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Az SzMSz-re vonatkozó kötelező
előírások tartalma,
◦ és ezek jogszabályi forrásai
◦ SzMSz-változások 2012.01.01-től
és 2012. 09.01-től



Az SzMSz kötelező mellékletei:
◦ megváltoztak



Az iskolai könyvtár SzMSz-ére vonatkozó
új előírások
◦ az iskolai könyvtár SzMSz-ének összetevői



Az új államháztartási kormányrendelet új
előírásai 2012. január 1-jétől!
Eszterházy Károly Főiskola

2

Eszterházy Károly Főiskola
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a

Nemzeti köznevelésről szóló tv. (Nkt.)
nincsenek hatályban a közoktatási törvény
SzMSz-re vonatkozó szakaszai

20/2012.

(VIII.31.) EMMI r. a köznevelési tv.
végrehajtásáról (vhr.)
◦nem hatályos a 11/1994. (VI.8.) MKM-rendelet
368/2011.(XII.31.)

Kormányrendelet az
államháztartás működési rendjéről
292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet az
államháztartás működési rendjéről nem hatályos
Eszterházy Károly Főiskola
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az SzMSz tartalmi
összetevői, szabályozási
kötelezettsége
jogszabályi helyek



Az SzMSz előírásai:

◦ nem ütközhetnek jogszabályba,
◦ nem sérthetik a fenntartó rendeletét,
◦ nem lehetnek ellentétesek az intézmény alapító
okiratában foglaltakkal


Ebből következően az SzMSz nem felel meg
a törvényességi követelményeknek, ha

◦ valamely kötelezően szabályozandó kérdésre nem
tér ki (vagyis hiányos)
◦ megalkotásakor megsértette a partnerszervezek

jogait

◦ olyan kérdést szabályoz, amelyet jogszabály
szerint más szabályzatban kell vagy lehet
szabályozni.
Eszterházy Károly Főiskola
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25.§: a köznevelési intézmény működésére,

belső és külső kapcsolatainak rendjére
vonatkozó szabályok

 a nevelőtestület fogadja el
 kikéri az iskolaszék és a diákönkormányzat
véleményét
 fenntartói egyetértés csak azokhoz a szakaszokhoz
kell, amelyekben a fenntartóra többlet
kötelezettségek hárulnak

 az SzMSz nyilvános

◦ 43.§ (1): az SzMSz egyetlen (!) kötelező
melléklete az adatkezelési szabályzat
Eszterházy Károly Főiskola
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A legfontosabb előírásokat a 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1) tartalmazza

lényegében változatlan tartalommal:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

a) működési rend, benntartózkodás rendje
b) pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje
e) szervezeti egységek kapcsolati rendje
f) vezetői helyettesítés rendje
i) külső kapcsolatok rendje, formája
j) ünnepélyek, megemlékezések rendje
m) intézményi védő, óvó előírások
o) mikor, hol lehet tájékoztatást kérni a

pedagógiai programról

Eszterházy Károly Főiskola
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4.§(1): az SzMSz-ben meg kell határozni
◦ b a pedagógiai munka belső ellenőrzése
◦ l: a rendszeres egészségügyi felügyelet és
ellátás rendje,
◦ n: a rendkívüli események esetén szükséges
teendők
4.§ (2): meg kell határozni továbbá
◦ a: az egyéb foglalkozások célját, formáit,
időkereteit

◦ c: a diákönkormányzattal való kapcsolattartást
◦ d: a sportkörrel való kapcsolattartás formáját
◦ f: a tanulók egészségét veszélyeztető
helyzetek kezelésére irányuló eljárásrendet
Eszterházy Károly Főiskola
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20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 87. §
 az intézményben használt nyomtatvány




elektronikus úton előállított, az SZMSZ-ben
meghatározott rend szerint hitelesített papíralapú
nyomtatvány
elektronikus okirat a miniszter által jóváhagyott
rendszer alkalmazásával elektronikus úton
előállított, az SZMSZ-ben meghatározott rend
szerint elektronikus aláírással ellátott,
elektronikusan tárolt irat
◦ A 4.§ (1) r),s) tartalmazza ennek szabályozási
kötelezettségét az SzMSz-ben
Eszterházy Károly Főiskola
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Nkt.46. § (1) A tanuló által létrehozott dolog
◦ (9) eltérő megállapodás hiányában a tanuló
alkotásainak tulajdonjoga az intézményt illeti meg
◦ (11) a tanulót díjazás illeti meg, ha a dolog
értékesítéséből az intézmény bevételre tesz szert
 az iskola és a tanuló (14 év fölött) megállapodik

◦ (10) Ha az iskola a vagyoni jogokat nem szerzi
meg, köteles azt - kérelemre - a tanulói jogviszony
megszűnésekor visszaadni.
◦ (11) az oktatási folyamatban rendszeresen
jelentkező dolog díjazásának szabályait (a
nyereség terhére) az SzMSz-ben kell megállapítani

Eszterházy Károly Főiskola
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20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 4.§ (1)/q
 az SzMSz tartalmazza a tanulói
fegyelmi eljárás részletes szabályait
53. § (2)
 a fegyelmi eljárást egyeztető eljárás
előzheti meg

◦ az egyeztető eljárás részletes szabályait
az SZMSZ-ben kell meghatározni

Eszterházy Károly Főiskola
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A vhr. 4.§ (1)/k bekezdése előírja, hogy az
SzMSz-nek tartalmaznia kell:

◦ a szakmai munkaközösségek együttműködését,
◦ a munkaközösségek kapcsolattartásának rendjét,
◦ a munkaközösségek részvételét a pedagógusok

munkájának segítésében.



20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 118. § (3)
◦ be kell szerezni a szakmai munkaközösség
véleményét a pedagógiai program,

továbbképzési program elfogadásához

Eszterházy Károly Főiskola

2013.11.27. 13





Nkt. 71.§ (1): legalább 5 pedagógus hozhat
létre szakmai munkaközösséget

◦ legfeljebb 10 szakmai munkaközösség működhet
 Nkt 97.§ (15): dec. 31-ig felül kell vizsgálni e
szempontból az SzMSzt-t
71.§ (2) a munkaközösség – az SzMSz-ben
meghatározottak szerint – gondoskodik a pedagógus

munkakörben foglalkoztatottak szakmai segítéséről
◦ 71.§ (2) az SzMSz a szakmai munkaközösségek
számára további feladatokat állapíthat meg

Eszterházy Károly Főiskola
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A Kt. 118.§ (12) biztosította a kiemelt
munkavégzésért járó kereset-kiegészítés
megállapítását
 az odaítélést az SzMSz-ben kellett
szabályozni



◦ a fenti szakasz hatálya 2013.08.31-én
megszűnt
Kt.1.sz. mell. Negyedik rész 7. pont
 a teljesítménypótlék szintén
2013.08.31-ig volt biztosítható
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20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 4. § (6)
tartalmazza a működés közös szabályait
és - intézményegységenként az egyes

intézményegységek működését
meghatározó előírásokat


187. § a közös igazgatású intézmény és
az ÁMK vezetési szerkezetét, a vezetők
közötti feladatmegosztás szabályait
◦ az igazgatótanács létrehozásának és
működésének szabályait

Eszterházy Károly Főiskola

2013.11.27. 16



◦

2004.11.05-től törvénysértő az alábbi
területek SzMSz-ben történő szabályozása:
◦ a tanulók mulasztásának igazolási rendje
◦ a térítési díj befizetésére, visszafizetésére
vonatkozó rendelkezések
◦ a napközis és tanulószobai foglalkozásokra
való felvétel, kollégiumi elhelyezés
◦ a szociális ösztöndíj, illetve a szociális
támogatás megállapításának elvei
◦ a tanulók véleménynyilvánításának,
rendszeres tájékoztatásának rendje
◦ a tanulók jutalmazásának és
fegyelmezésének rendje

ezeket a területeket a házirendben kell
szabályozni!
Eszterházy Károly Főiskola

2013.11.27. 17



20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 4. § (1)/o:

◦ az SzMSz-ben meg kell határozni, hogy hol és
milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni a
pedagógiai programról…

 a házirendről, az IMIP-ről, továbbá az SzMSz-ről már
nem írja elő ezt a korábbi kötelezettséget



20/2012. (VIII.31.) EMMI rend. 82.§ (1)-(5)

◦ a szülők, tanulók részére tájékoztatást kell adni a
pedagógiai programról
◦ az SZMSZ-t, a házirendet és a pedagógiai
programot a honlapon …nyilvánosságra kell hozni


az iskolaszéket, ha az nem működik, a szülői szervezetet és a
diákönkormányzatot véleményezési jog illeti meg

Eszterházy Károly Főiskola

2013.11.27. 18





A fenntartó nem sértheti a nevelési-oktatási
intézmény szakmai önállóságát, szakmai
kérdésekben való döntési jogkörét.

Vizsgálható azonban az, hogy
◦ gyakorolták-e a jogosult szervezetek egyetértési,
véleményezési jogukat,
 erről van-e megfelelő jegyzőkönyv vagy jognyilatkozat

◦ határozatképes volt-e a nevelőtestület a szabályzat
elfogadásakor
◦ rendelkezik-e az SzMSz a jogszabályokban
meghatározott melléklettel
Eszterházy Károly Főiskola
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Az SzMSz nem „mindenható szabályzat”,
nem kell mindennek szerepelnie benne,
◦ annak kell benne megjelennie,
amit a jogszabályok előírnak



Gyakori hibák:
◦ az alapító okirat az SzMSz melléklete
(lehetetlen, mert más az elkészítője)
◦ a munkaköri leírások az SzMSz mellékletei (nem
célszerű, de a házirendnél jogszabály írja elő!)
◦ a házirend az SzMSz melléklete (elvileg lehet)
Eszterházy Károly Főiskola

2013.11.27. 20



Gyakori hiba, hogy az SzMSz szabályozza a
szülői szervezet, az iskolaszék, a
diákönkormányzat működésének egyes
kérdéseit

◦ holott erre jogszabályi felhatalmazással nem
rendelkezik.



Az SzMSz-ben az intézmény részéről
követendő kapcsolattartás rendjét kell
megállapítani,

◦ mivel az iskolaszék, diákönkormányzat és a
szülői közösség saját működésének rendjét maga
jogosult meghatározni (SzMSz)
Eszterházy Károly Főiskola
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20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 4.§ (2)/g: a
könyvtár SzMSz-e az iskolai SzMSz része
163. § (2) Az iskolai könyvtár SZMSZ-e
szabályozza a könyvtár működésének szabályait
◦ (3) A könyvtári SZMSZ részétét képezi
◦ a) a gyűjtőköri szabályzat
◦ b) a könyvtárhasználati szabályzat
◦ c) a könyvtárostanár munkaköri leírása
◦ d) a katalógus szerkesztési szabályzata
◦ e) a tankönyvtári szabályzat

22



Nkt. 25.§ (4) már nincs egyetértési, csak
véleményezési joga:

◦ az iskolaszéknek
◦ és a diákönkormányzatnak


Nkt. 43.§ (1) az adatkezelési szabályzat
elfogadásakor a szülői szervezet és a
diákönkormányzat véleményezési joggal

rendelkezik


a jogosultságok gyakorlásáról jegyzőkönyvet kell
fölvenni, vagy a záró rendelkezések között
pontosan kell hivatkozni a gyakorolt jogra
(jognyilatkozat)
Eszterházy Károly Főiskola

2013.11.27. 23

Az államháztartási kormányrendelet előírásai
Az alapító okirat legfontosabb adatai
Gazdálkodással kapcsolatos adatok





2012. január 1-jétől az államháztartási
rendszerben lévők számára meghatározó

368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet hatályos
a hatályból kivont „régi” államháztartási
Kormányrendeletek listája:
◦ 292/2009. (XII.19.) Korm. r. 2012.01.01-től már
nincs hatályban
◦ 217/1998. (XII.30.) Korm. r. 2010.01.01-től már
nincs hatályban
 ha az SzMSz utóbbiak közül bármelyikre
hivatkozik, az komoly hiba!
Eszterházy Károly Főiskola
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2012. jan. 1-jétől hatályos az államháztartási
törvény végrehajtásáról szóló új, 368/2011.
(XII.31.) Kormányrendelet
◦ már nem rendeli el az alábbi két dokumentum
SzMSz-mellékletként történő szerepeltetését
◦ a szabálytalanságok kezelési rendje, mert a
292/2009. (XII.19.) Korm. r. 156.§ (2)
2012.01.01-től már nincs hatályban
◦ ellenőrzési nyomvonal, mert a 292/2009. (XII.19.)
Korm.r. 156.§ (2) 2012.01.01-től nincs hatályban

Eszterházy Károly Főiskola
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A korábbi szabályozás szerint a 37/2001.
(X.12.) OM rendelet 3.§ (2): az intézmény
vezetője az SzMSz-ben köteles volt
meghatározni
◦ a katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység
intézményi szervezeti és végrehajtási rendjét



A jogszabály 2008. január 6-tól hatálytalan
◦ hatályon kívül helyezte a 44/2007. (XII.29.) OKMrendelet 9. §-a
◦ ennek szabályozása tehát már nem szükséges

Eszterházy Károly Főiskola
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•A 368/2011. (XII.31.) az államháztartás
rendjéről szóló Kormányrendelet 13.§ (1)
bekezdés előírásai szerint: az SzMSz-ben

szerepeltetni kell az intézmény:

•alapításával,
•gazdálkodásával,
•felépítésével,képviseletével, stb.

kapcsolatos, a következő két dián szereplő
adatokat!

•Hatályba lépett: 2012. január 1-jén

Eszterházy Károly Főiskola

2013.11.27. 28

Államháztartási kormányrendelet13.§ (1)
 a költségvetési szerv létrehozásáról szóló jogszabályra
történő hivatkozást

az ellátandó, és a szakfeladat-rend szerint (szakfeladat
számmal és megnevezéssel) besorolt
alaptevékenységek, rendszeresen ellátott vállalkozási
tevékenységek, valamint az alaptevékenységet meg
határozó jogszabályok megjelölését,

azon gazdálkodó szervezetek részletes felsorolását,
amelyek felett alapítói, illetve tulajdonosi jogokat
gyakorol,

a szervezeti felépítést és a működés rendjét, a
szervezeti egységek (ezen belül a gazdasági szervezet)
megnevezését, engedélyezett létszámát, feladatait, és
a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét,
Eszterházy Károly Főiskola

2013.11.27. 29











azon ügyköröket, amelynek során a szervezeti egységek
vezetői a költségvetési szerv képviselőjeként járnak el
a szervezeti és működési szabályzatban nevesített
munkakörökhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a
hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés
rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat,
a költségvetési szerv szervezeti ábráját
külön jogszabályban szabályozott esetek kivételével a
munkáltatói jogok gyakorlásának - ideértve az
átruházott munkáltatói jogokat is - rendjét
az irányító szerv által a 10. § (1)-(3) bekezdésében
foglaltak szerint a költségvetési szervhez rendelt más
költségvetési szervek felsorolását
Eszterházy Károly Főiskola

2013.11.27. 30



Az intézmény szervezeti felépítése
kötelező része az SzMSz-nek!
◦ Államháztartás r. korm.r. 13.§ (1)/e
◦ A közoktatási intézmények tipikus
szerepkultúrás szervezetek
◦ A szerepek szintenként jól elkülönülnek



Leggyakoribb szervezeti formák:

◦ lineáris, funkcionális vagy törzskari típusú

Eszterházy Károly Főiskola
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I. vezető
igazgató

II. vezető
igazgatóhelyettes

Beosztott

Beosztott

II. vezető
igazgatóhelyettes

Beosztott

II. vezető
gazdaságvezető

Beosztott

Beosztott

Munkamegosztás: szervezeti funkció szerint
A hatáskörökre a döntési centralizáció jellemző
A stratégiai döntések a felső vezetéshez telepítve. Ügyintéző

Eszterházy Károly Főiskola

Beosztott

Ügyintéző
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a tervezéssel, gazdálkodással (kötelezettségvállalás,
ellenjegyzés, utalványozás, stb.), az ezeket végző
személyek kijelölésének rendjével
a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos
eljárásrendet
a belföldi és külföldi kiküldetések elszámolása
az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában
nem szabályozott kérdéseit
a reprezentációs kiadások felosztását
a gépjárművek használatának rendjét
a vezetékes és rádiótelefonok használatát
a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra
hozatalának rendjét
Eszterházy Károly Főiskola

2013.11.27. 33





A közoktatási törvény 2008. szeptember 1jétől hatályon kívül helyezett 122.§ (12)
bekezdése azt írta elő, hogy az iskola az
alapító okiratában meghatározott keretek
között a szervezeti és működési
szabályzatában határozza meg a nevelésioktatási intézményben folyó
reklámtevékenység szabályait.

A reklámtevékenységgel kapcsolatos
előírások SzMSz-ben (és máshol) történő
szabályozása tehát 2008. szeptember 1jétől nem követelmény.
Eszterházy Károly Főiskola

2013.11.27. 34

Az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény
Hatályba lépett: 2012. január 1-jén



Az adatkezelést szabályozó új törvény:
◦ Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény
◦ hatályba lépése: 2012. január 1.



A személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról
szóló1992. évi LXIII. törvény 2011.12.31-től
nincs hatályban!
◦ az iskolai adatkezelés során az erre történő
hivatkozás téves!

Eszterházy Károly Főiskola
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Személyes adat, 3.§
◦ az érintettel kapcsolatba hozható adat különösen az érintett neve, azonosító jele,
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai,
mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret -, valamint az

adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;



Különleges adat, 3.§

 a faji eredetre, nemzeti és etnikai hovatartozásra
 politikai véleményre, pártállásra, vallásos vagy
világnézeti elkötelezettségre
 egészségi állapotra, kóros szenvedélyre
 szexuális életre vonatkozó adat, bűnügyi személyes adat
Eszterházy Károly Főiskola
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A személyes adatok kizárólag akkor
kezelhetők, ha:
◦ ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
◦ azt törvény vagy – törvény felhatalmazása
alapján, az abban meghatározott körben – helyi
önkormányzat rendelete elrendeli



A közoktatásban kezelhető tanulói és
alkalmazotti adatok körét rögzíti:
◦ tanulókra vonatkozóan: Nkt. 41. §
◦ pedagógusokra vonatkozóan: Kjt. 5. sz.
melléklete
Eszterházy Károly Főiskola
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a Nkt. 41. §-ában „A köznevelési
intézményekben nyilvántartott és kezelt
személyes és különleges adatok” c. fejezet

rögzíti a kezelhető tanulói adatokat


43. §: az intézményben adatkezelési
szabályzatot kell készíteni
◦ az adatkezelés és továbbítás rendje
◦ az adatkezelési szabályzat az SzMSz
mellékleteként kell, hogy megjelenjen

 iratkezelési szabályzat készítése általában
nem kötelező
Eszterházy Károly Főiskola
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személyes adatok kezelésének rendje
 különleges adatokat kezelnek-e?











ki az adatkezelő, mely területen
ki, kinek továbbíthat adatokat
mit tesz az iskola az adatok védelméért
milyen adatok hozhatók nyilvánosságra
hozzájárulás, tiltakozás rendje
adatmódosítás és törlés rendje
a web-lapra kerülő adatok, fotók, stb.

◦ 43.§ (1): az adatok kezelési ideje nem haladhatja
meg az irattári őrzési időt!
Eszterházy Károly Főiskola
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Az adatfelvétel előtt az érintettel közölni kell

◦ az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező (20.§)
◦ kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az
adatkezelés elrendelő jogszabályt is (5.§ (3))



Az érintettet egyértelműen és részletesen
tájékoztatni kell az adatai kezelésével
kapcsolatos minden tényről
◦
◦
◦
◦
◦

az adatkezelés céljáról és jogalapjáról
az adatkezelésre jogosult személyéről
az adatkezelés időtartamáról
arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat
a tájékoztatásnak ki kell terjednie
 az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira
 és a jogorvoslati lehetőségeire is
Eszterházy Károly Főiskola
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Név, születési hely és idő, állampolgárság
 állandó lakcím, tartózkodási hely, telefon, azonosító
 közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok
 végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek
igazolása
 munkában töltött idő, besorolási adatok
 kitüntetések, díjak, elismerések, címek
 munkakör, munkavégzésre irányuló más
jogviszony, büntetés, kártérítés
 munkavégzés időtartamára vonatkozó adatok
 szabadság, juttatások és azok jogcímei, kifizetések
 az alkalmazott tartozásai és annak jogcímei
 a többi adat az érintett hozzájárulásával
Eszterházy Károly Főiskola
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Személyes adatok nyilvánosságra
hozásához az érintett hozzájárulása
szükséges.
◦ különleges adat esetén ez írásbeli
hozzájárulás, 5.§ (2)





Gondoljunk erre például:

◦ a pedagógusok képzettségére, életkorára
vonatkozó adatok nyilvánosságra hozása
◦ az iskola weblapján szereplő személyes
adatok, fényképek, stb.
◦ a pedagógusokról írott cikkek, tudósítások
Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az
érintett a hozzájárulást nem adta meg! 6.§ (8)

Eszterházy Károly Főiskola
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A tanuló dolgozatára kapott osztályzat, a dolgozat
tartalma személyes adatnak minősül-e? Közölhető-e az
osztályzat vagy a dolgozat tartalmi tényezői a többi
tanulóval?


A tanuló dolgozatával kapcsolatos adatok
személyes adatnak minősülnek, mert azokból
a tanuló közvetve vagy közvetlenül
azonosítható!
◦ Az oktatási ombudsman 2006. okt. 6-i cikke a

Köznevelésben:
a tanítás-tanulás közös szervezésű tevékenység:
 a dolgozat osztályzata az osztályban közölhető
 ez az érettségi vizsga eredményhirdetésére is igaz
 és a szóbeli feleltetés is lehetséges
Eszterházy Károly Főiskola
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De vajon kinek a tulajdona a tanuló által
megírt, a tanár által leosztályozott
dolgozat?
◦ a diáké? (hiszen az „ő” dolgozata)
 tanulhat a hibáiból, a szülő megismerheti
◦ az iskoláé? (hiszen tanulói jogviszony
keretében íratta meg meghatározott céllal)
 az iskola kötelessége a rendszeres értékelés
 adott esetben bizonyítania kell
 pl. mikor születtek az osztályzatok?

 A dolgozat az iskola tulajdona!
Eszterházy Károly Főiskola
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a nevelési program kibővítése
választás a kerettantervi kínálatból
a helyi tantervek testre szabása

20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. § (1) – vhr.
 az iskola szereplőinek együttműködési feladatai
 az osztályfőnöki munka tartalma, az of. feladatai
 a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal
kapcsolatos pedagógiai tevékenység rendje
◦ eddig: btmn, tehetséges, tanulási kudarc,
szociális hátrány
 a tanulók döntési folyamatban való részvétele
 a felvétel, átvétel helyi szabályait
 az elsősegély-nyújtási alapismeretek
elsajátításával kapcsolatos iskolai terv
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a választott kerettanterv megnevezése
a kerettanterv feletti kötelező tanórai
foglalkozások, a nem kötelező
tanórai foglalkozások megtanítandó
és elsajátítandó tananyaga,

◦ az ehhez szükséges tanórai
foglalkozások megnevezése, óraszáma
◦ a Nat-ban meghatározott pedagógiai feladatok
helyi megvalósításának részletes szabályai
◦ a mindennapos testnevelés, testmozgás
megvalósításának módja
 ha nem a 27.§ (11) szerint szervezik meg ???

2013.11.27. 50




a választható érettségi vizsgatárgyak
megnevezését, amelyre biztosítja a felkészítést
a tanuló munkájának írásban, szóban vagy
gyakorlatban történő értékelési módját,
◦ diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formáit,
◦ a magatartás és szorgalom minősítésének elveit



a csoportbontások és az egyéb foglalkozások
szervezésének elveit
◦ a tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket
◦ a szükségesnek tartott további elveket
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egész napos iskolai nevelés és oktatás
esetében

◦ a kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokat a
délelőtti és délutáni időszakra
◦ egyenletesen szétosztva, egymást váltva,
◦ a tanulók arányos terhelését figyelembe véve kell
megszervezni



az iskola a pedagógiai
programját az Nkt.
26. § (3) bekezdésében
meghatározottak alapján
készíti el
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a felvételi döntésnél előálló különleges
helyzet kritériumai, vhr. 65. § (5)

az előrehozott érettségi vizsga esetén a
tantárgy további tanulásával
kapcsolatos szabályok, vhr.74.§(1)
a tanulók fizikai állapota mérési
időszakának és mérési módjának
meghatározása, vhr. 81.§ (1)
a helyi pedagógiai program részét képező
egészségfejlesztési program, vhr. 128.§ (5)
 már nem kötelező melléklet az eg.nevelésiprogram
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•

a 11/1994. (VI.8.) MKM r. 9. sz. melléklete
tartalmazta a tanulmányok alatti (javító, pótló

és osztályozó) vizsgák szabályait

a 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 64-73.§-aiban
határozza meg a tanulmányok alatti vizsgával
kapcsolatos szabályokat
• Nkt.65. § a tanulmányok alatti vizsga
követelményeit, részeit,… az értékelés
szabályait az iskola pedagógiai
programjában kell meghatározni.
•
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szakmai munkaközösség véleményét szakterületét érintően – a pedagógiai
program elfogadásához, vhr. 118.§ (3)
az intézményi tanács véleményét a
pedagógiai program (SZMSZ, a házirend, a
munkaterv) elfogadása előtt, vhr. 121.§ (7)
az iskolaszék véleményét a pedagógiai
program (SZMSZ, házirend)
elfogadása előtt, vhr. 122.§ (9)
Pedagógiai program átalakítása-2012_2.doc
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a megszokott szabályozás nem
változott
néhány apró dologgal bővült
egy extrém feladat












Nkt. 5.§ (1)
mulasztás, késés igazolási rendje
térítési díj, tandíjbefizetése
a tanuló által előállított dolog, alkotás
vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai
a szociális ösztöndíj, a szociális támogatás
a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás
elvét, az elosztás rendjét
a tanulók véleménynyilvánításának,
rendszeres tájékoztatásának rendjét
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a tanulók jutalmazásának elvei és formái
a fegyelmező intézkedések formái
az iskolai, kollégiumi tanulói munkarend
a tanórai és egyéb foglalkozások rendje
a tanulók tantárgyválasztása, és módosítása
a kollégiumon kívüli tartózkodás során elvárt
tanulói magatartást
a p.p. végrehajtásához kapcsolódó iskolán
kívüli rendezvényeken elvárt magatartás
helyiségek, eszközök használatának rendje
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elektronikus napló használata esetén a
szülők részéről történő hozzáférés módja
az osztályozó vizsga tantárgyankénti,
évfolyamonkénti követelményei ? ? ?
a tanulmányok alatti vizsgák tervezett
idejét, az osztályozó vizsgára
jelentkezés módja és határideje
a szünetek, valamint a főétkezésre
biztosított hosszabb szünet időtartama
a tanulót a tőle elvártnál jobb teljesítményért
történő jutalmazásának rendje
2013.11.27. 59
 Házirend felülvizsgálata-2012.doc
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Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!

