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TANULÓ- ÉS GYERMEKBALESET KEZELÉSI  

SZABÁLYZAT  

Készült a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 2. számú melléklete alapján  

I. HELYZETELEMZÉS  

A Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Debrecen legfiatalabb 

gimnáziuma, amely egyben művészeti szakgimnázium is. A 18 éves intézmény 17 

tanulócsoportban foglalkoztat 14 éves kortól 19 éves korig tanulókat. A művészeti 

szakgimnázium része a 13. és 14. évfolyamon az érettségire épülő szakképzés 

képzőművészeti szakon. A gimnáziumban angol, német nyelvi speciális képzés, 

képzőművészeti és táncművészeti speciális osztály van. E mellett tovább működik egy 

általános tantervű osztály is.  

Az iskolában felnőttképzés is folyik. A Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 

Szakgimnázium Debrecen legnagyobb lakótelepének (Tócóskert, 40.000 fő) közepén 

helyezkedik el. A városrész intézményei, szolgáltatói, egy piac, 2 általános iskola és 4 óvoda 

is közvetlen szomszédunk. Az iskolák közvetlen kapcsolatban állnak egymással, így a 

városrész legmagasabb szintű közoktatási intézménye a középiskola hatással van 5000 

gyermekre és ezen keresztül a családokra. Ez hatványozottan jelentkezik, mivel a középiskola 

tanulói igénybe veszik a városrész tanuszodáját is. Az óvodáskortól pedig felnőttkorig minden 

korosztály használja által nyújtott szolgáltatásokat, illetve a művészeti középiskola és a 

szintén a gimnázium kezelésében lévő Holló László Emlékmúzeum tanműhelyeit és 

kiállítóterét. A gimnázium tanulóinak mintegy kb. 40%-a vidéki, ennek mintegy 10%-a 

kollégiumban él, 30%-a bejáró tanuló. Mivel saját kollégiumunk nincs, a város majdnem 

minden kollégiumában laknak diákjaink. Legnagyobb számban az igen veszélyeztetett 

környéken elhelyezkedő Györffy Kollégiumban, a Deák Ferenc Középiskolai Kollégiumban 

és a legnagyobb diákotthonban a Gulyás Pálban nyertek elhelyezést. A fentiek alapján jól 

látszik, hogy a gimnázium tanulói nem mentesülnek a város, illetve a városrész környezeti 

hatásaitól. Az intézmény egész működése során fontos helyet foglal el az egészséges 

életmódra nevelés (a káros szenvedélyek: dohányzás, alkohol, drog prevenciós tevékenység).  

A prevenciós munka kiemelkedő szerepet tölt be a pedagógiai programban és az 

osztályfőnöki munkaközösség munkatervében is, átszövi a gimnázium egészét ez a 

tevékenység. Különösen sokat segített az új gyermekvédelmi törvény bevezetése. A 

gimnázium fennállása óta folyamatos a gyermekvédelmi felelős munkája. Az osztályfőnökök 

mintegy 10 órát használnak fel minden tanévben egészségnevelésre. Az intézmény 

munkatervében mindig kiemelt feladat az egészségnevelés, és ehhez kapcsolódóan a 

gimnáziumban a rendezvényeken (pl. Medgyessy-hét) külső előadókkal is folytatjuk a 

megelőző munkát. A művészeti középiskola eszközei közé tartozik, hogy ilyen jellegű 

pályázatokra küldjön munkákat, illetve maga is írjon ki ezekben a témakörökben művészeti 

pályázatokat. Ennek megfelelően a gimnázium együttműködik programok szintjén is a Hajdú-

Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal, a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztályával, Drogambulanciával, a DMJV Család- és Gyermekjóléti 



4  

  

 

Központjával, a Forrás Tócóskerti Segítő Szolgálattal, a Kortársak az Egészséges Fiatalokért 

Egyesülettel, az S.O.S Egyesület a szenvedélybetegekért debreceni csoportjával, az ÁNTSZ 

Hajdú-Bihar Megyei Egyesületével, a Városi Egészségügyi Szolgálattal, az Oktatási Hivatal 

Debreceni Pedagógiai Oktatási Központtal, a szomszédos Kazinczy Ferenc Általános 

Iskolával. Kiemelkedően jó a kapcsolatunk programok szintjén is a Széchényi kerti 

Református Egyházközösséggel és a szomszédos Szent Család plébánia katolikus 

közösségével. A Forrás Lelki segély Szolgálat egyúttal a gyermekjóléti szolgálatot is végzi 

intézményünkben. A Református Egyházközség lelkésze az Iskolaszék vezetője, hitoktatója 

pedig hittanórákat tart a diákoknak. A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Intézete 

együttműködve intézményünkkel a 2000/2001-es tanévben két alkalommal összesen 8 órában 

tartott előadást egyelőre roma osztályunknál népegészségügyi témakörben. Együttműködési 

megállapodás alapján tart fent kapcsolatot a gimnázium a Cigány Vezetők Szakmai 

Egyesületével is. A fentiek mutatják, hogy a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 

Szakgimnázium azokkal a szervezetekkel folyamatosan kapcsolatban van, amelyek szakmai 

szervezetként a gyermekvédelmi munka során segítséget kínálnak.  

Az iskolai gyermekvédelmi munka során folyamatos a kapcsolattartás a családi házzal, a 

gyermekjóléti szolgálatokkal, az intézményekkel, a kollégiumokkal, az osztályfőnökökkel. A 

gyermekvédelmi felelős képesítéssel rendelkező tapasztalt szakember. A veszélyeztetett 

tanulók feltárásában, a veszélyeztetettség megelőzésében, a tanuló anyagi veszélyeztetettsége 

esetén szociális rászorultsági kedvezmények feltárásában, javaslattételében a támogatás 

formáira, pályázatok írásában testesül meg. A tanulók tájékoztatása a törvényben előírtaknak 

megfelelően megtörténik, tudják hol és mikor kit kereshetnek fel problémáikkal.  

II. A TANULÓ- ÉS GYERMEKBALESETEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ 

FELADATOK  

A tanulók által nem vagy csak felügyelet mellett használható eszközök, gépek:  

 Az iskolában keményforrasztás, ív- és lánghegesztés, ipari gázpalack, illetve tartály 

felszerelése az épületben szakkivitelező által folytatott építési, felújítási, javítási 

munka kivételével nem végezhető.  

A tanuló által nem használható gépek, eszközök:  

 Villamos köszörűgép, barkácsgép faesztergálásra, faipari szalagfűrész, körfűrész, 

kombinált gyalugép, szalagfűrészlap-hegesztő készülék, valamint jogszabályban, 

használati utasításban veszélyesnek minősített gépek, eszközök.  

A tízévesnél idősebb tanulók által pedagógus felügyelete mellett használható eszközök, 

gépek:  

 villamos fúrógép,  

 barkácsgép a következő tartozékokkal: korong- és vibrációs csiszoló, 

dekopírfűrész, polírkorong,  

 törpefeszültséggel működő forrasztópáka,  

 220 V feszültséggel működő, kettős szigetelésű, úgynevezett 

„pillanat”forrasztópáka,  
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 villamos háztartási gépek (tűzhely, főzőlap, kávéfőző, kávédarálógép, robotgép, 

vasaló, varrógép stb.),  

 segédmotoros kerékpár szerelési gyakorlathoz (az üzemanyagot és a motort nem 

kezelheti a tanuló),  

 kerti gépek szerelési gyakorlathoz (az üzemanyagot és a motort nem kezelheti a 

tanuló).  

Pedagógus felügyelete mellett használható a számítógép.  

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

iskolaorvos véleményezésével, szükség esetén ki kell terjeszteni az 1-4. pontokban felsorolt 

korlátozásokat.  

A szakképzésben folyó gyakorlati képzés során és a szakmai előkészítő ismeretek 

oktatásakor, illetőleg a gimnáziumban folyó munkába állást előkészítő gyakorlati tanítási óra 

keretében végzett tevékenység keretében alkalmazni kell a közoktatási törvény 11.§-a (2) 

bekezdésének a munkavédelemre vonatkozó előírásait.  

III. A TANULÓ- ÉS GYERMEKBALESETEK JELENTÉSI 

KÖTELEZETTSÉGE  

1. A tanuló- és gyermekbaleseteket a 11/1994. (VI.8.) MKM rendeletben előírt 

Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem, baleseti jegyzőkönyv nyomtatványon 

nyilván kell tartani. E jegyzőkönyvek irattári őrzési ideje 10 év. A jegyzőkönyveket 

elektronikus úton kell elkészíteni.  

2. A három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanuló- és gyermekbaleseteket 

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

személyi, tárgyi és szervezési okokat.  

3. Ezekről a balesetekről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek egy-egy példányát a 

kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig meg kell 

küldeni a fenntartónak, valamint át kell adni a tanulónak, kiskorú esetén a szülőnek. A 

jegyzőkönyv egy példányát a kiállító nevelési-oktatási intézmény őrzi meg.  

4. Ha a sérült állapota vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás 

határidejére nem lehet befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni.  

5. A súlyos balesetet a nevelési-oktatási intézménynek - telefonon, telexen, telefaxon 

vagy személyesen - azonnal be kell jelentenie a rendelkezésre álló adatok közlésével 

az intézmény fenntartójának. A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú 

munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni.  

6. Súlyos az a tanuló- és gyermekbaleset, amely  

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

számított 90 napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel 

összefüggésben életét vesztette),  

b. valamely érzékszerv (érzékelőképesség) elvesztését, illetve jelentős mértékű 

károsodását,  

c. orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást,  
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d. súlyos csonkulást (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb 

részének elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek),  

e. a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetve 

elmezavart okozott.  

7. A nem önkormányzati intézményfenntartók a részükre megküldött jegyzőkönyvet 

nyolc napon belül megküldik a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges 

engedélyt kiállító jegyző, főjegyző részére.   

8. A jegyző, főjegyző a nevelési-oktatási intézményektől, illetve a fenntartóktól érkezett 

baleseti jegyzőkönyveket a naptári félévet követő hónap utolsó napjáig megküldi az 

Oktatási Minisztérium részére.  

9. A nevelési-oktatási intézménynek lehetővé kell tenni a szülői szervezet és az iskolai 

diákönkormányzat képviselője részvételét a tanuló- és gyermekbalesetek 

kivizsgálásában.  

10. Minden tanuló- és gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a 

hasonló esetek megelőzésére.  

IV. EGYÉB  

1. Az intézmény dolgozóinak és az intézménnyel tanulói jogviszonyban állóknak- 

minden évben osztályfőnöki órán és valamennyi szakmai tantárgy keretén belül- 

preventív jelleggel kötelező részt venni az intézmény által szervezett tűz- és 

balesetvédelmi oktatáson. Az oktatás dokumentálása kötelező. Az osztálynapló 

szaktárgyi rovatában az oktatás megtartását fel kell tüntetni. A kirándulás vagy a 

tanulmányi út előtt speciális balesetvédelmi oktatást tart a kirándulás, illetve a 

tanulmányi út vezetője. A tevékenység során keletkezett dokumentumok kezelése az 

iratkezelési szabályzat előírásai alapján történik.  

2. A tanuló- és gyermekbalesetekkel összefüggő feladatok végzésére a gondnok, illetve 

az iskolatitkári munkakört betöltő személy jogosult, akadályoztatásuk esetén a vezető 

által írásban megbízott személy az ügyintéző.  

3. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben az intézményi SZMSZ, illetve a 

munkavédelmi és iratkezelési szabályzat előírásai, valamint a Pedagógiai Program és 

melléklete, az egészségnevelési program a mérvadók.  

  

Jelen szabályzatot az érintett szervezetek jóváhagyólag elfogadták.  


