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I. Általános rendelkezések 
 

1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja  

 

A szervezeti és működési szabályzat határozza meg az iskola, mint közoktatási intézmény 

szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a külső és belső kapcsolatokra 

vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket a jogszabály nem utal más 

hatáskörbe. 

A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok 

és folyamatok összehangolt működését, célszerű és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. 

 

1.2. A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 

 

A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények és 

rendeletek: 

 

a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendele1.3. A szabályzat hatálya 

 

A szervezeti és működési szabályzat, valamint a mellékleteket képező egyéb szabályzatok, 

utasítások betartása kötelező érvényű az intézmény minden alkalmazottjára és az intézménnyel 

szerződéses jogviszonyban állókra is. 

A Dunakanyar Általános Iskola közoktatási intézmény szervezeti felépítésére és működésére 

vonatkozó módosított szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján az igazgató és a 

nevelőtestületek 2013. április 1-én fogadták el. Jelen szervezet és működési szabályzat az iskola 

fenntartójának jóváhagyásával lépett hatályba. 

 

II. Az iskola adatai, jogállása 
 

2.1. A közoktatási intézmény neve, címe, típusa, speciális képzési 
formái 

 

az intézmény neve:  Dunakanyar Általános Iskola  

az intézmény címe:               Székhely: 2000 Szentendre Rózsa u. 16 

az intézmény postai címe: 2000 Szentendre Rózsa u. 16 

 

 

az intézmény típusa:  általános iskola 

speciális képzési formák:  

- tehetséggondozás 

- fejlesztő foglalkozások 

 (beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő gyermekek 

problémáinak enyhítése, tehetség és képesség kibontakoztatását segítő tevékenység, 

készségfejlesztés). 

- Inkluzív nevelés-oktatás kisebbséghez tartozó integrált nevelést igénylő diákoknak 
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2.2. A közoktatási intézmény jogállása és képviselete 

Az intézmény jogi személy, önálló pénzkezelésre részben jogosult. 
  

Alapítója és fenntartója: Dunakanyar Alternatív Oktatásáért Alapítvány 

 

                                                 2000 Szentendre Rózsa u. 16 

 

 

 

Az iskola és a tagintézmények bélyegzőinek felirata és lenyomata: 

- hosszú bélyegzők: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- körbélyegzők: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az iskolai bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: 

- az igazgató, az igazgatóhelyettes  

- a tagintézmény vezetők és helyetteseik 

- az iskolatitkárok. 

 

Az iskola képviselője az intézményvezető igazgató. 

 

2.3. A gazdálkodás módja 

 

Az iskolát a fenntartó részben önálló gazdálkodási jogkörrel ruházta fel. Az iskola fenntartási és 

működési költségeit a fenntartó hagyja jóvá. A fenntartó gondoskodik az alapfeladatok ellátásához 

szükséges pénzeszközökről és a működési költségekről. 

Az iskola munkaügyi és gazdálkodási feladatait a fenntartó megbízása alapján az intézményvezető  

látja el. 
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III. Az intézmény feladatai, dokumentumai 
 

3.1. Alap és egyéb feladatok 

 

 általános iskolás tanulók nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai 

oktatása 

 Napközi otthoni és tanulószobai ellátás. 

 Diáksport, amely a tanulók sportolási lehetőségét biztosítja. 

 Intézményi étkeztetés-napközi, menza. 

 Iskolaotthonos ellátás 

 

3.2. Az intézmény alapdokumentumai 

 

 Pedagógiai program: az intézmény tartalmi működését, a feladatellátást szabályozza 

 Házirend: a tanulói jogok és kötelezettségek gyakorlásával kapcsolatos szabályokat 

határozza meg 

 Éves munkaterv: az egy évre szóló feladatokat, konkrét tevékenységeket tartalmazza. 

 

IV. Az intézmény szervezeti felépítése, vezetése, szervezeti 
egységek 
 

4.1. Szervezeti egységek 
 

4.1.1. Az iskola vezetősége 

 

Az iskola felelős felső vezetője: az intézményvezető igazgató. 

Munkáját a jogszabályi rendelkezések, az alapítvány kuratóriumának elvárásai, munkaköri leírása 

(SZMSZ 1. sz. mellékletében) és az iskola belső szabályzataiban leírtak szerint végzi. Megbízását a 

fenntartó alapítvány kuratóriumának elnöke adja. 

 

Az iskola vezető beosztású munkatársai: 

- a programvezető 

- az intézményvezető igazgató 

- az igazgatóhelyettes  

- a munkaközösség vezetők. 

 

Az intézményvezető igazgatót, távollétében az igazgatóhelyettes, vagy alkalmanként megbízott 

munkatársa helyettesíti. 

Az iskolavezetés rendszeresen tart megbeszélést az aktuális feladatokról. A megbeszéléseket az 

intézményvezető igazgató vezeti. 
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4.2.2. Az iskola vezetőségi tanácsa 

 

Az iskola vezetőségi tanácsának tagjai: 

- a fenntartó kuratórium elnöke, 

- a programvezető 

- az intézményvezető igazgató  

- a munkaközösség vezetők. 

 

 

Az iskola vezetőségi tanácsa az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és 

javaslattevő joggal rendelkezik, hetente, de legalább kéthetente megbeszélést tart az aktuális 

feladatokról. A megbeszélésről írásban emlékeztető készül. 

 

4.2. Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás 

 
4.2.1.Az iskolavezetés és a nevelőtestület 

 

A nevelőtestület és az iskolavezetőség kapcsolattartása a következő fórumokon valósul meg: 

- értekezletek, 

- megbeszélések. 

A fórumok időpontjait az iskolai munkaterv határozza meg, illetve szükség szerint összehívhatók. 

Az iskolavezetőség az aktuális feladatokról az értekezleteken, a tanáriban elhelyezett hirdetőtáblán, 

valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket. 

Az iskolavezetőség tagjai kötelesek: 

- az iskolavezetőség és az iskolavezetőségi tanács ülései után tájékoztatni az irányításuk alá 

tartozó pedagógusokat, nevelőket a döntésekről, határozatokról, 

- az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az 

iskolavezetőség és az iskolavezetőségi tanács felé. 

A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

munkacsoport vezetőjük ill. választott képviselőjük útján közölhetik az iskolavezetéssel, az 

iskolavezetőségi tanáccsal. 

  
4.2.2. A nevelők és a tanulók 

 

Az iskola életéről, az iskolai munkarendjéről, az aktuális feladatokról az igazgató tájékoztatja a 

tanulókat: 

- szóban vagy 

- a bejáratnál elhelyezett hirdetőtáblákon, 

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a pedagógusoknak és a 

fejlesztőknek tájékoztatni kell. 

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg, választott 

képviselőik vagy osztályfőnökük útján közölhetik az iskola vezetőségével, a nevelőkkel, vagy a 

nevelőtestülettel. 

 

4.3. Az intézmény vezetője  

 

Az intézményvetető igazgatót a kinevezési jogkör gyakorlója, a fenntartó Alapítvány kuratóriuma 

és a programvezető bízza meg. A vezetői alkalmasságot évenként megerősítő minőségellenőrzési 
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eljárás mutatja meg. Az esetleges visszahíváshoz a minőségellenőrzési eljárás eredményének a 

programvezetőnek és a kuratóriumnak egybehangzó véleménye szükséges. 

 
4.3.1. A vezető kiemelt feladatai 

 

 A nevelőtestület vezetése. 

 A nevelő- és oktatómunka irányítása, ellenőrzése. 

 A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű 

megszervezése, előkészítése. 

 A rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és 

tárgyi feltételek biztosítása. 

 A munkáltatói, valamint a kötelezettségvállalási jog gyakorlása. 

 Az oktatási intézmény képviselete. 

 Együttműködés biztosítása a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, a szülők és diákok 

képviselőivel. 

 A nemzeti ünnepek és az intézményi ünnepek munkarendhez igazodó méltó megszervezése. 

 A tankönyvrendelés szabályozása. 

 Döntés - az egyetértési kötelezettség megtartásával - az intézmény működésével 

kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

 

 
4.3.2. Az intézményvezető át nem ruházható feladatai 

 

 A munkáltatói jogok gyakorlása. 

 Az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan döntés (ügy), amelyet jogszabály, 

vagy az alkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörbe. 

 Egyeztetési kötelezettség, az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire 

vonatkozó kérdések tekintetében. 

 Rendkívüli szünet elrendelése - időjárás, járvány, természeti csapás, bombariadó vagy más 

elháríthatatlan ok miatt -, ha az intézmény működtetése nem biztosított. 

 

 

 
4.3.3. Az intézményvezető igazgató személyes felelőssége 

 

Az intézményvezető igazgató személyesen felel: 

 a szakszerű és törvényes működésért, 

 az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, 

 a pedagógiai munkáért, 

 a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért, 

 az oktató-, nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésérét, 

 a tanulói és gyermekbalesetek megelőzéséért, 

 a tanulók egészségügyi vizsgálatainak ellátásáért. 

 

4.4. Az igazgatóhelyettes  
4.4.1 Az igazgatóhelyettes főbb feladatai 

 

Munkáját, munkaköri leírás alapján végzi, és személyes felelősséggel tartozik az 

intézményvezetőnek. Beszámolási kötelezettsége kiterjed az intézmény egész működésére és 

pedagógiai munkájára.  

Feladata: 
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 irányítja a pedagógusok munkáját, 

 ellenőrzési és értékelési feladatokat lát el, 

 irányítja az iskolai adatszolgáltatást,  

 biztosítja a helyettesítéseket, 

 elkészíti az ügyeleti rendet és az órarendeket 

 közreműködik a tantárgyfelosztás elkészítésében. 

 

4.5 A munkaközösség vezetők 
4.5.1. A munkaközösség vezetők főbb feladatai  

Összeállítja az iskola pedagógiai programja és munkaterve alapján a munkaközösség 
éves programját.  

 A munkaközösséget érintő szakterületen feladata az osztályokban folyó nevelési-
oktatási folyamat ellenőrzése, elemzése, értékelése, 

 a tanulók szociális, családi és kulturális hátterének, érdeklődési körének, egyéni 
adottságainak képességeinek feltérképeztetése 

 helyi szakmai pedagógiai továbbképzés tartalmi kimunkálásában való részvétel, 

 javaslattétel a nevelési értekezletek témáira, 

 Az iskolai ünnepélyek (különösen tanévnyitó, tanévzáró, karácsony, ballagás, stb.) 
szervezési munkáinak segítése, 

 a tanulmányi versenyek ügyeinek intézése, 

 az általános rend, fegyelem ellenőrzése, az iskolai munka zavartalanságának 
biztosítása, 

 az intézmény vagyoni védelme (takarékosság) 

 az oktatói-nevelői és egyéb, az intézményi működési feladatokhoz kapcsolódó 
jogszabályok, rendeletek figyelemmel kísérése, ismertetése. 

 
 
 

4.6. Az intézmény belső ellenőrzésének rendje 
 

A belső ellenőrzési rendszer átfogja az iskolai oktató- nevelőmunka egészét. Biztosítja, hogy az 

ellenőrzés során felmerülő hibák feltárása időben történjen, és fokozza a munka hatékonyságát. 

A folyamatos belső ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működtetéséért, az intézményvezető 

igazgató felelős. Ezen túlmenően, az intézmény minden dolgozója felelős a maga területén.  
 

4.6.1. A belső ellenőrzésre jogosultak 

 

 Programvezető 

 Intézményvezető igazgató 

 igazgató helyettes,  

 munkaközösség vezetők, 

Az intézményvezető igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. 

Az igazgató helyettes, valamennyi tevékenységüket a vezetői feladatmegosztásból következően 

saját területükön végzik. 

A munkaközösség vezetők az ellenőrzési feladatokat a munkaközösség tagjainál látják el. 

Tapasztalataikról az intézményvezető igazgatónak és igazgató helyetteseinek kérésére beszámolót 

készítenek. 
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4.6.2. Az ellenőrzés kiemelt területei 

 

 a pedagógiai program oktatási, nevelési feladatainak végrehajtása, 

 a tanévi munkatervi feladatok megvalósulása, a pedagógusok ezzel kapcsolatos 

tevékenységének vizsgálata, 

 a pedagógusok szakmai és módszertani felkészültségének vizsgálata, 

 a tanulók szaktárgyi és gyakorlati tanulmányi eredményének, magatartásának és szorgalmának 

mérése, értékelése, 

 az anyakönyvek, haladási és gyakorlati naplók, ellenőrző könyvek, zsetonos füzetek 

folyamatos, szabályszerű vezetésének ellenőrzése, a helyettesítések a túlórák pontos megállapítása, 

 a napközis és tanulószobai munka hatékonysága, 

 az osztályozó-, különbözeti és egyéb vizsgák szabályszerű lebonyolítása, 

 gazdálkodás, gazdasági folyamatok, 

 pénzügyi tevékenység, 

 a fenntartó által előírt ellenőrzések végrehajtása. 

 

V. Az intézményi közösségek kapcsolattartása, alkalmazotti 
jogok 
 

5.1. Alkalmazotti közösségi jogok és kapcsolattartás 

 

Az intézmény alkalmazottainak munkavégzésével kapcsolatos kötelességeiket és jogaikat a Munka 

Törvénykönyve szabályozza. 

Az alkalmazottak egy része pedagógus, a többi dolgozó az oktató - nevelőmunkát közvetlenül vagy 

közvetve segítő más alkalmazott, vagy alapítványi kutatói ösztöndíjas önkéntes munkavállaló. 

Az intézmény nevelőtestületét a pedagógusok és a pedagógus munkát közvetlenül segítő felsőfokú 

végzettségű alkalmazottak alkotják.  

A nevelőtestület határozza meg alapvetően az intézmény szakmai munkáját. 

 

5.2. Tanulói közösségek és a kapcsolattartás rendje 

 
5.2.1. Osztályközösségek 

 

Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az 

osztályközösség élén, mint pedagógusvezető az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt ezzel a 

feladattal az igazgató bízza meg. Az osztályfőnökök osztályfőnöki tevékenységüket az SZMSZ 2. 

sz. mellékletében található feladatleírás alapján végzik. 

 
5.2.2. Diákönkormányzat 

 

A tanulók, a tanulóközösségek érdekeik képviseletére Diákönkormányzatot hoznak létre.  

A Diákönkormányzat tevékenysége, a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.  

A Diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért tanár segíti, aki a Diákönkormányzat 

megbízása alapján eljárhat a Diákönkormányzat képviseletében is.  
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5.2.2.1. Diákönkormányzat jogai 
Döntési jogköre kiterjed: 

 saját működésére és hatásköre gyakorlására, 

 a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználására, 

 egy tanítás nélküli munkanap programjára, 

 tájékoztatási rendszerének létrehozására, működtetésére. 

Egyetértési jogot gyakorol: 

 a Házirend elfogadásakor és módosításakor 

A Diákönkormányzat működési feltételeit az intézmény biztosítja. Az iskola helyiségeit, 

berendezéseit a Házirendben megfogalmazottak szerint térítésmentesen veheti igénybe. 

 

5.2.2.2. A Diákönkormányzat és az intézmény közötti kapcsolattartás 
 

A Diákönkormányzat és az igazgató közötti kapcsolattartást, a Diákönkormányzatot képviselő tanár 

látja el. A tanulók egyéni gondjaival, kéréseivel közvetlenül is felkeresheti az intézmény vezetőjét. 

A Diákönkormányzat véleményét a nevelőtestületi értekezleteken a Diákönkormányzatot vezető 

tanár képviseli. A működéshez szükséges anyagi feltételeket az intézmény biztosítja. 

 

 

 

 

 

5.3. Szülői közösségek, a kapcsolattartás módjai 

 
5.3.1. Szülői munkaközösség 

 

A Nemzeti Köznevelési Törvény alapján a szülők jogaik érvényesítésére és kötelességeik 

teljesítésére szülői szervezetet hoznak létre. Ez dönt saját szervezeti és működési rendjéről, 

munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról. 

Az intézményben működik a Szülői Szervezet, amely az osztályokban választott vezetőkből áll. 

Az iskolai Szülői Szervezet képviselőit tanévenként az intézményvezető igazgató  kétszer hívja 

össze, ahol tájékoztatást ad az intézmény munkájáról és feladatairól, valamint meghallgatja a szülői 

szervezet véleményét és javaslatait. A Szülői Szervezet képviselője közvetlen kapcsolatot tart az 

intézményvezetővel, és tanévenként egyszer beszámol a nevelőtestületnek a szülői közösség 

munkájáról. Részt vesz a Házirend jóváhagyását vagy módosítását tárgyaló értekezleten.  

Az osztályok Szülői Szervezetével az osztályfőnökök tartják a kapcsolatot, és nyújtanak számukra 

tájékoztatást. 

 

 

A Szülői Szervezet véleményezési jogkört gyakorol: 

 a működési szabályzat szülőket is érintő rendelkezéseiben, 

 a Házirend elfogadásában, 

 a szülőket anyagiakban is érintő ügyekben, 

 az iskola és a család kapcsolattartásának kialakításában, 

 a tankönyvek, taneszközök kiválasztásában. 

 
5.3.2. A szülők tájékoztatása 

 

Az iskola egészének életéről, az iskolai munkarendről, az aktuális feladatokról: 

az intézményvezető igazgató: 



 12 

- az iskolai szülői értekezleteken, 

- a bejáratnál elhelyezett hirdetőtáblán keresztül, 

- az alkalmanként e-mailben kiküldött írásbeli tájékoztatókon keresztül  

- az osztályok szülői értekezletein, 

- az osztályok ajtaján elhelyezett hirdetőtáblán,  

-    a fogadóórákon tájékoztatja a szülőket. 

 

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi fórumok és dokumentumok 

szolgálnak: 

- szülői értekezletek, 

- fogadó órák, 

- nyílt napok és órák, 

- félévi írásbeli tájékoztatók, 

- szükség esetén családlátogatások, 

- ellenőrző könyv,  

- üzenőfüzet. 

 

A szülői értekezletek és fogadóórák idejét az iskolai munkaterv tartalmazza. 

A szülők kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott 

képviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével vagy a nevelőtestülettel. 

 

A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési 

szabályzatáról és házirendjéről az intézményvezető igazgatótól, az iskolai munkatervben évenként 

meghatározott igazgatói fogadóórákon kérhetnek tájékoztatást. 

 

Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára elérhető, megtekinthető. 

A pedagógiai program egy-egy példánya a következő helyeken található meg: 

- az iskola fenntartójánál, a programvezetőnél 

- az iskola irattárában, 

- az intézményvezető igazgatónál. 

 

 

5.4. Az iskola külső kapcsolatainak rendszere 

 

Az iskolai munka megfelelő szintű irányítása érdekében az iskola vezetőségének állandó 

munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: 

- a fenntartóval  

- a programvezetővel 

- az önkormányzat oktatási irodájával, 

- oktatási intézményekkel (óvodák, iskolák), 

-  Pedagógiai Oktatási Központtal 
- Pest Megyei Kormányhivatallal 
- a Megyei Tanulási Képességeket vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal és a 

Gyógypedagógiai Szolgáltató Központtal, 

- Szakértői Bizottságokkal, 

- a nevelési tanácsadóval, 

- korai fejlesztő központokkal, 

- családsegítő szolgálatokkal, 

- gyermekjóléti szolgálatokkal, 

- nevelőotthonokkal, 

- főiskolákkal, egyetemekkel (tanítóképzők, tanárképzők, gyógypedagógiai tanárképző), 
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- gyermek-egészségügyi intézményekkel (neurológia, pszichiátria, stb.), 

- szakambulanciákkal (pszichológia, logopédia, mozgásfejlesztés, stb.), 

- a rokon szakmai területeken működő (kiemelt, közhasznú) alapítványokkal, egyesületekkel  

 

A munkakapcsolat megszervezéséért az iskola vezetősége a felelős. 

 

Az iskolában párt vagy párthoz kötődő társadalmi szervezet nem működhet. 

 

 

VI. A nevelőtestület és a szakmai munkaközösségek 

 

6.1. A nevelőtestület feladatai és jogai 

Az iskolaközösséget a nevelőtestület, a tanulók, a technikai személyzet és a szülők alkotják  

A nevelőtestület az iskola pedagógusainak és az oktatás speciális formáiban résztvevők közössége, 

nevelési és oktatási kérdésekben az iskola legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. 

 
6.1.1. A nevelőtestület tagjai 

Az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, valamint az oktató- és 

nevelőmunkát közvetlenül segítő felsőfokú iskolai végzettségű alkalmazottja. 

Az oktató–nevelő munkát segítők: 

- gyógypedagógus 

- gyógypedagógiai asszisztens, 

- alapozó terapeuta 

- logopédus, 

- külső szakértők, 

- pszichológusok. 
 

6.1.2. A nevelőtestület jogai 

 

A nevelőtestület az alábbi véleményezési jogkörökkel rendelkezik: 

- az iskolába történő tanulófelvétel megítélése, 

- az iskolából eltanácsolás megítélése, 

- egyéni fejlesztési óraszámok kialakítása. 

 

 

 

 

6.2. A nevelőtestület értekezletei 

 

A nevelőtestület a tanév során az alábbi értekezleteket tartja: 

- tanévnyitó értekezlet, 

- tanévzáró értekezlet, 

- félévi és év végi osztályozó értekezlet, 

- félévente 1-1 alkalommal nevelési értekezlet, 

- havonta egy alkalommal nevelőtestületi programértekezlet, 

- eseti belső továbbképzés 
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Rendkívüli értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak 25%-a kéri, illetve, ha az 

intézményvezető igazgató, vagy a vezetőségi tanács ezt indokoltnak tartja. 

A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 50%-a jelen van, 

döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, személyi kérdésekben - a nevelőtestület 

többségének kérésére - titkos szavazással is dönthet. 

A nevelőtestület értekezletről emlékeztetőt kell vezetni. 

 

6.3. A nevelőtestület szakmai munkaközösségei 

 

Intézményünkben vertikális szakmai munkaközösségek működnek. Egy munkaközösséget 

alkotó pedagógusok száma legkevesebb 4 fő lehet. Az iskolában öt munkaközösség működik: 

 

 Szervezeti-operatív munkaközösség (teljes tantestület) 

 Humán munkaközösség 

 Reál munkaközösség 

 Fejlesztő munkaközösség 

 Sport és egészségnevelési munkaközösség 

 

 

A vertikális szakmai munkaközösségek feladatai szakterületükön belül: 

- szakmai, módszertani kérdésekben segítik az iskola munkáját, 

- részt vesznek az iskolai oktató- nevelő- fejlesztő munka belső fejlesztésében (tartalmi és 

módszertani korszerűsítés), 

- egységes követelményrendszer kialakítása, 

- a tanulók ismeretszintjének, fejlődésének folyamatos mérése, értékelése, 

- segítséget nyújtanak a munkaterv, valamint a munkacsoport tevékenységéről készülő 

elemzések, értékelések összeállításához. 

 

A vertikális szakmai munkaközösségek az iskola pedagógiai programja, munkaterve és a 

munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított egy tanévre évre szóló munkaterv szerint 

tevékenykedik. 

A munkaközösségek munkáját munkaközösség vezetők irányítják. 

A munkaközösség vezetőjét a munkaközösség tagjainak véleményét figyelembe véve az 

intézményvezető igazgató bízza meg. 

A munkaközösség vezetők munkájukat az SZMSZ 2. számú mellékletében található feladatleírás 

alapján végzik.  

 
6.3.1. Fejlesztő munkaközösség 

 

Feladata a diákok felvételének lebonyolítása, egyéni fejlesztési tervek elkészítése, a fejlesztési 

tervben megfogalmazott célok megvalósulásának nyomon követése és összegzése. 

 
6.3.2. Szervezeti-operatív munkaközösség  

 

Feladata a pedagógiai munka elveinek, gyakorlati alkalmazásának és módszertanának 

összehangolása, az iskola helyi tantervének kialakítása és megvalósításának ellenőrzése. 

 
6.3.3. Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok. 

 

Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a nevelőtestület tagjaiból 

munkacsoportok alakulhatnak az iskolavezetőség vagy a nevelőtestület döntése alapján. 
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Az osztályfőnök feladatai az SZMSZ 2. számú mellékletében találhatók. 

 

VII. Az intézmény működési rendje 
 

7.1. A tanév helyi rendje 

 
7.1.1. Az intézmény nyitva tartása 

 

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől csütörtökig reggel 700 –től 1700, pénteken 700 -től 15/ig 

tartanak nyitva. Ettől különböző rendelkezés alapján, az épület ettől eltérő időpontban, ill. 

szombaton és vasárnap is nyitva tartható. (pl. munkanap áthelyezés ünnepnap miatt, ünnepségek) 

Szorgalmi időben a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkárnál történik a bejáratnál 

elhelyezett táblán kiírt időpontokban. 

Az iskola a tanítási szünetekben kiírás alapján a hivatalos ügyek intézésére nyitva tarthat. 

 

7.2. A tanítási napok rendje 
 

7.2.1. Tanítási órák és óraközi szünetek 

 

Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 7.30 és 16 óra között kell megszervezni. A 

tanítási órák hossza 40-45 perc, az óraközi szünetek hossza 5-15 perc, az ebédszünet 30 perc. 

 

A napközi csoportok munkarendje az ebédidőhöz, a délelőtti tanítási órákhoz és a csoportba járó 

tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik és 1600, ill. pénteken 1400-ig tart. A tanulószobai 

foglalkozás időtartama tanórákat követően két tanóra. 

 

Az iskolában a tanítás megkezdése előtt 7-től és az óraközi szünetek idején tanári ügyelet működik 

Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületrészben a házirend alapján a tanulók magatartását, az 

épületrészek rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni. 

 

A tanuló a tanítási órák idején csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnök 

(távolléte esetén az igazgató), ill. a részére órát tartó pedagógus engedélyével hagyhatja el az iskola 

épületét. 

 

A tanórán kívüli foglalkozásokat 730  és 1600 óra között, pénteken a lehetőségek szerint kell 

megszervezni. 

 
7.2.2. Az intézményi felügyelet szabályai  

 

Az iskola helyiségeinek használói felelősek: 

- az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, 

- az iskola rendjének, tisztaságának megóvásáért, 

- a tűz-és balesetvédelem, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, 

- az iskolai SZMSZ-ben és tanulói házirendben megfogalmazott előírások betartásáért. 

 

Az iskola épületét, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. 

 

A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják.  
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Az iskola épületébe érkező szülők, ill. idegenek belépését az iskolatitkár ellenőrzi. Az iskola 

épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyeket intézők és a diákok 

kíséretét ellátó szülők tartózkodhatnak. 

 

Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az intézményvezető igazgató 

engedélyével lehet. 

 

7.3. Az intézmény munkarendje 

 
7.3.1. A vezetők intézményben való tartózkodása 

 

Szorgalmi időben, az alatt az időszak alatt, amelyben a tanuló az iskolában tartózkodik, az iskola 

vezetőjének (helyettesének) az iskolában kell vezetői ügyeletet ellátnia. A vezetők ügyeleti rendjét 

az éves munkatervben, írásban kell meghatározni.  

Amennyiben az intézményvezető igazgató vagy a programvezető közül rendkívüli és 

halaszthatatlan ok miatt egyikük sem tud az iskolában tartózkodni, az esetleges szükséges 

intézkedések megtételére az igazgatóhelyettest vagy a nevelőtestület egyik tagját kell megbízni. A 

megbízást a dolgozók tudomására kell hozni.  

 
7.3.2. A nevelőtestület munkarendje 

 

A nevelési oktatási intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje a kötelező órából, 

valamint a nevelő, illetve a nevelő-oktató munkával vagy a gyermekkel, tanulókkal, a 

szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. 

 

A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgató, vagy az 

igazgatóhelyettes állapítja meg az intézmény tanórarendjének (foglalkozási rendjének) 

függvényében. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, 

zavartalan működésének biztosítását kell figyelembe venni. 

Az intézményvezetőség tagjai a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb 

szempontok, kérések figyelembevételére. 

 

A pedagógus köteles 15 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a munkahelyén 

(illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) megjelenni. 

A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradása esetén, annak okát lehetőleg előző nap, de 

legkésőbb az adott munkanapon 7 óra 15 percig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének vagy 

helyetteseinek, hogy közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről intézkedhessen. A hiányzó 

pedagógus köteles hiányzásának kezdetekor tanmeneteit a vezetőhöz eljuttatni, hogy 

akadályoztatása esetén a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti 

előrehaladást. 

 

Egyéb esetben a pedagógus az igazgatótól kérhet engedélyt legalább egy nappal előbb a tanóra 

(foglalkozás) elhagyására, a tanmenettől eltérő tartalmú tanóra (foglalkozás) megtartására. A 

tanórák (foglalkozások) elcserélését az intézmény vezetője engedélyezi. 

 

A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén lehetőség szerint – 

szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy nappal a tanóra 

(foglalkozás) megtartása előtt bízták meg, úgy köteles szakórát tartani, illetve a tanmenet szerint 

előrehaladni. 

 



 17 

A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – a nevelő-oktató munkával összefüggő 

rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízási vagy eseti kijelölést az intézményvezető 

igazgató és a tagintézmény vezető adja az igazgatóhelyettesek és munkaközösségi vezetők 

javaslatainak meghallgatása után. 

A megbízások alapelvei: a rátermettség, a szaktudás, az egyenletes terhelés. 

 
7.3.3. A tanulók munkarendje 

 

A tanulók munkarendjét a Házirend határozza meg. 

A Házirend szabályait a nevelőtestület – az intézményvezető igazgató 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. 

 

7.4. Az iskolai könyvtár működési rendje 

 

Az iskolai könyvtár használóinak köre: az iskola tanulói és a nevelőtestület. A könyvtár minden 

tanítási napon 800 és 1200 óra között működik. A helyi rendelkezéseknek, ”szokásoknak” 

megfelelően működik. 

 

VIII. Tanórán kívüli foglalkozások 
 

8.1. Napközi 

 

A napközi működési rendjét a Házirend rögzíti. 

A napközis foglakozásról a diákot csak a szülő ill. más a szülő által írásban meghatalmazott viheti 

el. 

 

8.2. Egyéb tanórán kívüli foglakozások 

 
8.2.1. Tanórán kívüli foglalkozások típusai 

- fejlesztési órák, 

- terápiás foglalkozások, 

- tehetségfejlesztő foglalkozások, 

- szakkörök. 

 
8.2.2. Az egyéb tanórán kívüli foglakozásokra vonatkozó általános szabályok  

 

A tanórán kívüli foglakozások közül a szakkörökre a tanulói jelentkezés önkéntes. 

A fejlesztési órákra, terápiás foglakozásokra javasolt tanulók szüleivel való megegyezés után a 

tanulói részvétel e tevékenységeken kötelező. 

A részvételt szakember javasolja és egyezteti a szülővel, a tanulóval történt felmérő vizsgálat 

kiértékelését követően. 

 

A tanórán kívüli foglakozások megszervezését (a foglakozások megnevezését, heti óraszámát, a 

vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején a felméréseket és vizsgálatokat 

követően az Éves Munkatervben rögzíteni kell. 
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A tanórán kívüli foglakozások ellátóit az intézményvezető igazgató bízza meg, munkájukat az 

SZMSZ 3. sz. mellékletében található feladatleírás alapján végzik. Tanórán kívüli foglakozást 

elláthat az is, aki nem az iskola pedagógusa (külső szakember). 

 

Az osztályfőnökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése érdekében 

évente egy alkalommal, osztályaik számára tanulmányi kirándulást szerveznek. A tanulmányi 

kirándulás a rendelkezésre álló tanítás nélküli napok számát terheli, az iskola munkatervében kell 

meghatározni. A kirándulás tervezett helyét, idejét az osztályfőnököknek nevelési tervükben kell 

rögzíteni. 

 

Az iskola nevelői, a tanulók szülői az iskola nevében, szabadidejükben, az intézményvezető 

igazgató előzetes engedélyével a tanulók számára túrákat, kirándulásokat, táborokat szervezhetnek. 

 

A projektek szervezésére szánt időkeret szabadon felhasználható. 

 

IX. Tanulói jogviszony létesítése, vizsgák 
 

9.1. Tanulói jogviszony létesítése 

 

A felvétel és az átvétel részleteit a pedagógiai program tartalmazza. 

Az iskolába történő jelentkezést követően a gyermek és a szülő együttesen jelennek meg a felvételi 

elbeszélgetésen. 

 

9.2. Vizsgák 

 

A tanuló félévi és év végi osztályzatait, évközi teljesítménye és érdemjegyei, valamint az 

osztályozó-, különbözeti és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell megítélni. Osztályozó- 

és évnyerő vizsga az év során bármikor szervezhető. Részletes vizsgaszabályzat a pedagógiai 

program része. 

A javító vizsgák időpontja augusztus 25-31. közötti időszak. Indokolt esetben a javítóvizsga 

szeptember 31-ig szervezhető. 

 

X. A tanuló távolmaradásának igazolása 
 

A tanuló tanítási óráról való távolmaradását az osztálynaplóba az órát tartó pedagógus köteles 

bejegyezni az óra megkezdését követően. A tanuló havi mulasztásait az osztályfőnöknek a napló 

megfelelő rovatában a hónap elteltével összesíteni kell.  

 

A szülő előzetes kérése alapján a tanuló  

- az osztályfőnök engedélyével 3 napig terjedően,  

- az igazgató engedélyével hosszabb ideig mulaszthat. 

 

A tanuló előzetes engedélykérés nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az iskolától. 

A szülő ilyen esetben is köteles a mulasztás okát az osztályfőnöknek bejelenteni. Amennyiben ez 

elmarad, az osztályfőnök kötelessége a mulasztás okának felderítése a mulasztás megkezdésétől 

számított 3 napon belül. 
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Amennyiben a felderítés során az osztályfőnök igazolatlan mulasztásra utaló jeleket észlel, köteles 

meggyőződni a mulasztás okairól. Ha a szülő nem tudja érdemben igazolni gyermeke mulasztását, 

úgy az igazolatlan mulasztásnak minősül. 

 

A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb 5 napon belül, 3 napig terjedő 

mulasztás esetén évente egy alkalommal szülői igazolással, 3 napon túli hiányzás esetén pedig 

orvosi bizonyítvánnyal igazolhatja mulasztását. 

Az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni. 

A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha a szülő az előírt határidőn belül nem igazolja 

távolmaradását. 

 

Az igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatos teendők ellátása az osztályfőnök feladata, ezeket 

dátummal ellátva az osztálynapló megfelelő rovatában írásban rögzíteni kell. 

Az igazolatlanul mulasztott tanulót az SZMSZ-ben meghatározott iskolai büntetések megfelelő 

(általa még meg nem kapott) fokozatában kell részesíteni, és ezt az ellenőrző könyvön ill. az üzenő 

füzeten keresztül a szülő tudomására kell hozni. 

Első ízben történt igazolatlan mulasztás esetén a szülőt az erre a célra rendszeresített 

nyomtatványon értesíteni kell az igazolatlan mulasztásról és annak következményeiről. 

Másodízben történt mulasztás esetében az osztályfőnök az igazolatlan mulasztás észlelésének 

napján köteles "Feljelentés igazolatlan iskolai mulasztás miatt" elnevezésű nyomtatványt kitölteni 

és az iskola vezetőségének leadni. 

 

A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást igazolni kell. A tanórán kívüli 

foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a foglalkozásról 

kizárható. 

XI. A tanulók jutalmazásának és fegyelmezésének elvei, formái 
 

11.1. Jutalmazás  

 
11.1.1. A jutalmazás keretei 

 

Azt a tanulót: 

- aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, vagy 

- folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy 

- az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy 

- iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális, stb. versenyeken, vagy 

- vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 

- bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez 

az iskola jutalomban részesíti. 

 

11.1.2. Az iskolai jutalmazás formái 
 

Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

- osztályfőnöki dicséret, 

- igazgatói. dicséret, 

- dicséret a nevelőtestülettől. 

 

Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a tanév 

végén: 

- tantárgyi teljesítményért, 
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- példamutató magatartásért, 

- kiemelkedő szorgalomért, 

- példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők. 

A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell vezetni. 

 

Az egyes tanévek végén, kitűnő eredményt elért tanulók oklevelet és (vagy) könyvjutalmat kapnak, 

melyet az iskola közössége előtt vehetnek át. 

Az iskolai szintű versenyek első három helyezettjei oklevelet és (vagy) könyvjutalmat kapnak, 

melyet az iskola közössége előtt vehetnek át. 

Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen 

szereplő tanulók vezetői dicséretben részesülnek. 

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói 

munkaközösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

 

A felsorolt dicséretek, jutalmak adására az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet. A jutalmak 

odaítéléséről az erre jogosult nevelő vagy a nevelőtestület dönt. A dicséretet írásban kell rögzíteni 

és a szülő tudomására kell hozni és az osztálynapló megjegyzés rovatába be kell jegyezni. 

 

11.2. A diákokkal szembeni felelősségre vonó intézkedések 

 

A diákok viselkedésének elbírálását kizárólag a fejlődésüket segítő (elnéző) szempontok szerint kell 

megítélni. 

 

Hagyományos fegyelmi büntetést az iskola nem alkalmaz, kirívó esetekben a házirendben 

meghatározott büntető eszközök alkalmazhatók. 

 

A diák esetleges extrém reakcióját az osztályfőnök jelzésére az intézményvezető igazgatóval, és a 

szülővel együtt a rendellenes viselkedés további ismétlődésének megszüntetésére az iskolának egy 

napon belül meg kell oldania. 

 

A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a jogszabályokban előírt 

módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét jogszabályi keretek 

között az iskola igazgatója határozza meg. 

 

XII. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása 
 

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az iskola fenntartója 

megállapodást köt egy gyermekorvossal, védőnővel. 

A szükséges szűrővizsgálatok idejére az iskola nevelői felügyeletet biztosít. 

Az iskola tanulóinak a kötelező védőoltásokat - a szülőkkel kötött megállapodás alapján - a 

gyermekek saját gyermekorvosa vagy az iskolaorvos adja be. 
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XIII. Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és 
gyermekbalesetek megelőzésében, illetve baleset esetén 
(intézményi védő- óvó előírások) 
 

Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az 

egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadják, valamint ha észlelik, hogy a 

tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegyék. 

 

13.1. Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbaleset 
megelőzésével kapcsolatban  
 

Minden dolgozónak ismerni kell és be kell tartania az iskolaépület bérbeadójának munkabiztonsági 

szabályzatát, valamint a tűzvédelmi utasítását és tűzriadó terv rendelkezéseit. 

A NAT és az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók 

biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és 

viselkedési formákat. 

A nevelők a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az ügyeleti beosztásukban 

meghatározott időben kötelesek a felügyeletükre bízott tanulók tevékenységét folyamatosan 

figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset- megelőzési szabályokat a tanulókkal 

betartatni. 

Az osztályfőnöknek az osztályfőnöki órákon a tanulókkal ismertetni kell az egészségük és testi 

épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, 

a tilos és az elvárható magatartásformákat. 

Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló szabályokkal 

a következő esetekben: 

a) A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán ismertetni kell: 

- az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, 

- a házirend balesetvédelmi előírásait, 

- a rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa, stb.) 

bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalat, a menekülés rendjét, 

- a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban. 

b) Tanulmányi kirándulások, túrák előtt és rendkívüli események után. 

c)A tanév végén: 

- a nyári balesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók figyelmét. 

 

A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladat, illetve 

tanórán, vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező viselkedés 

szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra. 

A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját az 

osztálynaplóba be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hogy a 

tanulók elsajátították –e a szükséges ismereteket. 

A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, technika) és a gyakorlati 

oktatást vezető nevelők baleset-megelőzési feladatait a "Munkavédelmi Szabályzat" 2. sz. 

melléklete tartalmazza. 

Rendkívüli esemény (tűz, természeti katasztrófa, bombariadó, stb.) esetén az épület kiürítését, a 

szükséges intézkedések megtételét a bérbeadó bombariadó és tűzriadó terv előírásai szerint kell 

elvégezni. 
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Az iskola igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi 

ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. 

 

A tűzriadó tervben meg kell határozni: 

- a rendkívüli esemény jelentkezési módjait, 

- a dolgozók, tanulók riasztásának rendjét, 

- a dolgozóknak a rendkívüli esemény esetén szükséges tennivalóit (kiürítés, mentés, 

rendfenntartás, biztonsági szervek - rendőrség, tűzoltóság - értesítése, fogadásuk előkészítése, 

biztonsági berendezések kezelése), 

- az iskola helyszínrajzát, 

- az építmény szintenkénti alaprajzát (a menekülési útvonalakkal, a vízszerzési lehetőségekkel, a 

helyiségeket és a veszélyességi övezeteket a tűzveszélyességi osztály feltüntetésével, 

közművezetékek központi elzáróival). 

 

13.2. Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén 

 

A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, bármilyen sérülés, vagy 

rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie 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, 

- minden tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az igazgatónak. 

E feladatok ellátásában a tanulóbaleset színhelyén jelenlevő többi nevelőnek is részt kell vennie. 

A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak annyit tehet, 

amihez biztosan ért. 

Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor feltétlenül orvos kell hívnia, és a 

beavatkozással meg kell várni az orvosi segítséget. 

 

Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola vezetőjének a munkavédelmi 

megbízottal együtt ki kell vizsgálnia. 

A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett volna elkerülhető 

a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek 

megelőzésének érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. 

 

A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a jogszabályok alapján: 

a tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon nyilván kell tartani, 3 napon túl gyógyuló sérülést okozó 

tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni. A balesetekről az előírt nyomtatványon 

jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy 

példányt pedig át kell adni a szülőnek, a jegyzőkönyv egy példányát az iskola őrzi meg, a súlyos 

balesetet azonnal jelenteni kell az iskola fenntartójának. A súlyos baleset kivizsgálásába legalább 

középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni. 

 

XIV. A szociális ösztöndíj, ill. szociális támogatás 
megállapításának és felosztásának elvei 
 

A tanulók részére biztosított támogatások odaítéléséről, a nevelőtestület véleményének kikérése 

után a fenntartó dönt. 
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XV. A tankönyvellátás rendje 
 

Az iskola tankönyvellátás megszervezéséért az intézményvezető igazgató a felelős. 

Az intézmény vezetője jelöli ki azt a személyt, aki: 

- elkészíti az iskolai tankönyvrendelést, 

- konzultál a tanítókkal és a fejlesztő-pedagógusokkal megszervezi a tankönyvek szétosztását. 

 

XVI. Az iskolai hagyományok és hagyományok ápolásával 
kapcsolatos feladatok 
 

Az ünnepségek, megemlékezések, rendezvények, állami ünnepek, mindenkor az iskola 

munkarendjében meghatározott időben történnek. 

A fenti események előkészítése, felelősének kijelölése az intézményvezető igazgató feladata. 

 

XVII. Az iskolai testedzés formái 
 

Az iskola a tanulók számára a mindennapi testedzést a kötelező heti öt testnevelés órán, a 

mozgásfejlesztő terápiás foglalkozásokon, valamint a délutáni szabadon választott 

sportfoglalkozásokon biztosítja. 

 

A délutáni sportfoglalkozásokat a mozgásfejlesztő pedagógusok szervezik, ezeken az iskola minden 

tanulója jogosult részt venni. 

 

A délutáni sportfoglalkozásokon való részvételhez az iskola biztosítja, hogy: 

- az őszi és tavaszi időszakban: szabad terület, a tornaterem, 

- a téli időszakban a tornaterem testnevelő tanár felügyelete mellett a tanulók számára nyitva 

legyen. 

 

XVIII. Rendkívüli események teendői 
 

18.1. Rendkívüli esemény fogalma 

Rendkívülinek minősül minden olyan esemény, amely a nevelő –oktató munka szokásos menetét 

akadályozza, illetve az iskola tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az 

iskola épületét, felszerelését veszélyezteti.  

Rendkívüli eseménynek minősül: 

- természeti katasztrófa, 

- tűz, 

- robbantással történő fenyegetőzés, 

Ha az intézmény bármely tanulójának, vagy dolgozójának az iskola épületét, vagy a benne 

tartózkodó biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény juta a tudomására, köteles azt 

azonnal közölni, az intézmény vezetőjével, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetővel. 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell: 

- fenntartót, 
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- tűz esetén a tűzoltóságot, 

- robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 

- személyi sérülés esetén a mentőket, 

- egyéb esetekben a rendvédelmi- és katasztrófavédelmi szerveket. 

 

18.2. Intézkedések rendkívüli esemény kapcsán 

- Az esemény észlelése esetén szaggatott csengetéssel, kolomphanggal kell jelzést adni, 

amelynek hangjára haladéktalanul el kell kezdeni a kiürítést, a kiürítési terv alapján. 

- A tanulócsoportoknak az épületből való kivezetéséért és a kijelölt helyre eljutásért a 

tanulók részére tanórát vagy más foglalkozást tartó pedagógusok a felelősek. 

- A kiürítés során a mozgásukban akadályozott személyeket segíteni kell. 

- A nevelőknek meg kell győződni arról, hogy a felügyelete alá tartozó minden tanuló 

elhagyta-e a helyiséget, vagy az iskola épületét. 

 

 

18.3. Bombariadó esetén szükséges teendők 

- Bombariadót a hangosbemondón keresztül kell elrendelni, vagy a tűzriadó jelzését 

kell alkalmazni. 

- Az eseményről az igazgató vagy az ügyeletes nevelő azonnal értesíti a helyi 

Rendőrkapitányságot. 

 

XIX. Az iskolai dokumentumok nyilvánossága 
 

Az iskola Pedagógiai Programja, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend mindenki 

számára nyilvános. 

Megtalálhatók: A fenntartónál, az irattárban, és az intézményvezető igazgatónál. 

A szülők a dokumentumokról az év eleji szülői értekezleten kapnak tájékoztatót. 

 

XX. Adatkezelési szabályzat 
 

Elektronikus adatkezelés 

 

A központi elektronikus adatbázishoz kizárólag az iskolatitkár és az intézményvezető igazgató kap 

hozzáférést. 

A rendszeres karbantartás az iskolatitkár feladata 

 

Papír alapú adatkezelés 

 

Az iskolatitkár és azintézményvezető igazgató megbízásából az osztályfőnökök hozzáférhetnek és 

használhatják az adatokat szigorúan az iskola adminisztrációs feladatainak ellátása érdekében. 

A szoros számadású dokumentumok páncélszekrényben elzárva tartandók. Hozzáférése csak az 

intézményvezető igazgatónak van 

 



 25 

XXI. Záró rendelkezések 
 

Jelen SZMSZ módosítása csak a nevelőtestület elfogadásával, a jelzett közösségek egyetértésével és 

a fenntartó jóváhagyásával lehetséges. 

 

Az SZMSZ módosítását kezdeményezheti: 

- a fenntartó, 

- a programvezető 

- a nevelőtestület, 

- az intézményvezető igazgató. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Szentendre, 2016-01-04.  
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Az SZMSZ hatálybalépése 
A SZMSZ 2015. év augusztus hó 27. napján a nevelőtestület általi elfogadásával lép hatályba, és 

visszavonásig érvényes. A felülvizsgált szervezeti és működési szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg 

érvényét veszti a 2013. év augusztus hó 27. napján készített (előző) SZMSZ. 

Az SZMSZ felülvizsgálata 
A SZMSZ felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás esetén, vagy ha 

módosítását kezdeményezi az intézmény nevelőtestülete, a diákönkormányzat, az iskolaszék, a szülői 

szervezet. A kezdeményezést és a javasolt módosítást az intézményvezetőhöz kell beterjeszteni. A SZMSZ 

módosítási eljárása megegyezik megalkotásának szabályaival. 

 

 

Kelt: Szentendre, 2015. év augusztus hónap 27. nap 

 

 

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

igazgató 

P.H. 

 

Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai 
A szervezeti és működési szabályzatot az intézmény diákönkormányzata 2015. év augusztus hó 28.napján 

tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a diákönkormányzat véleményezési jogát jelen 

szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben 

gyakorolta.  

 

Kelt: Szentendre, 2015. év augusztus hónap 28. nap 

 

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

diákönkormányzat vezetője 

 

(Mellékelve a véleményezésről készült jegyzőkönyvi kivonat.) 
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A szervezeti és működési szabályzatot a Szülői Szervezet.2015.év augusztus hó 31. napján tartott ülésén 

megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a Szülői Szervezet véleményezési jogát jelen szervezeti és 

működési szabályzat felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.   

 

Kelt: Szentendre, 2015. év augusztus hónap 31. nap 

 

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

Szülői Szervezet képviselője 

 

 

 

 

 

A szervezeti és működési szabályzatot az intézmény nevelőtestülete 2015. év augusztus hó 26. napján 

tartott értekezletén elfogadta. 

 

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

hitelesítő nevelőtestületi tag 

 

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképesség megállapítása; az 

elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók száma és aránya; keltezés; a 

jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők aláírása.) 

Fenntartói és működtetői nyilatkozat 
Jelen szervezeti és működési szabályzattal kapcsolatban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 25. § (4) bekezdése értelmében az alábbi, a fenntartóra többletkötelezettséget telepítő 

rendelkezések vonatkozásában a Dunakanyar Alternatív Oktatásáért Alapítvány, mint az intézmény 

fenntartója egyetértési jogkört gyakorolt. Aláírásommal tanúsítom, hogy a fenntartó döntésre jogosult 

vezetője a szervezeti és működési szabályzat fenti rendelkezéseivel egyetért, azokat jóváhagyja.  

 

Kelt: Szentendre, 2015. év augusztus hónap 26. nap 

 

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

fenntartó képviselője 
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JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

 

2015. 08. 26. 

 

AZ SZMSZ ELFOGADÁSA 
 

Alulírott Bereczky Réka, a Dunakanyar Általános Iskola intézményvezetője (OM:201284 cím: 2000 

Szentendre, Rózsa utca 16.) megállapítom, hogy a nevelőtestület határozatképes.  

Az SZMSZ elfogadásakor jelen van: 20 fő 

Szavazott: 20 fő 

Az SZMSZ-t elfogadta: 20 fő 

Az SZMSZ-t nem fogadta el: 0 fő 

Tartózkodott: 0 fő 

Ennek alapján megállapítom, hogy a nevelőtestület és a fenntartó az SZMSZ-t egyhangúlag 

elfogadta. 

 

Szentendre, 2015. augusztus 26. 

………………………………………………………………………                             

…………………………………………………………… 

jegyzőkönyv vezető        jegyzőkönyv hitelesítő 

 

      ph. 

…………………………………………………                                                                                                                                                   

intézményvezető 
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JELENLÉTI ÍV 
2015. 08. 26. 

AZ SZMSZ ELFOGADÁSA 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
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SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 

 

 

 
Munkaköri leírás 

 

Név: Albert Adrienn 

Munkakör megnevezése: tanár, tanulásmódszertan 
Munkahely neve, címe: Dunakanyar Általános Iskola  
2000 Szentendre, Rózsa utca 16. 
Közvetlen felettese: intézményvezető 
Kötelező munkaideje: heti 10 óra (alapítványi önkéntes, kutatói ösztöndíjas tanár) 
Legfontosabb feladata: tanulói személyiségének, képességeinek és tárgyi tudásának 
folyamatos fejlesztése, szemléletük formálása. 
 
Feladatai, kötelezettségei: 
 
A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel 
összefüggésben kötelessége különösen, hogy: 

 a nevelő és oktató tevékenység keretében az ismereteket tárgyilagosan és 
többoldalúan közvetítse, 

 a nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a gyermek, tanuló egyéni 
képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és 
fejlettségét, fogyatékosságát, segítse a gyermek, tanuló képességének, 
tehetségének kibontakozását, illetve a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben 
lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz, 

 a gyermekek, tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez 
szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön; ha észleli, 
hogy a gyermek, illetve a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a 
szükséges intézkedéseket megtegye, 

 közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, 
tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 
megszüntetésében, 

 a gyermekek, tanulók emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, 

 a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a 
szülőt figyelmeztesse, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének 
elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek, 

 a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon, 

 nyomon kövesse a munkakörével kapcsolatos pályázati felhívásokat, segítse ezek 
elkészítését, 

 ismerje az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, és munkáját az abban 
foglaltakkal összhangban lássa el, 

 az iskolai rendezvényeken külön felkérés nélkül aktívan részt vegyen, és a rábízott 
feladatokat ellássa. 

 Részt vegyen az iskola éves munkatervében vagy azon kívül meghirdetett 
eseményeken, amelyek oktatási időben zajlanak és azokon pedagógusok 
részvétele szükséges, 
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 az osztályfőnökök, a munkacsoport-vezetők és az iskolai vezetők által meghirdetett 
szakmai megbeszéléseken, értekezleteken, szülői fórumokon (pl. rendkívüli szülői 
értekezleten), 

 szülői értekezleteken és szülői fogadóórákon. 
 

 

A szaktárgyak tanításával kapcsolatos feladatok 

 
A szaktárgyak tanításával kapcsolatos feladatai a tanórai tanulásszervezés mellett a 
következők: 

 a tananyag tervezett időbeli struktúráját bemutató tanmenet készítése az adott 
tanévre (ezt legalább havi bontásban, elektronikus formában az iskola hálózatának 
megfelelő helyén kell elhelyezni), 

 szaktárgyi versenyekre való felkészítés, a versenyek lebonyolításában való 
közreműködés,  

 közművelődési tevékenység szervezése, 

 a tanulók informálása a szakterület eredményeiről és az információs forrásokról, 

 a szülők folyamatos tájékoztatása a tanuló tanulmányi előmeneteléről, 

 az igazgató kérésére beszámoló készítése az osztályban végzett munkájáról, 

 az osztályfőnök és más szaktanár tájékoztatása a tanórákon felmerülő olyan 
problémákról, amelynek megoldásában segítséget igényel. 

 fizikai kísérletek megfelelő előkészítése, az eszközök előírás szerinti tárolása 

 a baleset megelőzés érdekében a tanulók fokozott felügyelete a fizikai kísérletek 
végzése során 

  
 
A tanítási órákat, tanórán kívüli foglalkozásokat köteles a csengetési rend, ill. a munkarend 
által meghatározott keretek betartásával szervezni. Az első tanítási órája előtt legalább 10 
perccel az iskolában kell tartózkodnia. Az adott osztályban utolsó foglalkozást tartó 
pedagógusnak külön figyelnie kell arra, hogy az foglalkozás végén a tanterem takarításra 
alkalmas legyen (jelenti ez a felszerelés elpakolását, a székek felrakását, nagyobb szemét 
összegyűjtését, stb.). 

A szaktárgyi tanulásirányítás mellett kötelessége a kulturált, illemtudó viselkedésre 
szoktatás, az iskolai környezet tisztaságának megőrzése és védelme, az óraközi 
szünetekben szakszerű ügyelet ellátása, a tanulói étkeztetésben való közreműködés. 
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Záradék: 
 
A munkakör betöltője köteles felettese utasítása alapján további olyan feladatokat is 
ellátni, amelyek jellegüknél fogva a tevékenységi körbe tartoznak, vagy ismeretei alapján 
szükségszerűségből rá kell bízni. 
 
Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete. 
 
Szentendre, 2015. év. szeptember 1. 
 
       
 ………………………………….     
  PH intézményvezető 
 
A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, azt tudomásul vettem. Annak egy 
példányát átvettem, másik példányát – amely az eredetivel megegyezik – aláírásommal 
láttam el. 
Tudomásul veszem, hogy munkámat a szervezeti és működési szabályzatban, a 
pedagógiai programban, valamint a házirendben, illetve a munkaköri leírásomban 
előírtaknak megfelelően kell végeznem, a bennük foglaltak betartásáért, valamint az 
általam kezelt értékekért felelősséggel tartozom. 
Az intézmény minőségpolitikáját és célrendszerét megismertem, a feladataimhoz 
kapcsolódó célok megvalósításában aktívan részt veszek. 
A munkahelyemen tudomásomra jutott információkat bizalmasan, a titoktartási 
előírásoknak megfelelően kezelem. 
 
Szentendre, 2015. év. szeptember 1. 
 
 
  …………………………………… 
  
   munkavállaló 
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Munkaköri leírás 
 

Név: Árvai Xénia 

Munkakör megnevezése: tanító, 3.E osztályfőnök 
Munkahely neve, címe: Dunakanyar Általános Iskola  
2000 Szentendre, Rózsa utca 16. 
Közvetlen felettese: intézményvezető 
Kötelező munkaideje: heti 40 óra 
Legfontosabb feladata: tanulói személyiségének, képességeinek és tárgyi tudásának 
folyamatos fejlesztése, szemléletük formálása. 
 
Feladatai, kötelezettségei: 
 
A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel 
összefüggésben kötelessége különösen, hogy: 

 a nevelő és oktató tevékenység keretében az ismereteket tárgyilagosan és 
többoldalúan közvetítse, 

 a nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a gyermek, tanuló egyéni 
képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és 
fejlettségét, fogyatékosságát, segítse a gyermek, tanuló képességének, 
tehetségének kibontakozását, illetve a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben 
lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz, 

 a gyermekek, tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez 
szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön; ha észleli, 
hogy a gyermek, illetve a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a 
szükséges intézkedéseket megtegye, 

 közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, 
tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 
megszüntetésében, 

 a gyermekek, tanulók emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, 

 a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a 
szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon, 

 nyomon kövesse a munkakörével kapcsolatos pályázati felhívásokat, segítse ezek 
elkészítését, 

 ismerje az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, és munkáját az abban 
foglaltakkal összhangban lássa el, 

 az iskolai rendezvényeken külön felkérés nélkül aktívan részt vegyen, és a rábízott 
feladatokat ellássa. 

 Részt vegyen az iskola éves munkatervében vagy azon kívül meghirdetett 
eseményeken, amelyek oktatási időben zajlanak és azokon pedagógusok 
részvétele szükséges, 

 az osztályfőnökök, a munkacsoport-vezetők és az iskolai vezetők által meghirdetett 
szakmai megbeszéléseken, értekezleteken, szülői fórumokon (pl. rendkívüli szülői 
értekezleten), 

 szülői értekezleteken és szülői fogadóórákon. 
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A szaktárgyak tanításával kapcsolatos feladatok 

 
A szaktárgyak tanításával kapcsolatos feladatai a tanórai tanulásszervezés mellett a 
következők: 

 a tananyag tervezett időbeli struktúráját bemutató tanmenet készítése az adott 
tanévre (ezt legalább havi bontásban, elektronikus formában az iskola hálózatának 
megfelelő helyén kell elhelyezni), 

 szaktárgyi versenyekre való felkészítés, a versenyek lebonyolításában való 
közreműködés,  

 közművelődési tevékenység szervezése, 

 a tanulók informálása a szakterület eredményeiről és az információs forrásokról, 

 a szülők folyamatos tájékoztatása a tanuló tanulmányi előmeneteléről, 

 az igazgató kérésére beszámoló készítése az osztályban végzett munkájáról, 

 az osztályfőnök és más szaktanár tájékoztatása a tanórákon felmerülő olyan 
problémákról, amelynek megoldásában segítséget igényel. 

 
A tanítási órákat, tanórán kívüli foglalkozásokat köteles a csengetési rend, ill. a munkarend 
által meghatározott keretek betartásával szervezni. Az első tanítási órája előtt legalább 10 
perccel az iskolában kell tartózkodnia. Az adott osztályban utolsó foglalkozást tartó 
pedagógusnak külön figyelnie kell arra, hogy az foglalkozás végén a tanterem takarításra 
alkalmas legyen (jelenti ez a felszerelés elpakolását, a székek felrakását, nagyobb szemét 
összegyűjtését, stb.). 

A szaktárgyi tanulásirányítás mellett kötelessége a kulturált, illemtudó viselkedésre 
szoktatás, az iskolai környezet tisztaságának megőrzése és védelme, az óraközi 
szünetekben szakszerű ügyelet ellátása, a tanulói étkeztetésben való közreműködés. 

Az osztályfőnök feladatai 

Munkáját az SZMSZ és mellékleteiben meghatározottak valamint egyéb iránymutatások 
alapján végzi. Osztálya közösségének felelős vezetője. 

Alaposan ismernie kell tanítványai személyiségét, az iskola pedagógiai elvei szerint neveli 
osztályának tanulóit a személyiségfejlődés tényezőit figyelembe véve. Segíti a 
munkaközösség kialakulását. Együttműködik, összehangolja, és segíti az osztályban 
tanító pedagógusok munkáját, látogatja óráikat. Észrevételeit és az esetleges problémáit 
az érintett nevelőkkel megbeszéli. 

Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a tanítványait 
oktató, nevelő tanárokkal, a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel. 
Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 
Különös gondot fordít a testileg-lelkileg indokoltan rászoruló tanulók segítésére. 
Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit, javaslatait 
a tanártársai elé terjeszti. 

Szülői értekezletet tart. A tájékoztató füzet ill. az elektronikus ellenőrző útján rendszeresen 
tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről. Érdemi 
választ ad a szülők és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire. 
 
Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (osztálynapló napra kész vezetése, 
félévi és év végi statisztikák, továbbtanulással, gyámüggyel kapcsolatos tennivalók, stb.). 
A haladási és az értékelő naplót havonként ellenőrzi, a naplóvezetésben található 
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hiányosságok esetén felhívja az osztályban tanító tanárok, illetve szükség esetén az 
iskolavezetés figyelmét. 
 
A bukásra álló tanulók szüleit a munkaterv szerint értesíti. Ha a tanuló tanulmányi 
kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szülőket tájékoztatja a tanuló továbbhaladásának 
feltételeiről.  
Figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotát (tartós betegségek, fogyatékosságok, 
gyógyszerérzékenység). A szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra. 
 
Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 
mozgósít, valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 
Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, kitüntetésére (a tanulók 
véleményét figyelembe véve.) Javaslataival és észrevételeivel, a kijelölt feladatok 
elvégzésével elősegíti a közösség tevékenységének eredményességét. 
 
Záradék: 
 
A munkakör betöltője felettese kérései alapján további olyan feladatokat is elláthat, 
amelyek jellegüknél fogva a tevékenységi körbe tartoznak, vagy ismeretei alapján 
szükségszerűségből rá kell bízni. 
 
Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete. 
    
Szentendre, 2015. év. szeptember 1. 
 
       
 ………………………………….     
  PH intézményvezető 
 
A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, azt tudomásul vettem. Annak egy 
példányát átvettem, másik példányát – amely az eredetivel megegyezik – aláírásommal 
láttam el. 
Tudomásul veszem, hogy munkámat a szervezeti és működési szabályzatban, a 
pedagógiai programban, valamint a házirendben, illetve a munkaköri leírásomban 
előírtaknak megfelelően kell végeznem, a bennük foglaltak betartásáért, valamint az 
általam kezelt értékekért felelősséggel tartozom. 
Az intézmény minőségpolitikáját és célrendszerét megismertem, a feladataimhoz 
kapcsolódó célok megvalósításában aktívan részt veszek. 
A munkahelyemen tudomásomra jutott információkat bizalmasan, a titoktartási 
előírásoknak megfelelően kezelem. 
 
Szentendre, 2015. év. szeptember 1. 
  …………………………………… 
       
  munkavállaló 
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Munkaköri leírás 
 

Név: Csuka András Lászlóné 

Munkakör megnevezése: tanító, 4.H osztályfőnök, alsós munkaközösség vezető 
Munkahely neve, címe: Dunakanyar Általános Iskola  
2000 Szentendre, Rózsa utca 16. 
Közvetlen felettese: intézményvezető 
Kötelező munkaideje: heti 40 óra 
Legfontosabb feladata: tanulói személyiségének, képességeinek és tárgyi tudásának 
folyamatos fejlesztése, szemléletük formálása. 
 
Feladatai, kötelezettségei: 
 
A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel 
összefüggésben kötelessége különösen, hogy: 

 a nevelő és oktató tevékenység keretében az ismereteket tárgyilagosan és 
többoldalúan közvetítse, 

 a nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a gyermek, tanuló egyéni 
képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és 
fejlettségét, fogyatékosságát, segítse a gyermek, tanuló képességének, 
tehetségének kibontakozását, illetve a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben 
lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz, 

 a gyermekek, tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez 
szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön; ha észleli, 
hogy a gyermek, illetve a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a 
szükséges intézkedéseket megtegye, 

 közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, 
tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 
megszüntetésében, 

 a gyermekek, tanulók emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, 

 a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a 
szülőt figyelmeztesse, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének 
elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek, 

 a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon, 

 ismerje az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, és munkáját az abban 
foglaltakkal összhangban lássa el, 

 az iskolai rendezvényeken külön felkérésre részt vegyen, és a rábízott feladatokat 
ellássa. 

 Részt vegyen az iskolaéves munkatervében vagy azon kívül meghirdetett 
eseményeken, amelyek oktatási időben zajlanak és azokon pedagógusok 
részvétele szükséges, 

 az osztályfőnökök, a munkacsoport-vezetők és az iskolai vezetők által meghirdetett 
szakmai megbeszéléseken, értekezleteken, szülői fórumokon (pl. rendkívüli szülői 
értekezleten), 

 szülői értekezleteken és szülői fogadóórákon. 
 

A szaktárgyak tanításával kapcsolatos feladatok 
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A szaktárgyak tanításával kapcsolatos feladatai a tanórai tanulásszervezés mellett a 
következők: 

 a tananyag tervezett időbeli struktúráját bemutató tanmenet készítése az adott 
tanévre (ezt legalább havi bontásban, elektronikus formában az iskola hálózatának 
megfelelő helyén kell elhelyezni), 

 iskolai szaktárgyi versenyekre való felkészítés, a versenyek lebonyolításában való 
közreműködés,  

 külön kérésre közművelődési tevékenység szervezése, 

 a tanulók informálása a szakterület eredményeiről és az információs forrásokról, 

 a szülők folyamatos tájékoztatása a tanuló tanulmányi előmeneteléről, 

 az igazgató kérésére beszámoló készítése az osztályban végzett munkájáról, 

 az osztályfőnök és más szaktanár tájékoztatása a tanórákon felmerülő olyan 
problémákról, amelynek megoldásában segítséget igényel. 

 
A tanítási órákat, tanórán kívüli foglalkozásokat köteles a csengetési rend, ill. a munkarend 
által meghatározott keretek betartásával szervezni. Az első tanítási órája előtt legalább 10 
perccel az iskolában kell tartózkodnia. Az adott osztályban utolsó foglalkozást tartó 
pedagógusnak külön figyelnie kell arra, hogy az foglalkozás végén a tanterem takarításra 
alkalmas legyen (jelenti ez a felszerelés elpakolását, a székek felrakását, nagyobb szemét 
összegyűjtését, stb.). 

A szaktárgyi tanulásirányítás mellett kötelessége a kulturált, illemtudó viselkedésre 
szoktatás, az iskolai környezet tisztaságának megőrzése és védelme, az óraközi 
szünetekben szakszerű ügyelet ellátása, a tanulói étkeztetésben való közreműködés. 

Az osztályfőnök feladatai 

Munkáját az SZMSZ és mellékleteiben meghatározottak valamint egyéb iránymutatások 
alapján végzi. Osztálya közösségének felelős vezetője. 

Alaposan ismernie kell tanítványai személyiségét, az iskola pedagógiai elvei szerint neveli 
osztályának tanulóit a személyiségfejlődés tényezőit figyelembe véve. Segíti a 
munkaközösség működését. Együttműködik, összehangolja, és segíti az osztályban tanító 
pedagógusok munkáját, látogatja óráikat. Észrevételeit és az esetleges problémáit az 
érintett nevelőkkel megbeszéli. 

Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői közösségével, a tanítványait 
oktató, nevelő tanárokkal, a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel. 
Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 
Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére. 
Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit, javaslatait 
a tanártársai elé terjeszti. 

Szülői értekezletet tart. A tájékoztató füzet ill. az elektronikus ellenőrző útján rendszeresen 
tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről. Érdemi 
választ ad a szülők és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire. 
 
Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (osztálynapló napra kész vezetése, 
októberi félévi és év végi statisztikák)  A haladási és az értékelő naplót havonként 
ellenőrzi, a naplóvezetésben található hiányosságok esetén felhívja az osztályban tanító 
tanárok figyelmét.  
Figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotát (tartós betegségek, fogyatékosságok, 
gyógyszerérzékenység).  
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Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 
mozgósít, valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 
Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, kitüntetésére (a tanulók 
véleményét figyelembe véve.) Javaslataival és észrevételeivel, a kijelölt feladatok 
elvégzésével elősegíti a közösség tevékenységének eredményességét. 
Leendő első évfolyamos gyerekek és szüleik számára iskola előkészítő foglalkozásokat 
tart előre meghatározott rendszer szerint több alkalommal a tanév során. 
 

A munkaközösség vezető feladatai 

Összeállítja az iskola pedagógiai programja és munkaterve alapján a munkaközösség 
éves programját.  

 A munkaközösséget érintő szakterületen feladata az osztályokban folyó nevelési-
oktatási folyamat mentorálása, értékelése, 

 pedagógusok helyettesítési rendjének megalkotása, kiírása, 

 helyi szakmai pedagógiai továbbképzés tartalmi kimunkálásában történő részvétel 

 órarend és ügyeleti rend elkészítése, aktualizálása 

 javaslattétel a nevelési értekezletek témáira, 

 Az iskolai ünnepélyek (különösen tanévnyitó, tanévzáró, karácsony, ballagás, stb.) 
szervezési munkáinak segítése, 

 összefoglaló elemzés, értékelés, beszámoló készítése a nevelőtestület számára, 
valamint - igény szerint- az igazgató részére a munkaközösség tevékenységéről, 

 a házi tanulmányi versenyek ügyeinek intézése, 

 mentortanári teendők ellátása (Kún Zsuzsanna, Csulák Evelin, Jó- Dobronya 
Zsanett) 

 magántanulói vizsgák koordinálása, dokumentálása 

 a tankönyvrendeléssel kapcsolatos tennivalók lebonyolítása iskolai szinten 

 reggeli ügyelet 7:00-7:30-ig az emeleti Hobbit teremben  

 mérések, vizsgák koordinációja, lebonyolíttatása, dokumentáltatása, elemzése 

 az általános rend, fegyelem ellenőrzése, az iskolai munka zavartalanságának 
biztosítása, 

 az intézmény vagyoni védelme (takarékosság), 

 
 
 
 
 
Záradék: 
 
A munkakör betöltője felettese kérései alapján további olyan feladatokat is elláthat, 
amelyek jellegüknél fogva a tevékenységi körbe tartoznak, vagy ismeretei alapján 
szükségszerűségből rá kell bízni. 
 
Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete. 
 
Szentendre, 2015. év. szeptember 1. 
       
 ………………………………….     
  PH intézményvezető 
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A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, azt tudomásul vettem. Annak egy 
példányát átvettem, másik példányát – amely az eredetivel megegyezik – aláírásommal 
láttam el. 
Tudomásul veszem, hogy munkámat a szervezeti és működési szabályzatban, a 
pedagógiai programban, valamint a házirendben, illetve a munkaköri leírásomban 
előírtaknak megfelelően kell végeznem, a bennük foglaltak betartásáért, valamint az 
általam kezelt értékekért felelősséggel tartozom. 
Az intézmény minőségpolitikáját és célrendszerét megismertem, a feladataimhoz 
kapcsolódó célok megvalósításában aktívan részt veszek. 
A munkahelyemen tudomásomra jutott információkat bizalmasan, a titoktartási 
előírásoknak megfelelően kezelem. 
 
Szentendre, 2015. év. szeptember 1. 
 
 
  …………………………………… 
  
   munkavállaló 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Munkaköri leírás 

 

Név: Csulák Evelin  

Munkakör megnevezése: tanító  
Munkahely neve, címe: Dunakanyar Általános Iskola  
2000 Szentendre, Rózsa utca 16. 
Közvetlen felettese: intézményvezető 
Kötelező munkaideje: heti 40 óra 
Legfontosabb feladata: tanulói személyiségének, képességeinek és tárgyi tudásának 
folyamatos fejlesztése, szemléletük formálása. 
 
Feladatai, kötelezettségei: 
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A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel 
összefüggésben kötelessége különösen, hogy: 

 a nevelő és oktató tevékenység keretében az ismereteket tárgyilagosan és 
többoldalúan közvetítse, 

 a nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a gyermek, tanuló egyéni 
képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és 
fejlettségét, fogyatékosságát, segítse a gyermek, tanuló képességének, 
tehetségének kibontakozását, illetve a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben 
lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz, 

 a gyermekek, tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez 
szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön; ha észleli, 
hogy a gyermek, illetve a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a 
szükséges intézkedéseket megtegye, 

 közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, 
tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 
megszüntetésében, 

 a gyermekek, tanulók emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, 

 a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a 
szülőt figyelmeztesse, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének 
elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek, 

 a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon, 

 nyomon kövesse a munkakörével kapcsolatos pályázati felhívásokat, segítse ezek 
elkészítését, 

 ismerje az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, és munkáját az abban 
foglaltakkal összhangban lássa el, 

 az iskolai rendezvényeken külön felkérés nélkül aktívan részt vegyen, és a rábízott 
feladatokat ellássa. 

 Részt vegyen az iskola éves munkatervében vagy azon kívül meghirdetett 
eseményeken, amelyek oktatási időben zajlanak és azokon pedagógusok 
részvétele szükséges, 

 az osztályfőnökök, a munkacsoport-vezetők és az iskolai vezetők által meghirdetett 
szakmai megbeszéléseken, értekezleteken, szülői fórumokon (pl. rendkívüli szülői 
értekezleten), 

 szülői értekezleteken és szülői fogadóórákon. 
 

A szaktárgyak tanításával kapcsolatos feladatok 

 
A szaktárgyak tanításával kapcsolatos feladatai a tanórai tanulásszervezés mellett a 
következők: 

 a tananyag tervezett időbeli struktúráját bemutató tanmenet készítése az adott 
tanévre (ezt legalább havi bontásban, elektronikus formában az iskola hálózatának 
megfelelő helyén kell elhelyezni), 

 szaktárgyi versenyekre való felkészítés, a versenyek lebonyolításában való 
közreműködés,  

 közművelődési tevékenység szervezése, 

 a tanulók informálása a szakterület eredményeiről és az információs forrásokról, 

 a szülők folyamatos tájékoztatása a tanuló tanulmányi előmeneteléről, 

 az igazgató kérésére beszámoló készítése az osztályban végzett munkájáról, 

 az osztályfőnök és más szaktanár tájékoztatása a tanórákon felmerülő olyan 
problémákról, amelynek megoldásában segítséget igényel. 



 41 

 
A tanítási órákat, tanórán kívüli foglalkozásokat köteles a csengetési rend, ill. a munkarend 
által meghatározott keretek betartásával szervezni. Az első tanítási órája előtt legalább 10 
perccel az iskolában kell tartózkodnia. Az adott osztályban utolsó foglalkozást tartó 
pedagógusnak külön figyelnie kell arra, hogy az foglalkozás végén a tanterem takarításra 
alkalmas legyen (jelenti ez a felszerelés elpakolását, a székek felrakását, nagyobb szemét 
összegyűjtését, stb.). 

A szaktárgyi tanulásirányítás mellett kötelessége a kulturált, illemtudó viselkedésre 
szoktatás, az iskolai környezet tisztaságának megőrzése és védelme, az óraközi 
szünetekben szakszerű ügyelet ellátása, a tanulói étkeztetésben való közreműködés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záradék: 
 
A munkakör betöltője köteles felettese utasítása alapján további olyan feladatokat is 
ellátni, amelyek jellegüknél fogva a tevékenységi körbe tartoznak, vagy ismeretei alapján 
szükségszerűségből rá kell bízni. 
 
Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete. 
 
Szentendre, 2015. év. szeptember 1. 
 
       
 ………………………………….     
  PH intézményvezető 
 
A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, azt tudomásul vettem. Annak egy 
példányát átvettem, másik példányát – amely az eredetivel megegyezik – aláírásommal 
láttam el. 
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Tudomásul veszem, hogy munkámat a szervezeti és működési szabályzatban, a 
pedagógiai programban, valamint a házirendben, illetve a munkaköri leírásomban 
előírtaknak megfelelően kell végeznem, a bennük foglaltak betartásáért, valamint az 
általam kezelt értékekért felelősséggel tartozom. 
Az intézmény minőségpolitikáját és célrendszerét megismertem, a feladataimhoz 
kapcsolódó célok megvalósításában aktívan részt veszek. 
A munkahelyemen tudomásomra jutott információkat bizalmasan, a titoktartási 
előírásoknak megfelelően kezelem. 
 
Szentendre, 2015. év. szeptember 1. 
 
 
  …………………………………… 
  
   munkavállaló 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Munkaköri leírás 

 

Név: Gerlai Boglárka 

Munkakör megnevezése: tanár, 8.A osztályfőnök, intézményvezető helyettes, Önértékelési 
csoportvezető 
Munkahely neve, címe: Dunakanyar Általános Iskola  
2000 Szentendre, Rózsa utca 16. 
Közvetlen felettese: intézményvezető 
Kötelező munkaideje: heti 40 óra 
Legfontosabb feladata: tanulói személyiségének, képességeinek és tárgyi tudásának 
folyamatos fejlesztése, szemléletük formálása. 
 
Feladatai, kötelezettségei: 
 
A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel 
összefüggésben kötelessége különösen, hogy: 

 a nevelő és oktató tevékenység keretében az ismereteket tárgyilagosan és 
többoldalúan közvetítse, 
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 a nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a gyermek, tanuló egyéni 
képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és 
fejlettségét, fogyatékosságát, segítse a gyermek, tanuló képességének, 
tehetségének kibontakozását, illetve a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben 
lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz, 

 a gyermekek, tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez 
szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön; ha észleli, 
hogy a gyermek, illetve a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a 
szükséges intézkedéseket megtegye, 

 közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, 
tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 
megszüntetésében, 

 a gyermekek, tanulók emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, 

 a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a 
szülőt figyelmeztesse, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének 
elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek, 

 a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon, 

 nyomon kövesse a munkakörével kapcsolatos pályázati felhívásokat, segítse ezek 
elkészítését, 

 ismerje az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, és munkáját az abban 
foglaltakkal összhangban lássa el, 

 az iskolai rendezvényeken külön felkérés nélkül aktívan részt vegyen, és a rábízott 
feladatokat ellássa. 

 Részt vegyen az iskola éves munkatervében vagy azon kívül meghirdetett 
eseményeken, amelyek oktatási időben zajlanak és azokon pedagógusok 
részvétele szükséges, 

 az osztályfőnökök, a munkacsoport-vezetők és az iskolai vezetők által meghirdetett 
szakmai megbeszéléseken, értekezleteken, szülői fórumokon (pl. rendkívüli szülői 
értekezleten), 

 szülői értekezleteken és szülői fogadóórákon. 

A szaktárgyak tanításával kapcsolatos feladatok 

 
A szaktárgyak tanításával kapcsolatos feladatai a tanórai tanulásszervezés mellett a 
következők: 

 a tananyag tervezett időbeli struktúráját bemutató tanmenet készítése az adott 
tanévre (ezt legalább havi bontásban, elektronikus formában az iskola hálózatának 
megfelelő helyén kell elhelyezni), 

 szaktárgyi versenyekre való felkészítés, a versenyek lebonyolításában való 
közreműködés,  

 közművelődési tevékenység szervezése, 

 a tanulók informálása a szakterület eredményeiről és az információs forrásokról, 

 a szülők folyamatos tájékoztatása a tanuló tanulmányi előmeneteléről, 

 az igazgató kérésére beszámoló készítése az osztályban végzett munkájáról, 

 az osztályfőnök és más szaktanár tájékoztatása a tanórákon felmerülő olyan 
problémákról, amelynek megoldásában segítséget igényel. 

 
A tanítási órákat, tanórán kívüli foglalkozásokat köteles a csengetési rend, ill. a munkarend 
által meghatározott keretek betartásával szervezni. Az első tanítási órája előtt legalább 10 
perccel az iskolában kell tartózkodnia. Az adott osztályban utolsó foglalkozást tartó 
pedagógusnak külön figyelnie kell arra, hogy az foglalkozás végén a tanterem takarításra 
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alkalmas legyen (jelenti ez a felszerelés elpakolását, a székek felrakását, nagyobb szemét 
összegyűjtését, stb.). 

A szaktárgyi tanulásirányítás mellett kötelessége a kulturált, illemtudó viselkedésre 
szoktatás, az iskolai környezet tisztaságának megőrzése és védelme, az óraközi 
szünetekben szakszerű ügyelet ellátása, a tanulói étkeztetésben való közreműködés. 

Az osztályfőnök feladatai 

 Munkáját az SZMSZ és mellékleteiben meghatározottak valamint egyéb 
iránymutatások alapján végzi. Osztálya közösségének felelős vezetője. 

 Alaposan ismernie kell tanítványai személyiségét, az iskola pedagógiai elvei szerint 
neveli osztályának tanulóit a személyiségfejlődés tényezőit figyelembe véve. Segíti 
a munkaközösség kialakulását. Együttműködik, összehangolja, és segíti az 
osztályban tanító pedagógusok munkáját, látogatja óráikat. Észrevételeit és az 
esetleges problémáit az érintett nevelőkkel megbeszéli. 

 Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a 
tanítványait oktató, nevelő tanárokkal, a tanulók életét, tanulmányait segítő 
személyekkel. 
Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi 
helyzetét. Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére. 
Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit, 
javaslatait a tanártársai elé terjeszti. 

 Szülői értekezletet tart. A tájékoztató füzet ill. az elektronikus ellenőrző útján 
rendszeresen tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi 
előmeneteléről. Érdemi választ ad a szülők és tanulók iskolai élettel kapcsolatos 
kérdéseire. 

 
 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos 
ügyviteli feladatokat (osztálynapló napra kész vezetése, félévi és év végi 
statisztikák, továbbtanulással, gyámüggyel kapcsolatos tennivalók, stb.). A haladási 
és az értékelő naplót havonként ellenőrzi, a naplóvezetésben található 
hiányosságok esetén felhívja az osztályban tanító tanárok, illetve szükség esetén 
az iskolavezetés figyelmét. 

  
A bukásra álló tanulók szüleit a munkaterv szerint értesíti. Ha a tanuló tanulmányi 
kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szülőket tájékoztatja a tanuló 
továbbhaladásának feltételeiről.  

 Figyelemmel kíséri a tanulók egészségi 
állapotát (tartós betegségek, fogyatékosságok, gyógyszerérzékenység). A szülők 
figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra. 

 

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

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, kitüntetésére (a tanulók 
véleményét figyelembe véve.) Javaslataival és észrevételeivel, a kijelölt feladatok 
elvégzésével elősegíti a közösség tevékenységének eredményességét. 

 
Az intézményvezető helyettes feladatai: 
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 Az intézményvezető munkájának segítése az iskolavezetés szerteágazó 
feladatainak ellátásában; egyes munkaterületeknek a vezetői munkamegosztásban 
rögzített teljes hatáskörrel való irányítása.  

 Az intézményvezető-helyettes az közvetlen munkatársa, felelősséggel vesz részt az 
iskolakoncepció kialakításában, a tervek elkészítésében, a kitűzött célok 
megvalósításában, végrehajtás ellenőrzésében. Munkájával és magatartásával 
hozzájárul a nyugodt iskolai élet és demokratikus légkör kialakításához.  

 Részt vesz a pedagógiai program kialakításában  

 Részt vesz az iskola éves munkatervének elkészítésében.  

 Irányítja, segíti és ellenőrzi a szakmai munkaközösségek munkáját a vezetői 
munkamegosztásban megjelölt területen.  

 A vezetői munkamegosztásban megjelölt területen fokozott figyelemmel kíséri a 
nevelők munkáját, óralátogatásokat végez, szakmai tanácsaival segíti a nevelő- 
oktató munkát, alkalmanként felméréseket végez, ellenőrzi az adminisztrációs 
munkát. Tapasztalatairól a munkatervnek megfelelően elemzéseket készít, 
folyamatosan tájékoztatja az intézményvezetőt.  

 Folyamatosan törekszik szakmai tudásának gyarapítására, a legkorszerűbb 
szakmai ismeretek elsajátítására.  
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 Felelős a rendezvények, ünnepélyek, kulturális versenyek rendjéért, színvonaláért.  

 Felelős a vizsgák (osztályozó, különbözeti, javító, év végi) és a tanulmányi 
versenyek zökkenőmentes lebonyolításáért.  

 Megszervezi és ellenőrzi az iskolaépület, tantermek, az udvar rendjét és 
biztonságát, szükség esetén munkáltatói intézkedést kezdeményez.  

 Felelős a helyettesítések megszervezéséért.  

 Gondoskodik arról, hogy minden információt, hirdetést megismerjenek a 
pedagógusok.  

 Ellenőrizteti az étkeztetés rendjét, a higiéniai, mennyiségi és minőségi 
követelmények meglétét. Tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt.  

 Közvetlenül irányítja és felügyeli a következő felelősök és dolgozók munkáját:  

 Ellenőrzési tapasztalatait (a felelősségre vonás vagy elismerés kezdeményezésével 
is) közli az intézmény vezetőjével.  

 Részt vesz a nevelők minősítésében a vonatkozó törvényi előírás alapján.  

 Naprakészen vezeti szükség és lehetőség szerint vezetőtársaival az intézmény 
dolgozóinak személyi anyagát.  

 Nyilvántartja a pedagógus továbbképzéseket, javaslatot tesz a továbbképzési 
programnak megfelelő beiskolázásokra  

 Elkészíti a dolgozók éves szabadságolási tervét  

 Elkészítteti az iskolai órarendet  

 Elkészítteti az ügyeleti beosztást  

 Összegyűjti a statisztikához az anyagot (okt. 1, félév, év vége).  

 Fokozott figyelemmel kíséri az 1. osztályosok munkáját; szükség esetén segíti a 
tanulók szakértői bizottsághoz való irányítását.  

 Figyelemmel kíséri a hivatalos ügyek elintézését.  

 Gondoskodik az iskola működését szabályozó fontosabb dokumentumok megfelelő 
őrzéséről.  

 Részt vesz a félévkor és év végén a munkaterv alapján készülő beszámoló 
elkészítésében  

 Javaslatot tesz jutalmazásra, a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés 
elosztására.  

 A nevelőktől összegyűjtött információk alapján javaslatot tesz a szemléltető 
eszközök rendelésére.  

 Ellenőrzi az iskolai tanszer- és taneszköz ellátást.  

 Az intézményvezetővel naponta kölcsönösen tájékoztatják egymást a végzett 
munkáról és a feladatokról.  

 Napi kapcsolatot tart fenn a hatáskörébe közvetlenül tartozó dolgozókkal.  

 látogatja a szülői értekezleteket,  

 egyéni fogadóórát tart.  

 Jelen van az ÁNTSZ; a Tűzoltóság ellenőrzésein, az ellenőrzési jegyzőkönyvek 
alapján megteszi a szükséges intézkedéseket.  

 Az intézményvezető felkérésére képviseli az intézményt a különböző szakmai, 
társadalmi és érdekvédelmi szervezetek rendezvényein.  

 
 
 
 
Aláírási és ellenőrzési jogköre kiterjed a következő területekre:  

 tanulói munkaviszony igazolása  

 másolatok kiállítása, hitelesítése,  
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 az iskola címére érkező küldemények átvétele; a nem névre szólók felbontása,  

 joga a tanügyi dokumentumok és az értékek őrzésére szolgáló lemezszekrény 
kezelése,  

 a tanulók, szülők és dolgozók személyiségjogait érintő információkat, különösen a 
munkája során tudomására jutott adatokat, a vonatkozó törvényi előírásoknak 
megfelelően megőrzi.  

 Megbízás alapján a szakmai teljesítés igazolása.  
 
 
 
 
Záradék: 
 
A munkakör betöltője köteles felettese utasítása alapján további olyan feladatokat is 
ellátni, amelyek jellegüknél fogva a tevékenységi körbe tartoznak, vagy ismeretei alapján 
szükségszerűségből rá kell bízni. 
 
Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete. 
 
Szentendre, 2015. év. szeptember 1. 
 
       
 ………………………………….     
  PH intézményvezető 
 
A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, azt tudomásul vettem. Annak egy 
példányát átvettem, másik példányát – amely az eredetivel megegyezik – aláírásommal 
láttam el. 
Tudomásul veszem, hogy munkámat a szervezeti és működési szabályzatban, a 
pedagógiai programban, valamint a házirendben, illetve a munkaköri leírásomban 
előírtaknak megfelelően kell végeznem, a bennük foglaltak betartásáért, valamint az 
általam kezelt értékekért felelősséggel tartozom. 
Az intézmény minőségpolitikáját és célrendszerét megismertem, a feladataimhoz 
kapcsolódó célok megvalósításában aktívan részt veszek. 
A munkahelyemen tudomásomra jutott információkat bizalmasan, a titoktartási 
előírásoknak megfelelően kezelem. 
 
Szentendre, 2015. év. szeptember 1. 
 
 
  …………………………………… 
  
   munkavállaló 
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Munkaköri leírás 
 

Név: Gerlai Péterné 

Munkakör megnevezése: tanár 
Munkahely neve, címe: Dunakanyar Általános Iskola  
2000 Szentendre, Rózsa utca 16. 
Közvetlen felettese: intézményvezető 
Kötelező munkaideje: heti 12 óra (alapítványi önkéntes óraadó tanár) 
Legfontosabb feladata: tanulói személyiségének, képességeinek és tárgyi tudásának 
folyamatos fejlesztése, szemléletük formálása. 
 
Feladatai, kötelezettségei: 
 
A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel 
összefüggésben kötelessége különösen, hogy: 

 a nevelő és oktató tevékenység keretében az ismereteket tárgyilagosan és 
többoldalúan közvetítse, 

 a nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a gyermek, tanuló egyéni 
képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és 
fejlettségét, fogyatékosságát, segítse a gyermek, tanuló képességének, 
tehetségének kibontakozását, illetve a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben 
lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz, 

 a gyermekek, tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez 
szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön; ha észleli, 
hogy a gyermek, illetve a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a 
szükséges intézkedéseket megtegye, 

 közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, 
tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 
megszüntetésében, 

 a gyermekek, tanulók emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, 

 a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a 
szülőt figyelmeztesse, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének 
elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek, 

 a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon, 

 nyomon kövesse a munkakörével kapcsolatos pályázati felhívásokat, segítse ezek 
elkészítését, 

 ismerje az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, és munkáját az abban 
foglaltakkal összhangban lássa el, 

 az iskolai rendezvényeken külön felkérés nélkül aktívan részt vegyen, és a rábízott 
feladatokat ellássa. 

 Részt vegyen az iskola éves munkatervében vagy azon kívül meghirdetett 
eseményeken, amelyek oktatási időben zajlanak és azokon pedagógusok 
részvétele szükséges, 

 az osztályfőnökök, a munkacsoport-vezetők és az iskolai vezetők által meghirdetett 
szakmai megbeszéléseken, értekezleteken, szülői fórumokon (pl. rendkívüli szülői 
értekezleten), 

 szülői értekezleteken és szülői fogadóórákon. 
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A szaktárgyak tanításával kapcsolatos feladatok 

 
A szaktárgyak tanításával kapcsolatos feladatai a tanórai tanulásszervezés mellett a 
következők: 

 a tananyag tervezett időbeli struktúráját bemutató tanmenet készítése az adott 
tanévre (ezt legalább havi bontásban, elektronikus formában az iskola hálózatának 
megfelelő helyén kell elhelyezni), 

 szaktárgyi versenyekre való felkészítés, a versenyek lebonyolításában való 
közreműködés,  

 közművelődési tevékenység szervezése, 

 a tanulók informálása a szakterület eredményeiről és az információs forrásokról, 

 a szülők folyamatos tájékoztatása a tanuló tanulmányi előmeneteléről, 

 az igazgató kérésére beszámoló készítése az osztályban végzett munkájáról, 

 az osztályfőnök és más szaktanár tájékoztatása a tanórákon felmerülő olyan 
problémákról, amelynek megoldásában segítséget igényel. 

 fizikai kísérletek megfelelő előkészítése, az eszközök előírás szerinti tárolása 

 a baleset megelőzés érdekében a tanulók fokozott felügyelete a fizikai kísérletek 
végzése során 

  
 
A tanítási órákat, tanórán kívüli foglalkozásokat köteles a csengetési rend, ill. a munkarend 
által meghatározott keretek betartásával szervezni. Az első tanítási órája előtt legalább 10 
perccel az iskolában kell tartózkodnia. Az adott osztályban utolsó foglalkozást tartó 
pedagógusnak külön figyelnie kell arra, hogy az foglalkozás végén a tanterem takarításra 
alkalmas legyen (jelenti ez a felszerelés elpakolását, a székek felrakását, nagyobb szemét 
összegyűjtését, stb.). 

A szaktárgyi tanulásirányítás mellett kötelessége a kulturált, illemtudó viselkedésre 
szoktatás, az iskolai környezet tisztaságának megőrzése és védelme, az óraközi 
szünetekben szakszerű ügyelet ellátása, a tanulói étkeztetésben való közreműködés. 
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Záradék: 
 
A munkakör betöltője köteles felettese utasítása alapján további olyan feladatokat is 
ellátni, amelyek jellegüknél fogva a tevékenységi körbe tartoznak, vagy ismeretei alapján 
szükségszerűségből rá kell bízni. 
 
Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete. 
 
Szentendre, 2015. év. szeptember 1. 
 
       
 ………………………………….     
  PH intézményvezető 
 
A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, azt tudomásul vettem. Annak egy 
példányát átvettem, másik példányát – amely az eredetivel megegyezik – aláírásommal 
láttam el. 
Tudomásul veszem, hogy munkámat a szervezeti és működési szabályzatban, a 
pedagógiai programban, valamint a házirendben, illetve a munkaköri leírásomban 
előírtaknak megfelelően kell végeznem, a bennük foglaltak betartásáért, valamint az 
általam kezelt értékekért felelősséggel tartozom. 
Az intézmény minőségpolitikáját és célrendszerét megismertem, a feladataimhoz 
kapcsolódó célok megvalósításában aktívan részt veszek. 
A munkahelyemen tudomásomra jutott információkat bizalmasan, a titoktartási 
előírásoknak megfelelően kezelem. 
 
Szentendre, 2015. év. szeptember 1. 
 
 
  …………………………………… 
  
   munkavállaló 
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Munkaköri leírás 

 

Név: Jó-Dobronya Zsanett  

Munkakör megnevezése: tanító, 2.V osztályfőnök 
Munkahely neve, címe: Dunakanyar Általános Iskola  
2000 Szentendre, Rózsa utca 16. 
Közvetlen felettese: intézményvezető 
Kötelező munkaideje: heti 40 óra 
Legfontosabb feladata: tanulói személyiségének, képességeinek és tárgyi tudásának 
folyamatos fejlesztése, szemléletük formálása. 
 
Feladatai, kötelezettségei: 
 
A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel 
összefüggésben kötelessége különösen, hogy: 

 a nevelő és oktató tevékenység keretében az ismereteket tárgyilagosan és 
többoldalúan közvetítse, 

 a nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a gyermek, tanuló egyéni 
képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és 
fejlettségét, fogyatékosságát, segítse a gyermek, tanuló képességének, 
tehetségének kibontakozását, illetve a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben 
lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz, 

 a gyermekek, tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez 
szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön; ha észleli, 
hogy a gyermek, illetve a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a 
szükséges intézkedéseket megtegye, 

 közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, 
tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 
megszüntetésében, 

 a gyermekek, tanulók emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, 

 a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a 
szülőt figyelmeztesse, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének 
elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek, 

 a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon, 

 nyomon kövesse a munkakörével kapcsolatos pályázati felhívásokat, segítse ezek 
elkészítését, 

 ismerje az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, és munkáját az abban 
foglaltakkal összhangban lássa el, 

 az iskolai rendezvényeken külön felkérés nélkül aktívan részt vegyen, és a rábízott 
feladatokat ellássa. 

 Részt vegyen az iskola éves munkatervében vagy azon kívül meghirdetett 
eseményeken, amelyek oktatási időben zajlanak és azokon pedagógusok 
részvétele szükséges, 

 az osztályfőnökök, a munkacsoport-vezetők és az iskolai vezetők által meghirdetett 
szakmai megbeszéléseken, értekezleteken, szülői fórumokon (pl. rendkívüli szülői 
értekezleten), 

 szülői értekezleteken és szülői fogadóórákon. 
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A szaktárgyak tanításával kapcsolatos feladatok 

 
A szaktárgyak tanításával kapcsolatos feladatai a tanórai tanulásszervezés mellett a 
következők: 

 a tananyag tervezett időbeli struktúráját bemutató tanmenet készítése az adott 
tanévre (ezt legalább havi bontásban, elektronikus formában az iskola hálózatának 
megfelelő helyén kell elhelyezni), 

 szaktárgyi versenyekre való felkészítés, a versenyek lebonyolításában való 
közreműködés,  

 közművelődési tevékenység szervezése, 

 a tanulók informálása a szakterület eredményeiről és az információs forrásokról, 

 a szülők folyamatos tájékoztatása a tanuló tanulmányi előmeneteléről, 

 az igazgató kérésére beszámoló készítése az osztályban végzett munkájáról, 

 az osztályfőnök és más szaktanár tájékoztatása a tanórákon felmerülő olyan 
problémákról, amelynek megoldásában segítséget igényel. 

 
A tanítási órákat, tanórán kívüli foglalkozásokat köteles a csengetési rend, ill. a munkarend 
által meghatározott keretek betartásával szervezni. Az első tanítási órája előtt legalább 10 
perccel az iskolában kell tartózkodnia. Az adott osztályban utolsó foglalkozást tartó 
pedagógusnak külön figyelnie kell arra, hogy az foglalkozás végén a tanterem takarításra 
alkalmas legyen (jelenti ez a felszerelés elpakolását, a székek felrakását, nagyobb szemét 
összegyűjtését, stb.). 

A szaktárgyi tanulásirányítás mellett kötelessége a kulturált, illemtudó viselkedésre 
szoktatás, az iskolai környezet tisztaságának megőrzése és védelme, az óraközi 
szünetekben szakszerű ügyelet ellátása, a tanulói étkeztetésben való közreműködés. 

Az osztályfőnök feladatai 

Munkáját az SZMSZ és mellékleteiben meghatározottak valamint egyéb iránymutatások 
alapján végzi. Osztálya közösségének felelős vezetője. 

Alaposan ismernie kell tanítványai személyiségét, az iskola pedagógiai elvei szerint neveli 
osztályának tanulóit a személyiségfejlődés tényezőit figyelembe véve. Segíti a 
munkaközösség kialakulását. Együttműködik, összehangolja, és segíti az osztályban 
tanító pedagógusok munkáját, látogatja óráikat. Észrevételeit és az esetleges problémáit 
az érintett nevelőkkel megbeszéli. 

Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a tanítványait 
oktató, nevelő tanárokkal, a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel. 
Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 
Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére. 
Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit, javaslatait 
a tanártársai elé terjeszti. 

 

Szülői értekezletet tart. A tájékoztató füzet ill. az elektronikus ellenőrző útján rendszeresen 
tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről. Érdemi 
választ ad a szülők és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire. 
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Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (osztálynapló napra kész vezetése, 
félévi és év végi statisztikák, továbbtanulással, gyámüggyel kapcsolatos tennivalók, stb.). 
A haladási és az értékelő naplót havonként ellenőrzi, a naplóvezetésben található 
hiányosságok esetén felhívja az osztályban tanító tanárok, illetve szükség esetén az 
iskolavezetés figyelmét. 
 
A bukásra álló tanulók szüleit a munkaterv szerint értesíti. Ha a tanuló tanulmányi 
kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szülőket tájékoztatja a tanuló továbbhaladásának 
feltételeiről.  
Figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotát (tartós betegségek, fogyatékosságok, 
gyógyszerérzékenység). A szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra. 
 
Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 
mozgósít, valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 
Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, kitüntetésére (a tanulók 
véleményét figyelembe véve.) Javaslataival és észrevételeivel, a kijelölt feladatok 
elvégzésével elősegíti a közösség tevékenységének eredményességét. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záradék: 
 
A munkakör betöltője köteles felettese utasítása alapján további olyan feladatokat is 
ellátni, amelyek jellegüknél fogva a tevékenységi körbe tartoznak, vagy ismeretei alapján 
szükségszerűségből rá kell bízni. 
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Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete. 
 
Szentendre, 2015. év. szeptember 1. 
 
       
 ………………………………….     
  PH intézményvezető 
 
A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, azt tudomásul vettem. Annak egy 
példányát átvettem, másik példányát – amely az eredetivel megegyezik – aláírásommal 
láttam el. 
Tudomásul veszem, hogy munkámat a szervezeti és működési szabályzatban, a 
pedagógiai programban, valamint a házirendben, illetve a munkaköri leírásomban 
előírtaknak megfelelően kell végeznem, a bennük foglaltak betartásáért, valamint az 
általam kezelt értékekért felelősséggel tartozom. 
Az intézmény minőségpolitikáját és célrendszerét megismertem, a feladataimhoz 
kapcsolódó célok megvalósításában aktívan részt veszek. 
A munkahelyemen tudomásomra jutott információkat bizalmasan, a titoktartási 
előírásoknak megfelelően kezelem. 
 
Szentendre, 2015. év. szeptember 1. 
 
 
  …………………………………… 
  
   munkavállaló 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Munkaköri leírás 

 

Név: Keczán-Szilágyi Nikolett 

Munkakör megnevezése: tanító, 7.o osztályfőnök 
Munkahely neve, címe: Dunakanyar Általános Iskola  
2000 Szentendre, Rózsa utca 16. 
Közvetlen felettese: intézményvezető 
Kötelező munkaideje: heti 40 óra 
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Legfontosabb feladata: tanulói személyiségének, képességeinek és tárgyi tudásának 
folyamatos fejlesztése, szemléletük formálása. 
 
Feladatai, kötelezettségei: 
 
A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel 
összefüggésben kötelessége különösen, hogy: 

 a nevelő és oktató tevékenység keretében az ismereteket tárgyilagosan és 
többoldalúan közvetítse, 

 a nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a gyermek, tanuló egyéni 
képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és 
fejlettségét, fogyatékosságát, segítse a gyermek, tanuló képességének, 
tehetségének kibontakozását, illetve a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben 
lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz, 

 a gyermekek, tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez 
szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön; ha észleli, 
hogy a gyermek, illetve a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a 
szükséges intézkedéseket megtegye, 

 közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, 
tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 
megszüntetésében, 

 a gyermekek, tanulók emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, 

 a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a 
szülőt figyelmeztesse, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének 
elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek, 

 a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon, 

 nyomon kövesse a munkakörével kapcsolatos pályázati felhívásokat, segítse ezek 
elkészítését, 

 ismerje az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, és munkáját az abban 
foglaltakkal összhangban lássa el, 

 az iskolai rendezvényeken külön felkérés nélkül aktívan részt vegyen, és a rábízott 
feladatokat ellássa. 

 Részt vegyen az iskola éves munkatervében vagy azon kívül meghirdetett 
eseményeken, amelyek oktatási időben zajlanak és azokon pedagógusok 
részvétele szükséges, 

 az osztályfőnökök, a munkacsoport-vezetők és az iskolai vezetők által meghirdetett 
szakmai megbeszéléseken, értekezleteken, szülői fórumokon (pl. rendkívüli szülői 
értekezleten), 

 szülői értekezleteken és szülői fogadóórákon. 
 

 

A szaktárgyak tanításával kapcsolatos feladatok 

 
A szaktárgyak tanításával kapcsolatos feladatai a tanórai tanulásszervezés mellett a 
következők: 

 a tananyag tervezett időbeli struktúráját bemutató tanmenet készítése az adott 
tanévre (ezt legalább havi bontásban, elektronikus formában az iskola hálózatának 
megfelelő helyén kell elhelyezni), 
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 szaktárgyi versenyekre való felkészítés, a versenyek lebonyolításában való 
közreműködés,  

 közművelődési tevékenység szervezése, 

 a tanulók informálása a szakterület eredményeiről és az információs forrásokról, 

 a szülők folyamatos tájékoztatása a tanuló tanulmányi előmeneteléről, 

 az igazgató kérésére beszámoló készítése az osztályban végzett munkájáról, 

 az osztályfőnök és más szaktanár tájékoztatása a tanórákon felmerülő olyan 
problémákról, amelynek megoldásában segítséget igényel. 

 
A tanítási órákat, tanórán kívüli foglalkozásokat köteles a csengetési rend, ill. a munkarend 
által meghatározott keretek betartásával szervezni. Az első tanítási órája előtt legalább 10 
perccel az iskolában kell tartózkodnia. Az adott osztályban utolsó foglalkozást tartó 
pedagógusnak külön figyelnie kell arra, hogy az foglalkozás végén a tanterem takarításra 
alkalmas legyen (jelenti ez a felszerelés elpakolását, a székek felrakását, nagyobb szemét 
összegyűjtését, stb.). 

A szaktárgyi tanulásirányítás mellett kötelessége a kulturált, illemtudó viselkedésre 
szoktatás, az iskolai környezet tisztaságának megőrzése és védelme, az óraközi 
szünetekben szakszerű ügyelet ellátása, a tanulói étkeztetésben való közreműködés. 

Az osztályfőnök feladatai 

Munkáját az SZMSZ és mellékleteiben meghatározottak valamint egyéb iránymutatások 
alapján végzi. Osztálya közösségének felelős vezetője. 

Alaposan ismernie kell tanítványai személyiségét, az iskola pedagógiai elvei szerint neveli 
osztályának tanulóit a személyiségfejlődés tényezőit figyelembe véve. Segíti a 
munkaközösség kialakulását. Együttműködik, összehangolja, és segíti az osztályban 
tanító pedagógusok munkáját, látogatja óráikat. Észrevételeit és az esetleges problémáit 
az érintett nevelőkkel megbeszéli. 

Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a tanítványait 
oktató, nevelő tanárokkal, a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel. 
Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 
Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére. 
Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit, javaslatait 
a tanártársai elé terjeszti. 

 

Szülői értekezletet tart. A tájékoztató füzet ill. az elektronikus ellenőrző útján rendszeresen 
tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről. Érdemi 
választ ad a szülők és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire. 
 
Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (osztálynapló napra kész vezetése, 
félévi és év végi statisztikák, továbbtanulással, gyámüggyel kapcsolatos tennivalók, stb.). 
A haladási és az értékelő naplót havonként ellenőrzi, a naplóvezetésben található 
hiányosságok esetén felhívja az osztályban tanító tanárok, illetve szükség esetén az 
iskolavezetés figyelmét. 
 
A bukásra álló tanulók szüleit a munkaterv szerint értesíti. Ha a tanuló tanulmányi 
kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szülőket tájékoztatja a tanuló továbbhaladásának 
feltételeiről.  
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Figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotát (tartós betegségek, fogyatékosságok, 
gyógyszerérzékenység). A szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra. 
 
Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 
mozgósít, valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 
Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, kitüntetésére (a tanulók 
véleményét figyelembe véve.) Javaslataival és észrevételeivel, a kijelölt feladatok 
elvégzésével elősegíti a közösség tevékenységének eredményességét. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záradék: 
 
A munkakör betöltője köteles felettese utasítása alapján további olyan feladatokat is 
ellátni, amelyek jellegüknél fogva a tevékenységi körbe tartoznak, vagy ismeretei alapján 
szükségszerűségből rá kell bízni. 
 
Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete. 
 
Szentendre, 2015. év. szeptember 1. 
 
       
 ………………………………….     
  PH intézményvezető 
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A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, azt tudomásul vettem. Annak egy 
példányát átvettem, másik példányát – amely az eredetivel megegyezik – aláírásommal 
láttam el. 
Tudomásul veszem, hogy munkámat a szervezeti és működési szabályzatban, a 
pedagógiai programban, valamint a házirendben, illetve a munkaköri leírásomban 
előírtaknak megfelelően kell végeznem, a bennük foglaltak betartásáért, valamint az 
általam kezelt értékekért felelősséggel tartozom. 
Az intézmény minőségpolitikáját és célrendszerét megismertem, a feladataimhoz 
kapcsolódó célok megvalósításában aktívan részt veszek. 
A munkahelyemen tudomásomra jutott információkat bizalmasan, a titoktartási 
előírásoknak megfelelően kezelem. 
 
Szentendre, 2015. év. szeptember 1. 
 
 
  …………………………………… 
  
   munkavállaló 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Munkaköri leírás 

 

Név: Kovács Beáta 

Munkakör megnevezése: tanító, angol nyelv tanár 
Munkahely neve, címe: Dunakanyar Általános Iskola  
2000 Szentendre, Rózsa utca 16. 
Közvetlen felettese: intézményvezető 
Kötelező munkaideje: heti 40 óra 
Legfontosabb feladata: tanulói személyiségének, képességeinek és tárgyi tudásának 
folyamatos fejlesztése, szemléletük formálása. 
 
Feladatai, kötelezettségei: 
 
A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel 
összefüggésben kötelessége különösen, hogy: 

 a nevelő és oktató tevékenység keretében az ismereteket tárgyilagosan és 
többoldalúan közvetítse, 
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 a nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a gyermek, tanuló egyéni 
képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és 
fejlettségét, fogyatékosságát, segítse a gyermek, tanuló képességének, 
tehetségének kibontakozását, illetve a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben 
lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz, 

 a gyermekek, tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez 
szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön; ha észleli, 
hogy a gyermek, illetve a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a 
szükséges intézkedéseket megtegye, 

 közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, 
tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 
megszüntetésében, 

 a gyermekek, tanulók emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, 

 a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a 
szülőt figyelmeztesse, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének 
elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek, 

 a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon, 

 nyomon kövesse a munkakörével kapcsolatos pályázati felhívásokat, segítse ezek 
elkészítését, 

 ismerje az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, és munkáját az abban 
foglaltakkal összhangban lássa el, 

 az iskolai rendezvényeken külön felkérés nélkül aktívan részt vegyen, és a rábízott 
feladatokat ellássa. 

 Részt vegyen az iskola éves munkatervében vagy azon kívül meghirdetett 
eseményeken, amelyek oktatási időben zajlanak és azokon pedagógusok 
részvétele szükséges, 

 az osztályfőnökök, a munkacsoport-vezetők és az iskolai vezetők által meghirdetett 
szakmai megbeszéléseken, értekezleteken, szülői fórumokon (pl. rendkívüli szülői 
értekezleten), 

 szülői értekezleteken és szülői fogadóórákon. 
 

 

A szaktárgyak tanításával kapcsolatos feladatok 

 
A szaktárgyak tanításával kapcsolatos feladatai a tanórai tanulásszervezés mellett a 
következők: 

 a tananyag tervezett időbeli struktúráját bemutató tanmenet készítése az adott 
tanévre (ezt legalább havi bontásban, elektronikus formában az iskola hálózatának 
megfelelő helyén kell elhelyezni), 

 szaktárgyi versenyekre való felkészítés, a versenyek lebonyolításában való 
közreműködés,  

 közművelődési tevékenység szervezése, 

 a tanulók informálása a szakterület eredményeiről és az információs forrásokról, 

 a szülők folyamatos tájékoztatása a tanuló tanulmányi előmeneteléről, 

 az igazgató kérésére beszámoló készítése az osztályban végzett munkájáról, 

 az osztályfőnök és más szaktanár tájékoztatása a tanórákon felmerülő olyan 
problémákról, amelynek megoldásában segítséget igényel. 

 
A tanítási órákat, tanórán kívüli foglalkozásokat köteles a csengetési rend, ill. a munkarend 
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által meghatározott keretek betartásával szervezni. Az első tanítási órája előtt legalább 10 
perccel az iskolában kell tartózkodnia. Az adott osztályban utolsó foglalkozást tartó 
pedagógusnak külön figyelnie kell arra, hogy az foglalkozás végén a tanterem takarításra 
alkalmas legyen (jelenti ez a felszerelés elpakolását, a székek felrakását, nagyobb szemét 
összegyűjtését, stb.). 

A szaktárgyi tanulásirányítás mellett kötelessége a kulturált, illemtudó viselkedésre 
szoktatás, az iskolai környezet tisztaságának megőrzése és védelme, az óraközi 
szünetekben szakszerű ügyelet ellátása, a tanulói étkeztetésben való közreműködés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záradék: 
 
A munkakör betöltője köteles felettese utasítása alapján további olyan feladatokat is 
ellátni, amelyek jellegüknél fogva a tevékenységi körbe tartoznak, vagy ismeretei alapján 
szükségszerűségből rá kell bízni. 
 
Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete. 
 
Szentendre, 2015. év. szeptember 1. 
 
       
 ………………………………….     
  PH intézményvezető 
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A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, azt tudomásul vettem. Annak egy 
példányát átvettem, másik példányát – amely az eredetivel megegyezik – aláírásommal 
láttam el. 
Tudomásul veszem, hogy munkámat a szervezeti és működési szabályzatban, a 
pedagógiai programban, valamint a házirendben, illetve a munkaköri leírásomban 
előírtaknak megfelelően kell végeznem, a bennük foglaltak betartásáért, valamint az 
általam kezelt értékekért felelősséggel tartozom. 
Az intézmény minőségpolitikáját és célrendszerét megismertem, a feladataimhoz 
kapcsolódó célok megvalósításában aktívan részt veszek. 
A munkahelyemen tudomásomra jutott információkat bizalmasan, a titoktartási 
előírásoknak megfelelően kezelem. 
 
Szentendre, 2015. év. szeptember 1. 
 
 
  …………………………………… 
  
   munkavállaló 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Munkaköri leírás 

 

Név: Kún Zsuzsanna  

Munkakör megnevezése: tanító, 1.E osztályfőnök 
Munkahely neve, címe: Dunakanyar Általános Iskola  
2000 Szentendre, Rózsa utca 16. 
Közvetlen felettese: intézményvezető 
Kötelező munkaideje: heti 40 óra 
Legfontosabb feladata: tanulói személyiségének, képességeinek és tárgyi tudásának 
folyamatos fejlesztése, szemléletük formálása. 
 
Feladatai, kötelezettségei: 
 
A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel 
összefüggésben kötelessége különösen, hogy: 

 a nevelő és oktató tevékenység keretében az ismereteket tárgyilagosan és 
többoldalúan közvetítse, 
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 a nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a gyermek, tanuló egyéni 
képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és 
fejlettségét, fogyatékosságát, segítse a gyermek, tanuló képességének, 
tehetségének kibontakozását, illetve a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben 
lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz, 

 a gyermekek, tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez 
szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön; ha észleli, 
hogy a gyermek, illetve a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a 
szükséges intézkedéseket megtegye, 

 közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, 
tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 
megszüntetésében, 

 a gyermekek, tanulók emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, 

 a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a 
szülőt figyelmeztesse, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének 
elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek, 

 a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon, 

 nyomon kövesse a munkakörével kapcsolatos pályázati felhívásokat, segítse ezek 
elkészítését, 

 ismerje az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, és munkáját az abban 
foglaltakkal összhangban lássa el, 

 az iskolai rendezvényeken külön felkérés nélkül aktívan részt vegyen, és a rábízott 
feladatokat ellássa. 

 Részt vegyen az iskola éves munkatervében vagy azon kívül meghirdetett 
eseményeken, amelyek oktatási időben zajlanak és azokon pedagógusok 
részvétele szükséges, 

 az osztályfőnökök, a munkacsoport-vezetők és az iskolai vezetők által meghirdetett 
szakmai megbeszéléseken, értekezleteken, szülői fórumokon (pl. rendkívüli szülői 
értekezleten), 

 szülői értekezleteken és szülői fogadóórákon. 
 

 

A szaktárgyak tanításával kapcsolatos feladatok 

 
A szaktárgyak tanításával kapcsolatos feladatai a tanórai tanulásszervezés mellett a 
következők: 

 a tananyag tervezett időbeli struktúráját bemutató tanmenet készítése az adott 
tanévre (ezt legalább havi bontásban, elektronikus formában az iskola hálózatának 
megfelelő helyén kell elhelyezni), 

 szaktárgyi versenyekre való felkészítés, a versenyek lebonyolításában való 
közreműködés,  

 közművelődési tevékenység szervezése, 

 a tanulók informálása a szakterület eredményeiről és az információs forrásokról, 

 a szülők folyamatos tájékoztatása a tanuló tanulmányi előmeneteléről, 

 az igazgató kérésére beszámoló készítése az osztályban végzett munkájáról, 

 az osztályfőnök és más szaktanár tájékoztatása a tanórákon felmerülő olyan 
problémákról, amelynek megoldásában segítséget igényel. 

 
A tanítási órákat, tanórán kívüli foglalkozásokat köteles a csengetési rend, ill. a munkarend 
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által meghatározott keretek betartásával szervezni. Az első tanítási órája előtt legalább 10 
perccel az iskolában kell tartózkodnia. Az adott osztályban utolsó foglalkozást tartó 
pedagógusnak külön figyelnie kell arra, hogy az foglalkozás végén a tanterem takarításra 
alkalmas legyen (jelenti ez a felszerelés elpakolását, a székek felrakását, nagyobb szemét 
összegyűjtését, stb.). 

A szaktárgyi tanulásirányítás mellett kötelessége a kulturált, illemtudó viselkedésre 
szoktatás, az iskolai környezet tisztaságának megőrzése és védelme, az óraközi 
szünetekben szakszerű ügyelet ellátása, a tanulói étkeztetésben való közreműködés. 

Az osztályfőnök feladatai 

Munkáját az SZMSZ és mellékleteiben meghatározottak valamint egyéb iránymutatások 
alapján végzi. Osztálya közösségének felelős vezetője. 

Alaposan ismernie kell tanítványai személyiségét, az iskola pedagógiai elvei szerint neveli 
osztályának tanulóit a személyiségfejlődés tényezőit figyelembe véve. Segíti a 
munkaközösség kialakulását. Együttműködik, összehangolja, és segíti az osztályban 
tanító pedagógusok munkáját, látogatja óráikat. Észrevételeit és az esetleges problémáit 
az érintett nevelőkkel megbeszéli. 

Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a tanítványait 
oktató, nevelő tanárokkal, a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel. 
Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 
Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére. 
Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit, javaslatait 
a tanártársai elé terjeszti. 

 

Szülői értekezletet tart. A tájékoztató füzet ill. az elektronikus ellenőrző útján rendszeresen 
tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről. Érdemi 
választ ad a szülők és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire. 
 
Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (osztálynapló napra kész vezetése, 
félévi és év végi statisztikák, továbbtanulással, gyámüggyel kapcsolatos tennivalók, stb.). 
A haladási és az értékelő naplót havonként ellenőrzi, a naplóvezetésben található 
hiányosságok esetén felhívja az osztályban tanító tanárok, illetve szükség esetén az 
iskolavezetés figyelmét. 
 
A bukásra álló tanulók szüleit a munkaterv szerint értesíti. Ha a tanuló tanulmányi 
kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szülőket tájékoztatja a tanuló továbbhaladásának 
feltételeiről.  
Figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotát (tartós betegségek, fogyatékosságok, 
gyógyszerérzékenység). A szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra. 
 
Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 
mozgósít, valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 
Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, kitüntetésére (a tanulók 
véleményét figyelembe véve.) Javaslataival és észrevételeivel, a kijelölt feladatok 
elvégzésével elősegíti a közösség tevékenységének eredményességét. 
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Záradék: 
 
A munkakör betöltője köteles felettese utasítása alapján további olyan feladatokat is 
ellátni, amelyek jellegüknél fogva a tevékenységi körbe tartoznak, vagy ismeretei alapján 
szükségszerűségből rá kell bízni. 
 
Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete. 
 
Szentendre, 2015. év. szeptember 1. 
 
       
 ………………………………….     
  PH intézményvezető 
 
A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, azt tudomásul vettem. Annak egy 
példányát átvettem, másik példányát – amely az eredetivel megegyezik – aláírásommal 
láttam el. 
Tudomásul veszem, hogy munkámat a szervezeti és működési szabályzatban, a 
pedagógiai programban, valamint a házirendben, illetve a munkaköri leírásomban 
előírtaknak megfelelően kell végeznem, a bennük foglaltak betartásáért, valamint az 
általam kezelt értékekért felelősséggel tartozom. 
Az intézmény minőségpolitikáját és célrendszerét megismertem, a feladataimhoz 
kapcsolódó célok megvalósításában aktívan részt veszek. 
A munkahelyemen tudomásomra jutott információkat bizalmasan, a titoktartási 
előírásoknak megfelelően kezelem. 
 
Szentendre, 2015. év. szeptember 1. 
 
 
  …………………………………… 
  
   munkavállaló 
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Munkaköri leírás 

 

Név: Lombos Eszter  

Munkakör megnevezése: tanító (napközis nevelő) 
Munkahely neve, címe: Dunakanyar Általános Iskola  
2000 Szentendre, Rózsa utca 16. 
Közvetlen felettese: intézményvezető 
Kötelező munkaideje: heti 20 óra (félállás) 
Legfontosabb feladata: tanulói személyiségének, képességeinek és tárgyi tudásának 
folyamatos fejlesztése, szemléletük formálása. 
 
Feladatai, kötelezettségei: 
 
A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel 
összefüggésben kötelessége különösen, hogy: 

 a nevelő és oktató tevékenység keretében az ismereteket tárgyilagosan és 
többoldalúan közvetítse, 

 a nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a gyermek, tanuló egyéni 
képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és 
fejlettségét, fogyatékosságát, segítse a gyermek, tanuló képességének, 
tehetségének kibontakozását, illetve a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben 
lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz, 

 a gyermekek, tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez 
szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön; ha észleli, 
hogy a gyermek, illetve a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a 
szükséges intézkedéseket megtegye, 

 közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, 
tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 
megszüntetésében, 

 a gyermekek, tanulók emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, 

 a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a 
szülőt figyelmeztesse, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének 
elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek, 

 a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon, 

 nyomon kövesse a munkakörével kapcsolatos pályázati felhívásokat, segítse ezek 
elkészítését, 

 ismerje az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, és munkáját az abban 
foglaltakkal összhangban lássa el, 

 az iskolai rendezvényeken külön felkérés nélkül aktívan részt vegyen, és a rábízott 
feladatokat ellássa. 

 Részt vegyen az iskola éves munkatervében vagy azon kívül meghirdetett 
eseményeken, amelyek oktatási időben zajlanak és azokon pedagógusok 
részvétele szükséges, 

 az osztályfőnökök, a munkacsoport-vezetők és az iskolai vezetők által meghirdetett 
szakmai megbeszéléseken, értekezleteken, szülői fórumokon (pl. rendkívüli szülői 
értekezleten), 

 szülői értekezleteken és szülői fogadóórákon. 
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Záradék: 
 
A munkakör betöltője felettese kérései alapján további olyan feladatokat is elláthat, 
amelyek jellegüknél fogva a tevékenységi körbe tartoznak, vagy ismeretei alapján 
szükségszerűségből rá kell bízni. 
 
Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete. 
 
Szentendre, 2015. év. szeptember 1. 
 
       
 ………………………………….     
  PH intézményvezető 
 
A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, azt tudomásul vettem. Annak egy 
példányát átvettem, másik példányát – amely az eredetivel megegyezik – aláírásommal 
láttam el. 
Tudomásul veszem, hogy munkámat a szervezeti és működési szabályzatban, a 
pedagógiai programban, valamint a házirendben, illetve a munkaköri leírásomban 
előírtaknak megfelelően kell végeznem, a bennük foglaltak betartásáért, valamint az 
általam kezelt értékekért felelősséggel tartozom. 
Az intézmény minőségpolitikáját és célrendszerét megismertem, a feladataimhoz 
kapcsolódó célok megvalósításában aktívan részt veszek. 
A munkahelyemen tudomásomra jutott információkat bizalmasan, a titoktartási 
előírásoknak megfelelően kezelem. 
 
Szentendre, 2015. év. szeptember 1. 
 
 
  …………………………………… 
  
   munkavállaló 
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Munkaköri leírás 
 

Név: Molnár Gábor 

Munkakör megnevezése: testnevelő tanár, 5.D osztályfőnök 
Munkahely neve, címe: Dunakanyar Általános Iskola  
2000 Szentendre, Rózsa utca 16. 
Közvetlen felettese: intézményvezető 
Kötelező munkaideje: heti 40 óra 
Legfontosabb feladata: tanulói személyiségének, képességeinek és tárgyi tudásának 
folyamatos fejlesztése, szemléletük formálása. 
 
1. A főbb tevékenységek összefoglalása  
 

 szakszerűen, legjobb tudása szerint megtartja a tanítási órákat  

 feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és 
pedagógiai feladatok előkészítése és végrehajtása  

 a munkaközösség által elkészített, vagy saját maga által alkotott tanmeneteket 
betartja, a két hónapnál nagyobb mértékű lemaradást jelzi az igazgatónak  

 munkaidejének beosztását az SzMSz tartalmazza  

 a munkaidőkeretben meghatározott munkaidőt csak írásos igazgatói utasításra 
lépheti túl,  

 legalább 10 perccel a munkaidő, ügyeleti idő, illetve tanítási órája kezdete előtt 
köteles a munkahelyén tartózkodni  

 a tanítási órára való érkezéskor figyelmet fordít a tanterem állapotára, ha az osztály 
elhagyja a tantermet – ellenőrizve az állapotokat – utolsóként távozik  

 elvárja és ellenőrzi az öltözők rendjét a testnevelés óra előtt és után 

 elvárja és ellenőrzi a tanulók alapvető higiénés magatartását a testnevelés óra után 

 elvárja és ellenőrzi a megfelelő felszerelést, annak hiánya esetén jelez az 
osztályfőnök felé 

 a részlegesen felmentett tanulók számára könnyített testnevelés órát biztosit   

 különös gondot fordít a tanulók testi épségének megőrzésére, a balesetek 
megelőzése céljából a testneveléshez szükséges eszközök állapotát folyamatosan 
felülvizsgálja, a gyakorlatok tanítása és gyakorlása során körültekintően jár el 

 gondot fordít környezete tisztaságára; a tantermekben, folyosókon és egyéb 
helyiségekben a tanulókkal fölszedeti a szemetet  

 tanítási óráit két napon belül bejegyzi az osztálynaplóba, pontosan nyilvántartja az 
óráról hiányzó vagy késő tanulókat  

 rendszeresen értékeli tanulói tudását, félévente legalább a heti óraszám + 1 
osztályzatot, de félévenként legalább három osztályzatot ad minden tanítványának  

 a tanulóknak adott osztályzatokat azonnal ismerteti a tanulókkal  

 az osztályzatokat folyamatosan bejegyzi a naplóba, a tanuló teljesítményére csak 
egyetlen osztályzat adható  

 tanítványai számára az osztályzatokon kívül visszajelzéseket ad előrehaladásuk 
mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról  

 részt vesz a tantestület értekezletein, megbeszélésein, a konferenciákon, a 
szakmai munkaközösség megbeszélésein, az iskola rendezvényein  

 fogadóórát tart a munkatervben rögzített időpontokban  
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 megszervezi a szükséges szemléltető eszközök, tanítási segédanyagok órai 
használatát,  

 helyettesítés esetén szakszerű órát tart, ha legkésőbb az óra megtartása előtti 
napon bízták meg a feladattal  

 egy órát meghaladó hiányzása esetén feljegyzést készít a helyettesítők számára az 
osztályokban elvégzendő tananyagról, azt a munkaközösség-vezetőhöz eljuttatja  

 bombariadó vagy egyéb rendkívüli esemény bekövetkezésekor közreműködik az 
épület kiürítésében  

 előkészíti, lebonyolítja és értékeli az iskolai sport versenyeket,  

 folyamatosan végzi a tanítványai felzárkóztatásával, korrepetálásával, 
versenyeztetésével, tehetséggondozásával kapcsolatos feladatokat  

 elkíséri az iskola tanulóit az iskolai ünnepségekre, iskolán kívüli programokra stb.  

 kapcsolatot tart a tanított osztályok osztályfőnökeivel  

 a konferenciát megelőzően legalább két nappal lezárja a tanulók osztályzatait, ha a 
tanuló lezárt érdemjegye a tanuló kárára jelentősen eltér az osztályzatok átlagától, 
akkor erre a konferencia előtt felhívja az osztályfőnök figyelmét, az eltérés okát a 
konferencián megindokolja  

 beosztása esetén részt vesz a tanulmányi kiránduláson, projektfoglalkozáson, 
szükség esetén ellátja a tanulók versenyre való kíséretét  

 
2. Speciális feladatai  

 külön feladatleírás alapján osztályfőnöki feladatokat lát el  

 kapcsolatot tart a gyógytestnevelési órákra beosztott diákok szüleivel  

 kapcsolatot tart a helyi sportesemények szervezőivel és a sportszakkörök edzőivel 

 a tanév első tanítási óráján megtartja a tantárgyhoz kapcsolódó tűz-, baleset- és 
munkavédelmi tájékoztatást  

 
 
 
 
 
 
 
 

Az osztályfőnök feladatai 

Munkáját az SZMSZ és mellékleteiben meghatározottak valamint egyéb iránymutatások 
alapján végzi. Osztálya közösségének felelős vezetője. 

Alaposan ismernie kell tanítványai személyiségét, az iskola pedagógiai elvei szerint neveli 
osztályának tanulóit a személyiségfejlődés tényezőit figyelembe véve. Segíti a 
munkaközösség kialakulását. Együttműködik, összehangolja, és segíti az osztályban 
tanító pedagógusok munkáját, látogatja óráikat. Észrevételeit és az esetleges problémáit 
az érintett nevelőkkel megbeszéli. 

Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a tanítványait 
oktató, nevelő tanárokkal, a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel. 
Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 
Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére. 
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Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit, javaslatait 
a tanártársai elé terjeszti. 

Szülői értekezletet tart. A tájékoztató füzet útján rendszeresen tájékoztatja a szülőket a 
tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről. Érdemi választ ad a szülők és tanulók 
iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire. 
 
Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (osztálynapló napra kész vezetése, 
félévi és év végi statisztikák, továbbtanulással, gyámüggyel kapcsolatos tennivalók, stb.). 
A haladási és az értékelő naplót havonként ellenőrzi, a naplóvezetésben található 
hiányosságok esetén felhívja az osztályban tanító tanárok, illetve szükség esetén az 
iskolavezetés figyelmét. 
 
A bukásra álló tanulók szüleit a munkaterv szerint értesíti. Ha a tanuló tanulmányi 
kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szülőket tájékoztatja a tanuló továbbhaladásának 
feltételeiről.  
Figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotát (tartós betegségek, fogyatékosságok, 
gyógyszerérzékenység). A szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra. 
 
Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 
mozgósít, valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 
Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, kitüntetésére (a tanulók 
véleményét figyelembe véve.) Javaslataival és észrevételeivel, a kijelölt feladatok 
elvégzésével elősegíti a közösség tevékenységének eredményességét. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záradék: 
 
A munkakör betöltője felettese kérései alapján további olyan feladatokat is elláthat, 
amelyek jellegüknél fogva a tevékenységi körbe tartoznak, vagy ismeretei alapján 
szükségszerűségből rá kell bízni. 
 
 
Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete. 
 
Szentendre, 2015. év. szeptember 1. 
 

         
……………………………………….. 

  PH intézményvezető 
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A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, azt tudomásul vettem. Annak egy 
példányát átvettem, másik példányát – amely az eredetivel megegyezik – aláírásommal 
láttam el. 
Tudomásul veszem, hogy munkámat a szervezeti és működési szabályzatban, a 
pedagógiai programban, valamint a házirendben, illetve a munkaköri leírásomban 
előírtaknak megfelelően kell végeznem, a bennük foglaltak betartásáért, valamint az 
általam kezelt értékekért felelősséggel tartozom. 
Az intézmény minőségpolitikáját és célrendszerét megismertem, a feladataimhoz 
kapcsolódó célok megvalósításában aktívan részt veszek. 
A munkahelyemen tudomásomra jutott információkat bizalmasan, a titoktartási 
előírásoknak megfelelően kezelem. 
 
Szentendre, 2015. év. szeptember 1. 
 
 

       

       

     

 …………………………………… 

   munkavállaló 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Munkaköri leírás 

 

Név: Oláh Beáta 

Munkakör megnevezése: tanító, 4.B osztályfőnök 
Munkahely neve, címe: Dunakanyar Általános Iskola  
2000 Szentendre, Rózsa utca 16. 
Közvetlen felettese: intézményvezető 
Kötelező munkaideje: heti 40 óra 
Legfontosabb feladata: tanulói személyiségének, képességeinek és tárgyi tudásának 
folyamatos fejlesztése, szemléletük formálása. 
 
Feladatai, kötelezettségei: 
 
A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel 
összefüggésben kötelessége különösen, hogy: 
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 a nevelő és oktató tevékenység keretében az ismereteket tárgyilagosan és 
többoldalúan közvetítse, 

 a nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a gyermek, tanuló egyéni 
képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és 
fejlettségét, fogyatékosságát, segítse a gyermek, tanuló képességének, 
tehetségének kibontakozását, illetve a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben 
lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz, 

 a gyermekek, tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez 
szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön; ha észleli, 
hogy a gyermek, illetve a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a 
szükséges intézkedéseket megtegye, 

 közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, 
tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 
megszüntetésében, 

 a gyermekek, tanulók emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, 

 a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a 
szülőt figyelmeztesse, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének 
elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek, 

 a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon, 

 nyomon kövesse a munkakörével kapcsolatos pályázati felhívásokat, segítse ezek 
elkészítését, 

 ismerje az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, és munkáját az abban 
foglaltakkal összhangban lássa el, 

 az iskolai rendezvényeken külön felkérés nélkül aktívan részt vegyen, és a rábízott 
feladatokat ellássa. 

 Részt vegyen az iskola éves munkatervében vagy azon kívül meghirdetett 
eseményeken, amelyek oktatási időben zajlanak és azokon pedagógusok 
részvétele szükséges, 

 az osztályfőnökök, a munkacsoport-vezetők és az iskolai vezetők által meghirdetett 
szakmai megbeszéléseken, értekezleteken, szülői fórumokon (pl. rendkívüli szülői 
értekezleten), 

 szülői értekezleteken és szülői fogadóórákon. 
 

 

A szaktárgyak tanításával kapcsolatos feladatok 

 
A szaktárgyak tanításával kapcsolatos feladatai a tanórai tanulásszervezés mellett a 
következők: 

 a tananyag tervezett időbeli struktúráját bemutató tanmenet készítése az adott 
tanévre (ezt legalább havi bontásban, elektronikus formában az iskola hálózatának 
megfelelő helyén kell elhelyezni), 

 szaktárgyi versenyekre való felkészítés, a versenyek lebonyolításában való 
közreműködés,  

 közművelődési tevékenység szervezése, 

 a tanulók informálása a szakterület eredményeiről és az információs forrásokról, 

 a szülők folyamatos tájékoztatása a tanuló tanulmányi előmeneteléről, 

 az igazgató kérésére beszámoló készítése az osztályban végzett munkájáról, 

 az osztályfőnök és más szaktanár tájékoztatása a tanórákon felmerülő olyan 
problémákról, amelynek megoldásában segítséget igényel. 
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A tanítási órákat, tanórán kívüli foglalkozásokat köteles a csengetési rend, ill. a munkarend 
által meghatározott keretek betartásával szervezni. Az első tanítási órája előtt legalább 10 
perccel az iskolában kell tartózkodnia. Az adott osztályban utolsó foglalkozást tartó 
pedagógusnak külön figyelnie kell arra, hogy az foglalkozás végén a tanterem takarításra 
alkalmas legyen (jelenti ez a felszerelés elpakolását, a székek felrakását, nagyobb szemét 
összegyűjtését, stb.). 

A szaktárgyi tanulásirányítás mellett kötelessége a kulturált, illemtudó viselkedésre 
szoktatás, az iskolai környezet tisztaságának megőrzése és védelme, az óraközi 
szünetekben szakszerű ügyelet ellátása, a tanulói étkeztetésben való közreműködés. 

Az osztályfőnök feladatai 

Munkáját az SZMSZ és mellékleteiben meghatározottak valamint egyéb iránymutatások 
alapján végzi. Osztálya közösségének felelős vezetője. 

Alaposan ismernie kell tanítványai személyiségét, az iskola pedagógiai elvei szerint neveli 
osztályának tanulóit a személyiségfejlődés tényezőit figyelembe véve. Segíti a 
munkaközösség kialakulását. Együttműködik, összehangolja, és segíti az osztályban 
tanító pedagógusok munkáját, látogatja óráikat. Észrevételeit és az esetleges problémáit 
az érintett nevelőkkel megbeszéli. 

Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a tanítványait 
oktató, nevelő tanárokkal, a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel. 
Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 
Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére. 
Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit, javaslatait 
a tanártársai elé terjeszti. 

 

Szülői értekezletet tart. A tájékoztató füzet ill. az elektronikus ellenőrző útján rendszeresen 
tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről. Érdemi 
választ ad a szülők és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire. 
 
Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (osztálynapló napra kész vezetése, 
félévi és év végi statisztikák, továbbtanulással, gyámüggyel kapcsolatos tennivalók, stb.). 
A haladási és az értékelő naplót havonként ellenőrzi, a naplóvezetésben található 
hiányosságok esetén felhívja az osztályban tanító tanárok, illetve szükség esetén az 
iskolavezetés figyelmét. 
 
A bukásra álló tanulók szüleit a munkaterv szerint értesíti. Ha a tanuló tanulmányi 
kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szülőket tájékoztatja a tanuló továbbhaladásának 
feltételeiről.  
Figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotát (tartós betegségek, fogyatékosságok, 
gyógyszerérzékenység). A szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra. 
 
Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 
mozgósít, valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 
Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, kitüntetésére (a tanulók 
véleményét figyelembe véve.) Javaslataival és észrevételeivel, a kijelölt feladatok 
elvégzésével elősegíti a közösség tevékenységének eredményességét. 
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Záradék: 
 
A munkakör betöltője köteles felettese utasítása alapján további olyan feladatokat is 
ellátni, amelyek jellegüknél fogva a tevékenységi körbe tartoznak, vagy ismeretei alapján 
szükségszerűségből rá kell bízni. 
 
Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete. 
 
Szentendre, 2015. év. szeptember 1. 
 
       
 ………………………………….     
  PH intézményvezető 
 
A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, azt tudomásul vettem. Annak egy 
példányát átvettem, másik példányát – amely az eredetivel megegyezik – aláírásommal 
láttam el. 
Tudomásul veszem, hogy munkámat a szervezeti és működési szabályzatban, a 
pedagógiai programban, valamint a házirendben, illetve a munkaköri leírásomban 
előírtaknak megfelelően kell végeznem, a bennük foglaltak betartásáért, valamint az 
általam kezelt értékekért felelősséggel tartozom. 
Az intézmény minőségpolitikáját és célrendszerét megismertem, a feladataimhoz 
kapcsolódó célok megvalósításában aktívan részt veszek. 
A munkahelyemen tudomásomra jutott információkat bizalmasan, a titoktartási 
előírásoknak megfelelően kezelem. 
 
Szentendre, 2015. év. szeptember 1. 
 
 
  …………………………………… 
  
   munkavállaló 
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Munkaköri leírás 
 

Név: Selymes Enikő Blanka 

Munkakör megnevezése: tanár, 8.B osztályfőnök, felsős munkaközösség vezető 
Munkahely neve, címe: Dunakanyar Általános Iskola  
2000 Szentendre, Rózsa utca 16. 
Közvetlen felettese: intézményvezető 
Kötelező munkaideje: heti 40 óra 
Legfontosabb feladata: tanulói személyiségének, képességeinek és tárgyi tudásának 
folyamatos fejlesztése, szemléletük formálása. 
 
Feladatai, kötelezettségei: 
 
A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel 
összefüggésben kötelessége különösen, hogy: 

 a nevelő és oktató tevékenység keretében az ismereteket tárgyilagosan és 
többoldalúan közvetítse, 

 a nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a gyermek, tanuló egyéni 
képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és 
fejlettségét, fogyatékosságát, segítse a gyermek, tanuló képességének, 
tehetségének kibontakozását, illetve a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben 
lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz, 

 a gyermekek, tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez 
szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön; ha észleli, 
hogy a gyermek, illetve a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a 
szükséges intézkedéseket megtegye, 

 közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, 
tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 
megszüntetésében, 

 a gyermekek, tanulók emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, 

 a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a 
szülőt figyelmeztesse, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének 
elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek, 

 a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon, 

 segítse a munkakörével kapcsolatos pályázatok elkészítését,  

 ismerje az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, és munkáját az abban 
foglaltakkal összhangban lássa el, 

 az iskolai rendezvényeken külön felkérés nélkül aktívan részt vegyen, és a rábízott 
feladatokat ellássa. 

 Részt vegyen az iskola éves munkatervében vagy azon kívül meghirdetett 
eseményeken, amelyek oktatási időben zajlanak és azokon pedagógusok 
részvétele szükséges, 

 az osztályfőnökök, a munkacsoport-vezetők és az iskolai vezetők által meghirdetett 
szakmai megbeszéléseken, értekezleteken, szülői fórumokon (pl. rendkívüli szülői 
értekezleten), 

 szülői értekezleteken és szülői fogadóórákon. 
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A szaktárgyak tanításával kapcsolatos feladatok 

 
A szaktárgyak tanításával kapcsolatos feladatai a tanórai tanulásszervezés mellett a 
következők: 

 a tananyag tervezett időbeli struktúráját bemutató tanmenet készítése az adott 
tanévre (ezt legalább havi bontásban, elektronikus formában az iskola hálózatának 
megfelelő helyén kell elhelyezni), 

 szaktárgyi versenyekről való tájékoztatás, a háziversenyek lebonyolításában való 
közreműködés,  

 közművelődési tevékenység szervezése, 

 a tanulók informálása a szakterület eredményeiről és az információs forrásokról, 

 a szülők folyamatos tájékoztatása a tanuló tanulmányi előmeneteléről, 

 az igazgató kérésére beszámoló készítése az osztályban végzett munkájáról, 

 az osztályfőnök és más szaktanár tájékoztatása a tanórákon felmerülő olyan 
problémákról, amelynek megoldásában segítséget igényel. 

 
A tanítási órákat, tanórán kívüli foglalkozásokat köteles a csengetési rend, ill. a munkarend 
által meghatározott keretek betartásával szervezni. Az első tanítási órája előtt legalább 10 
perccel az iskolában kell tartózkodnia. Az adott osztályban utolsó foglalkozást tartó 
pedagógusnak külön figyelnie kell arra, hogy az foglalkozás végén a tanterem takarításra 
alkalmas legyen (jelenti ez a felszerelés elpakolását, a székek felrakását, nagyobb szemét 
összegyűjtését, stb.). 

A szaktárgyi tanulásirányítás mellett kötelessége a kulturált, illemtudó viselkedésre 
szoktatás, az iskolai környezet tisztaságának megőrzése és védelme, az óraközi 
szünetekben szakszerű ügyelet ellátása, a tanulói étkeztetésben való közreműködés. 

Az osztályfőnök feladatai 

Munkáját az SZMSZ és mellékleteiben meghatározottak valamint egyéb iránymutatások 
alapján végzi. Osztálya közösségének felelős vezetője. 

Alaposan ismernie kell tanítványai személyiségét, az iskola pedagógiai elvei szerint neveli 
osztályának tanulóit a személyiségfejlődés tényezőit figyelembe véve. Segíti a 
munkaközösség kialakulását. Együttműködik, összehangolja, és segíti az osztályban 
tanító pedagógusok munkáját, látogatja óráikat. Észrevételeit és az esetleges problémáit 
az érintett nevelőkkel megbeszéli. 

Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői közösségével, a tanítványait 
oktató, nevelő tanárokkal, a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel. 
Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 
Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére. 
Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit, javaslatait 
a tanártársai elé terjeszti. 

 

Szülői értekezletet tart. A tájékoztató füzet vagy az elektronikus ellenőrző útján 
rendszeresen tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről. 
Érdemi választ ad a szülők és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire. 
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Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (osztálynapló napra kész vezetése, 
félévi és év végi statisztikák, továbbtanulással, gyámüggyel kapcsolatos tennivalók, stb.). 
A haladási és az értékelő naplót havonként ellenőrzi, a naplóvezetésben található 
hiányosságok esetén felhívja az osztályban tanító tanárok, illetve szükség esetén az 
iskolavezetés figyelmét. 
 
A bukásra álló tanulók szüleit a munkaterv szerint értesíti. Ha a tanuló tanulmányi 
kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szülőket tájékoztatja a tanuló továbbhaladásának 
feltételeiről.  
Figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotát (tartós betegségek, fogyatékosságok, 
gyógyszerérzékenység). A vezetőség figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra 
rászoruló tanulókra. 
 
Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 
mozgósít, valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 
Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, kitüntetésére (a tanulók 
véleményét figyelembe véve.) Javaslataival és észrevételeivel, a kijelölt feladatok 
elvégzésével elősegíti a közösség tevékenységének eredményességét. 

A munkaközösség vezető feladatai 

Összeállítja az iskola pedagógiai programja és munkaterve alapján a munkaközösség 
éves programját.  

 A munkaközösséget érintő szakterületen feladata az osztályokban folyó nevelési-
oktatási folyamat ellenőrzése, elemzése, értékelése, 

 a tanulók szociális, családi és kulturális hátterének, érdeklődési körének, egyéni 
adottságainak képességeinek feltérképeztetése 

 helyi szakmai pedagógiai továbbképzés tartalmi kimunkálásában való részvétel, 

 javaslattétel a nevelési értekezletek témáira, 

 Az iskolai ünnepélyek (különösen tanévnyitó, tanévzáró, karácsony, ballagás, stb.) 
szervezési munkáinak segítése, 

 a tanulmányi versenyek ügyeinek intézése, 

 az általános rend, fegyelem ellenőrzése, az iskolai munka zavartalanságának 
biztosítása, 

 az intézmény vagyoni védelme (takarékosság) 

az oktatói-nevelői és egyéb, az intézményi működési feladatokhoz kapcsolódó 
jogszabályok, rendeletek figyelemmel kísérése, ismertetése. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záradék: 
 
A munkakör betöltője felettese kérései alapján további olyan feladatokat is elláthat, 
amelyek jellegüknél fogva a tevékenységi körbe tartoznak, vagy ismeretei alapján 
szükségszerűségből rá kell bízni. 
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Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete. 
 
Szentendre, 2015. év. szeptember 1. 
 
       
 ………………………………….     
  PH intézményvezető 
 
A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, azt tudomásul vettem. Annak egy 
példányát átvettem, másik példányát – amely az eredetivel megegyezik – aláírásommal 
láttam el. 
Tudomásul veszem, hogy munkámat a szervezeti és működési szabályzatban, a 
pedagógiai programban, valamint a házirendben, illetve a munkaköri leírásomban 
előírtaknak megfelelően kell végeznem, a bennük foglaltak betartásáért, valamint az 
általam kezelt értékekért felelősséggel tartozom. 
Az intézmény minőségpolitikáját és célrendszerét megismertem, a feladataimhoz 
kapcsolódó célok megvalósításában aktívan részt veszek. 
A munkahelyemen tudomásomra jutott információkat bizalmasan, a titoktartási 
előírásoknak megfelelően kezelem. 
 
Szentendre, 2015. év. szeptember 1. 
 
 
  …………………………………… 
  
   munkavállaló 
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Munkaköri leírás 
 

Név: Sütőné Antos Anikó 

Munkakör megnevezése: tanár 
Munkahely neve, címe: Dunakanyar Általános Iskola  
2000 Szentendre, Rózsa utca 16. 
Közvetlen felettese: intézményvezető 
Kötelező munkaideje: heti 6 óra (óraadó tanár) 
Legfontosabb feladata: tanulói személyiségének, képességeinek és tárgyi tudásának 
folyamatos fejlesztése, szemléletük formálása. 
 
Feladatai, kötelezettségei: 
 
A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel 
összefüggésben kötelessége különösen, hogy: 

 a nevelő és oktató tevékenység keretében az ismereteket tárgyilagosan és 
többoldalúan közvetítse, 

 a nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a gyermek, tanuló egyéni 
képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és 
fejlettségét, fogyatékosságát, segítse a gyermek, tanuló képességének, 
tehetségének kibontakozását, illetve a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben 
lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz, 

 a gyermekek, tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez 
szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön; ha észleli, 
hogy a gyermek, illetve a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a 
szükséges intézkedéseket megtegye, 

 közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, 
tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 
megszüntetésében, 

 a gyermekek, tanulók emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, 

 a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a 
szülőt figyelmeztesse, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének 
elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek, 

 a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon, 

 nyomon kövesse a munkakörével kapcsolatos pályázati felhívásokat, segítse ezek 
elkészítését, 

 ismerje az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, és munkáját az abban 
foglaltakkal összhangban lássa el, 

 az iskolai rendezvényeken külön felkérés nélkül aktívan részt vegyen, és a rábízott 
feladatokat ellássa. 

 Részt vegyen az iskola éves munkatervében vagy azon kívül meghirdetett 
eseményeken, amelyek oktatási időben zajlanak és azokon pedagógusok 
részvétele szükséges, 

 az osztályfőnökök, a munkacsoport-vezetők és az iskolai vezetők által meghirdetett 
szakmai megbeszéléseken, értekezleteken, szülői fórumokon (pl. rendkívüli szülői 
értekezleten), 

 szülői értekezleteken és szülői fogadóórákon. 
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A szaktárgyak tanításával kapcsolatos feladatok 

 
A szaktárgyak tanításával kapcsolatos feladatai a tanórai tanulásszervezés mellett a 
következők: 

 a tananyag tervezett időbeli struktúráját bemutató tanmenet készítése az adott 
tanévre (ezt legalább havi bontásban, elektronikus formában az iskola hálózatának 
megfelelő helyén kell elhelyezni), 

 szaktárgyi versenyekre való felkészítés, a versenyek lebonyolításában való 
közreműködés,  

 közművelődési tevékenység szervezése, 

 a tanulók informálása a szakterület eredményeiről és az információs forrásokról, 

 a szülők folyamatos tájékoztatása a tanuló tanulmányi előmeneteléről, 

 az igazgató kérésére beszámoló készítése az osztályban végzett munkájáról, 

 az osztályfőnök és más szaktanár tájékoztatása a tanórákon felmerülő olyan 
problémákról, amelynek megoldásában segítséget igényel. 

 fizikai kísérletek megfelelő előkészítése, az eszközök előírás szerinti tárolása 

 a baleset megelőzés érdekében a tanulók fokozott felügyelete a fizikai kísérletek 
végzése során 

  
 
A tanítási órákat, tanórán kívüli foglalkozásokat köteles a csengetési rend, ill. a munkarend 
által meghatározott keretek betartásával szervezni. Az első tanítási órája előtt legalább 10 
perccel az iskolában kell tartózkodnia. Az adott osztályban utolsó foglalkozást tartó 
pedagógusnak külön figyelnie kell arra, hogy az foglalkozás végén a tanterem takarításra 
alkalmas legyen (jelenti ez a felszerelés elpakolását, a székek felrakását, nagyobb szemét 
összegyűjtését, stb.). 

A szaktárgyi tanulásirányítás mellett kötelessége a kulturált, illemtudó viselkedésre 
szoktatás, az iskolai környezet tisztaságának megőrzése és védelme, az óraközi 
szünetekben szakszerű ügyelet ellátása, a tanulói étkeztetésben való közreműködés. 
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Záradék: 
 
A munkakör betöltője köteles felettese utasítása alapján további olyan feladatokat is 
ellátni, amelyek jellegüknél fogva a tevékenységi körbe tartoznak, vagy ismeretei alapján 
szükségszerűségből rá kell bízni. 
 
Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete. 
 
Szentendre, 2015. év. szeptember 1. 
 
       
 ………………………………….     
  PH intézményvezető 
 
A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, azt tudomásul vettem. Annak egy 
példányát átvettem, másik példányát – amely az eredetivel megegyezik – aláírásommal 
láttam el. 
Tudomásul veszem, hogy munkámat a szervezeti és működési szabályzatban, a 
pedagógiai programban, valamint a házirendben, illetve a munkaköri leírásomban 
előírtaknak megfelelően kell végeznem, a bennük foglaltak betartásáért, valamint az 
általam kezelt értékekért felelősséggel tartozom. 
Az intézmény minőségpolitikáját és célrendszerét megismertem, a feladataimhoz 
kapcsolódó célok megvalósításában aktívan részt veszek. 
A munkahelyemen tudomásomra jutott információkat bizalmasan, a titoktartási 
előírásoknak megfelelően kezelem. 
 
Szentendre, 2015. év. szeptember 1. 
 
 
  …………………………………… 
  
   munkavállaló 
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Munkaköri leírás 
 

Név: Thury Gábor 

Munkakör megnevezése: tanító, 3.I osztályfőnök, informatika tanár, rendszergazda 
Munkahely neve, címe: Dunakanyar Általános Iskola  
2000 Szentendre, Rózsa utca 16. 
Közvetlen felettese: intézményvezető 
Kötelező munkaideje: heti 40 óra 
Legfontosabb feladata: tanulói személyiségének, képességeinek és tárgyi tudásának 
folyamatos fejlesztése, szemléletük formálása. 
 
Feladatai, kötelezettségei: 
 
A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel 
összefüggésben kötelessége különösen, hogy: 

 a nevelő és oktató tevékenység keretében az ismereteket tárgyilagosan és 
többoldalúan közvetítse, 

 a nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a gyermek, tanuló egyéni 
képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és 
fejlettségét, fogyatékosságát, segítse a gyermek, tanuló képességének, 
tehetségének kibontakozását, illetve a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben 
lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz, 

 a gyermekek, tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez 
szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön; ha észleli, 
hogy a gyermek, illetve a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a 
szükséges intézkedéseket megtegye, 

 közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, 
tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 
megszüntetésében, 

 a gyermekek, tanulók emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, 

 a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a 
szülőt figyelmeztesse, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének 
elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek, 

 a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon, 

 nyomon kövesse a munkakörével kapcsolatos pályázati felhívásokat, segítse ezek 
elkészítését, 

 ismerje az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, és munkáját az abban 
foglaltakkal összhangban lássa el, 

 az iskolai rendezvényeken külön felkérés nélkül aktívan részt vegyen, és a rábízott 
feladatokat ellássa. 

 Részt vegyen az iskola éves munkatervében vagy azon kívül meghirdetett 
eseményeken, amelyek oktatási időben zajlanak és azokon pedagógusok 
részvétele szükséges, 

 az osztályfőnökök, a munkacsoport-vezetők és az iskolai vezetők által meghirdetett 
szakmai megbeszéléseken, értekezleteken, szülői fórumokon (pl. rendkívüli szülői 
értekezleten), 

 szülői értekezleteken és szülői fogadóórákon. 
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A szaktárgyak tanításával kapcsolatos feladatok 

 
A szaktárgyak tanításával kapcsolatos feladatai a tanórai tanulásszervezés mellett a 
következők: 

 a tananyag tervezett időbeli struktúráját bemutató tanmenet készítése az adott 
tanévre (ezt legalább havi bontásban, elektronikus formában az iskola hálózatának 
megfelelő helyén kell elhelyezni), 

 szaktárgyi versenyekre való felkészítés, a versenyek lebonyolításában való 
közreműködés,  

 közművelődési tevékenység szervezése, 

 a tanulók informálása a szakterület eredményeiről és az információs forrásokról, 

 a szülők folyamatos tájékoztatása a tanuló tanulmányi előmeneteléről, 

 az igazgató kérésére beszámoló készítése az osztályban végzett munkájáról, 

 az osztályfőnök és más szaktanár tájékoztatása a tanórákon felmerülő olyan 
problémákról, amelynek megoldásában segítséget igényel. 

 
A tanítási órákat, tanórán kívüli foglalkozásokat köteles a csengetési rend, ill. a munkarend 
által meghatározott keretek betartásával szervezni. Az első tanítási órája előtt legalább 10 
perccel az iskolában kell tartózkodnia. Az adott osztályban utolsó foglalkozást tartó 
pedagógusnak külön figyelnie kell arra, hogy az foglalkozás végén a tanterem takarításra 
alkalmas legyen (jelenti ez a felszerelés elpakolását, a székek felrakását, nagyobb szemét 
összegyűjtését, stb.). 

A szaktárgyi tanulásirányítás mellett kötelessége a kulturált, illemtudó viselkedésre 
szoktatás, az iskolai környezet tisztaságának megőrzése és védelme, az óraközi 
szünetekben szakszerű ügyelet ellátása, a tanulói étkeztetésben való közreműködés. 

Az osztályfőnök feladatai 

Munkáját az SZMSZ és mellékleteiben meghatározottak valamint egyéb iránymutatások 
alapján végzi. Osztálya közösségének felelős vezetője. 

Alaposan ismernie kell tanítványai személyiségét, az iskola pedagógiai elvei szerint neveli 
osztályának tanulóit a személyiségfejlődés tényezőit figyelembe véve. Segíti a 
munkaközösség kialakulását. Együttműködik, összehangolja, és segíti az osztályban 
tanító pedagógusok munkáját, látogatja óráikat. Észrevételeit és az esetleges problémáit 
az érintett nevelőkkel megbeszéli. 

Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a tanítványait 
oktató, nevelő tanárokkal, a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel. 
Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 
Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére. 
Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit, javaslatait 
a tanártársai elé terjeszti. 

 

Szülői értekezletet tart. A tájékoztató füzet ill. az elektronikus ellenőrző útján rendszeresen 
tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről. Érdemi 
választ ad a szülők és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire. 
 



 83 

Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (osztálynapló napra kész vezetése, 
félévi és év végi statisztikák, továbbtanulással, gyámüggyel kapcsolatos tennivalók, stb.). 
A haladási és az értékelő naplót havonként ellenőrzi, a naplóvezetésben található 
hiányosságok esetén felhívja az osztályban tanító tanárok, illetve szükség esetén az 
iskolavezetés figyelmét. 
 
A bukásra álló tanulók szüleit a munkaterv szerint értesíti. Ha a tanuló tanulmányi 
kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szülőket tájékoztatja a tanuló továbbhaladásának 
feltételeiről.  
Figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotát (tartós betegségek, fogyatékosságok, 
gyógyszerérzékenység). A szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra. 
 
Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 
mozgósít, valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 
Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, kitüntetésére (a tanulók 
véleményét figyelembe véve.) Javaslataival és észrevételeivel, a kijelölt feladatok 
elvégzésével elősegíti a közösség tevékenységének eredményességét. 

A rendszergazda feladatai 

 
A munkakör fő célkitűzése:  
Az intézményben használt számítástechnikai eszközök működőképességének biztosítása, 
az állandó oktatási állapot fenntartása. Munkáját az iskola oktatási-nevelési feladatainak 
alárendelve, a számítástechnika munkaközösség tanáraival együttműködve és igényeiket 
figyelembe véve végzi. 
Folyamatos feladatai  
Általános feladatok  
· Az iskola informatikai rendszerének használati szabályzata (ISZ) kidolgozása,  
folyamatos aktualizálása, melyet az intézmény vezetése hagy jóvá  
· Figyelemmel kíséri a számítástechnika legújabb vívmányait, és lehetőség szerint beépíti 
a rendszerbe, ezzel biztosítva annak folyamatos fejlődését.  
· A szükséges mértékben figyelemmel kíséri a hardver- és szoftverpiac fejlődését, 
javaslatot tesz a beszerzésekre, fejlesztésekre.  
· Az iskola oktatási céljai, a tantervek és jogszabályok alapján, az anyagi lehetőségek 
felmérésével, a számítástechnika munkaközösséggel folytatott egyeztetés során kialakítja 
és előterjeszti a fejlesztési koncepciókat.  
· Az állandó működőképesség érdekében biztosított számára a rendezőszekrényekhez, 
szerver helyiségbe és a számítástechnika termekbe bejutás lehetősége, különösen 
indokolt esetben munkaidőn kívül is, 0-24 óráig. A munkaidőn kívül végzett munkát  
naplóba kell jegyeznie.  
· Különös figyelmet fordít a számítógépek vírusmentességének fenntartására és a 
rendszeres ellenőrzésre. Vírusfertőzés esetén mindent megtesz a fertőzés terjedésének 
megakadályozására, a fertőzés megszüntetésére, illetve a szoftverekben okozott károk 
helyreállítására. Az iskola anyagi lehetőségeihez mérten szorgalmazza vírusvédelmi 
rendszer kiépítését.  
· Leltárt készít és vezet a gépekről és a hozzá tartozó programokról, a dokumentációkat 
nyilvántartja, ellenőrzi, felelősséggel tartozik értük  
Hardver  
· Elvégzi az új gépek és egyéb hardver eszközök beállításait, majd rendszeres  
ellenőrzéseket végez az előforduló hibák felderítése érdekében. A tapasztalt hibákat  ha 
javítása külső szakembert igényel – jelenti az igazgatónak, és a rendelkezésére bocsátott 
anyagi fedezet erejéig megjavíttatja.  
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· Kapcsolatot tart a szervizelő szakemberekkel, ellenőrzi az elvégzett munkát, erről 
munkanaplót vezet.  
· Kapcsolatot tart az Internet szolgáltatóval, kiemelten a Sulinet rendszer üzemeltetőivel.  
· Rendkívüli esetekben (pl. súlyos vírusfertőzés, a hálózat sérülése, rendszerösszeomlás) 
az észlelést vagy értesítést követő 24 órán belül gondoskodik a hiba elhárításának 
megkezdéséről.  
· Jelenti az igazgatónak a károkat és rongálásokat. Ha a károkozó személye kideríthető, 
javaslatot tesz az anyagi kártérítésre.  
· Rendszeres időközönként köteles beszámolni az igazgatónak vagy a szakmai  
igazgatóhelyettesnek a számítástechnikai termek és berendezések állapotáról, állagáról.  
Szoftver 
· Biztosítja az intézményben az alapfeladatok ellátásához szükséges szoftverek 
működését. A meglévő szoftvereket és a hozzájuk tartozó licencszerződéseket 
nyilvántartja. Összegyűjti a licenccel nem rendelkező programokat, és javaslatot tesz a 
legalizálásra, vagy más, hasonló képességű, de ingyenes programok használatára.  
· Az intézmény által vásárolt, oktatást segítő programokat feltelepíti, beállításait elvégzi, a 
lehetőségekhez mérten biztosítja a beállítások megőrzését.  
· Az irodákban szükséges (és beszerzett) új szoftvereket installálja, elindításukat és 
használatukat bemutatja. A programok kezelésének betanítása nem feladata.  
· Biztonsági adatmentést végez.  
· Szoftver telepítését visszautasíthatja, ha nem tud meggyőződni a szoftver 
jogtisztaságáról, illetve a szoftver veszélyezteti a rendszer biztonságát vagy stabilitását.  
Hálózat 
· Különös figyelmet fordít az iskolai számítógépes hálózat hatékony, biztonságos 
üzemeltetésére.  
· Megtervezi a hálózat optimális struktúráját, a későbbiekben a tervet a mindenkori 
állapothoz igazítja.  
· Felhasználói dokumentációt készít, mely ismerteti az informatikai hálózat által nyújtott 
főbb lehetőségeket.  
· Szakmai dokumentációt készít a rendszer felépítéséről, működéséről.  
· Az SZMSZ-ben foglaltak szerint új hálózati azonosítókat ad ki, a hálózati felhasználókat, 
a felhasználói jogokat karbantartja.  
· Üzemelteti az iskola szervereit, ügyel azok lehető legmagasabb biztonsági beállításaira.  
· A hálózati rendszerek belépési jelszavát (administrator, root, supervisor jelszó) lezárt 
borítékban átadja az igazgatónak, és azt elhelyezik a páncélszekrényben. A borítékot  
csak különösen indokolt esetben, az igazgató engedélyével az iskola számítástechnika 
szakos tanára bonthatja fel.  
Időszakos feladatai  
· Az iskolavezetés tájékoztatása szerint a számítástechnikai eszközöket igénylő 
versenyek, érettségik, vizsgák pontos időpontját nyilvántartja és gondoskodik a gépek 
biztonságos felügyeletéről ezekben az időszakokban  
· Részt vesz a hardver és szoftver beszerzések szakmai véleményezésében.  
· Részt vesz a géptermek kezdeti kialakításának tervezésében.  
· Anyagbeszerzés, szállítás. 
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Záradék: 
 
A munkakör betöltője köteles felettese utasítása alapján további olyan feladatokat is 
ellátni, amelyek jellegüknél fogva a tevékenységi körbe tartoznak, vagy ismeretei alapján 
szükségszerűségből rá kell bízni. 
 
Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete. 
 
Szentendre, 2015. év. szeptember 1. 
 
       
 ………………………………….     
  PH intézményvezető 
 
A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, azt tudomásul vettem. Annak egy 
példányát átvettem, másik példányát – amely az eredetivel megegyezik – aláírásommal 
láttam el. 
Tudomásul veszem, hogy munkámat a szervezeti és működési szabályzatban, a 
pedagógiai programban, valamint a házirendben, illetve a munkaköri leírásomban 
előírtaknak megfelelően kell végeznem, a bennük foglaltak betartásáért, valamint az 
általam kezelt értékekért felelősséggel tartozom. 
Az intézmény minőségpolitikáját és célrendszerét megismertem, a feladataimhoz 
kapcsolódó célok megvalósításában aktívan részt veszek. 
A munkahelyemen tudomásomra jutott információkat bizalmasan, a titoktartási 
előírásoknak megfelelően kezelem. 
 
Szentendre, 2015. év. szeptember 1. 
 
 
  …………………………………… 
  
   munkavállaló 
 
 
 
 
 

     
Munkaköri leírás 

 

Név: Timár Pék Mariann 

Munkakör megnevezése: gyógypedagógus, 6.K osztályfőnök 
Munkahely neve, címe: Dunakanyar Általános Iskola  
2000 Szentendre, Rózsa utca 16. 
Közvetlen felettese: intézményvezető 
Kötelező munkaideje: heti 40 óra 
Legfontosabb feladata: tanulói személyiségének, képességeinek és tárgyi tudásának 
folyamatos fejlesztése, szemléletük formálása. 
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Feladatai, kötelezettségei: 
 
A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel 
összefüggésben kötelessége különösen, hogy: 

 a nevelő és oktató tevékenység keretében az ismereteket tárgyilagosan és 
többoldalúan közvetítse, 

 a nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a gyermek, tanuló egyéni 
képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és 
fejlettségét, fogyatékosságát, segítse a gyermek, tanuló képességének, 
tehetségének kibontakozását, illetve a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben 
lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz, 

 a gyermekek, tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez 
szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön; ha észleli, 
hogy a gyermek, illetve a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a 
szükséges intézkedéseket megtegye, 

 közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában ha a helyzet 
úgy kívánja, a gyermek, tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények 
megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében, 

 a gyermekek, tanulók emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, 

 a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a 
szülőt figyelmeztesse, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének 
elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek, 

 a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon, 

 ismerje az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, és munkáját az abban 
foglaltakkal összhangban lássa el, 

 a munkaidőben zajló iskolai rendezvényeken külön felkérés nélkül aktívan részt 
vegyen, és a rábízott feladatokat ellássa. 

 Részt vegyen az iskola éves munkatervében vagy azon kívül meghirdetett 
eseményeken, amelyek oktatási időben zajlanak és azokon pedagógusok 
részvétele szükséges, 

 az osztályfőnökök, a munkacsoport-vezetők és az iskolai vezetők által 
munkaidőben meghirdetett szakmai megbeszéléseken, értekezleteken, szülői 
fórumokon (pl. rendkívüli szülői értekezleten), 

 szülői értekezleteken és szülői fogadóórákon, amely közvetlenül érinti. 
 

 

Az osztályfőnök feladatai 

 Munkáját az SZMSZ és mellékleteiben meghatározottak valamint egyéb 
iránymutatások alapján végzi. Osztálya közösségének felelős vezetője. 

 Alaposan ismernie kell tanítványai személyiségét, az iskola pedagógiai elvei szerint 
neveli osztályának tanulóit a személyiségfejlődés tényezőit figyelembe véve. Segíti 
a munkaközösség kialakulását. Együttműködik, összehangolja, és segíti az 
osztályban tanító pedagógusok munkáját, szükség esetén vezetői kérésre látogatja 
óráikat. Észrevételeit és az esetleges problémáit az érintett nevelőkkel megbeszéli. 

 Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a 
tanítványait oktató, nevelő tanárokkal, a tanulók életét, tanulmányait segítő 
személyekkel. 
Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi 
helyzetét. Különös gondot fordít az esetlegesen hátrányos helyzetű tanulók 
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segítésére. 
Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit, 
javaslatait a tanártársai elé terjeszti. 

 Szülői értekezletet tart. A tájékoztató füzeten keresztül (opcionálisan az elektronikus 
ellenőrző útján is) rendszeresen tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, 
tanulmányi előmeneteléről. Érdemi választ ad a szülők és tanulók iskolai élettel 
kapcsolatos kérdéseire. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos 
ügyviteli feladatokat (osztálynapló napra kész vezetése, félévi és év végi 
statisztikák, továbbtanulással,  esetlegesen a gyámüggyel kapcsolatos tennivalók, 
stb.). A haladási és az értékelő naplót havonként ellenőrzi, a naplóvezetésben 
található hiányosságok esetén felhívja az osztályban tanító tanárok, illetve szükség 
esetén az iskolavezetés figyelmét. 

 A bukásra álló tanulók szüleit a 
munkaterv szerint értesíti. Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz 
eleget, a szülőket tájékoztatja a tanuló továbbhaladásának feltételeiről.  

 Figyelemmel kíséri a tanulók egészségi 
állapotát (tartós betegségek, fogyatékosságok, gyógyszerérzékenység).  

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

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, kitüntetésére (a tanulók 
véleményét figyelembe véve.) Javaslataival és észrevételeivel, a kijelölt feladatok 
elvégzésével elősegíti a közösség tevékenységének eredményességét. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A gyógypedagógus feladatai 
 

 Ellátja a gyermekek gyógypedagógiai és fejlesztő foglalkoztatását. 

 Gyógypedagógusként érzékeny a speciálpedagógiai, fejlesztőpedagógiai munka 
iránt, folyamatosan tájékozódik a terület összes szakmai vonatkozásáról. 

 Ellátja, koordinálja a BTM-es, és a nem organikus okra 
     visszavezethető „SNI”-s tanulókat. 

 Koordinálja az SNI-s és BTM-es gyermekek speciális, sérülésspecifikus egyéni 
fejlesztését. 

 Módszertani segítséget nyújt, az egyéni fejlesztési tervek elkészítésében. 

 Konzultációkat, esetmegbeszéléseket tart. 

 A szakértői vélemények alapján kijelöli a fejlesztési irányokat, közreműködik a 
     szakvéleményekben előírt rehabilitációs foglalkozások megtartásában. 

 Félévente beszámolási kötelezettséggel tartozik az intézményegység vezetője felé. 

 Értékeli a gyermekek és a tanulók fejlődését. 

 A munkaköréhez szükséges önképzésben, szakmai továbbképzéseken, helyi 
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 esetmegbeszéléseken aktív szerepet vállal. 

 Igény szerint előadásokat tart az oktatási intézmények pedagógusai számára. 

 Ütemterv szerint segíti, ellenőrzi az oktatási intézményekben folyó 
     fejlesztőpedagógia, gyógypedagógiai szakmai munkát. 

 Ellenőrzi adott időszakban (félévente) az egyéni fejlesztési terveket, a hozzá 
     kapcsolódó összes adminisztrációs teendőket. 

 A tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek segítése, képességfejlesztésük. 
     Habilitációs, rehabilitációs szemléletet képvisel, sérülésspecifikus módszertani 
     eljárásokat alkalmaz. 

 figyelemmel kíséri a gyermekek haladását, ellenőrzi a fejlesztési tervet, 
     dokumentációkat. 

 Összesített naplót vezet az ellátandó tanulók specifikumairól 

 Egyéni lapon rögzíti a gyermekek megjelenését 

 Feljegyzéseket vezet (fejlesztési terv) a foglalkozások tartalmáról. 

 Részt vesz a team megbeszéléseken 

 Kötelező óraszámon kívüli munkaidejét kapcsolattartásra, szakmai dokumentációra, 
felkészülésre, továbbképzésre használja, 

 Részt vesz a munkáját segítő továbbképzésen, önképzéséről gondoskodik 

 Titoktartási kötelezettséggel bír 

  Szakmai protokoll és szakmai etikai kódex alapelvei szerint jár el. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záradék: 
 
A munkakör betöltője felettese kérései alapján további olyan feladatokat is elláthat, 
amelyek jellegüknél fogva a tevékenységi körbe tartoznak, vagy ismeretei alapján 
szükségszerűségből rá kell bízni. 
 
Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete. 
 
Szentendre, 2015. év. szeptember 1. 
 
       
 ………………………………….     
  PH intézményvezető 
 
A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, azt tudomásul vettem. Annak egy 
példányát átvettem, másik példányát – amely az eredetivel megegyezik – aláírásommal 
láttam el. 
Tudomásul veszem, hogy munkámat a szervezeti és működési szabályzatban, a 
pedagógiai programban, valamint a házirendben, illetve a munkaköri leírásomban 
előírtaknak megfelelően kell végeznem, a bennük foglaltak betartásáért, valamint az 
általam kezelt értékekért felelősséggel tartozom. 
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Az intézmény minőségpolitikáját és célrendszerét megismertem, a feladataimhoz 
kapcsolódó célok megvalósításában aktívan részt veszek. 
A munkahelyemen tudomásomra jutott információkat bizalmasan, a titoktartási 
előírásoknak megfelelően kezelem. 
 
Szentendre, 2015. év. szeptember 1. 
 
 
  …………………………………… 
  
   munkavállaló 

A szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok 
 

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

A 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól,  

A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, 

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról, 

A 2011. évi CCIX. törvény a családok védelméről, 

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 

229/2012.(VIII. 28) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról, 

43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek 

megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól, 

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról, 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról módosításáról, 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeiről, 

326/213. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról, 

Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet. 

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet, 

A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó 

szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet, 

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

intézmények névhasználatáról (továbbiakban: EMMI rendelet), 

59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról, 

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a 

Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról, 

A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26) EMMI rendelet, 

A katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII. 29.) OKM 

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

A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 

szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet. 


