
1 

 

 

2019 

Szentlőrinci Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola  

 

SZMSZ 2. sz. melléklete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

(Szentlőrinci Általános Iskola) 

 

 

 

 

 

 

Munkaköri leírás 

minták, hatáskörök 

átruházása 

Hatálybalépés időpontja  

2019/2020 tanév 

 



2 

 

Tartalom 
 

1.Tanár (szaktanár, osztályfőnök, tanulószobai foglalkozást tartó 

pedagógus, szakmai munkaközösség-vezető) munkaköri leírása ................... 3 

2. Tanító (osztálytanító, napközis foglalkozást tartó pedagógus, szakmai 

munkaközösség-vezető) munkaköri leírása .................................................... 13 

3. Fejlesztő (gyermek és ifjúságvédelmi felelős munkaköri leírása) 

pedagógus munkaköri leírása .......................................................................... 21 

4. Pedagógiai asszisztens munkaköri leírása .................................................. 26 

5. Takarító munkaköri leírása ......................................................................... 30 

6. Gondnok/karbantartó – fűtő munkaköri leírása ....................................... 35 

7. Hatáskörök átruházása ................................................................................. 40 

 



3 

 

1.Tanár (szaktanár, osztályfőnök, tanulószobai foglalkozást tartó 

pedagógus, szakmai munkaközösség-vezető) munkaköri leírása  

 

Munkaköri leírás 

 

 

 

Munkáltató: 

Munkáltató neve: Szigetvári Tankerületi Központ 

Székhelye: 7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16. 

Fő munkáltatói jogkör gyakorlója: - tankerületi központ igazgatója 

Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója 

főigazgatói meghatalmazásból 
intézményvezető, intézményvezető-helyettes, 

tagintézményvezető, munkaközösség-vezető 

Munkavállaló: 

Munkavállaló neve:  

Oktatási azonosító száma:  

A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai 

végzettsége:  

 
 

 

A munkakör betöltéséhez szükséges 

szakképzettsége: 
általános iskolai tanár/általános iskolai tanító 

 

Munkakör:  

Megnevezése: pedagógus 

FEOR száma: 2431 

Munkaköre: tanár -osztályfőnök -tanító – 

napközis/tanulószobai nevelő  

Munkakör betöltésének kezdete:  

Munkavégzés helye: Szentlőrinci Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

Heti munkaideje: 40 óra 

Kötött munkaidő: 32 óra 
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Munkakör célja:  
A köznevelési törvényben előírtak alapján, az intézmény oktatási-nevelési feladatainak ellátása.  

 

 

Munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák: 

 Pedagógiai, módszertani felkészültség 

Pedagógiai folyamtok, tevékenységek tervezése és megvalósításukhoz szükséges 

reflexiók 

A tanulás támogatása 

A tanul személyiségfejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos 

helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartászavarral 

küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres 

neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés a 

nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleégre, integrációs tevékenység, 

osztályfőnöki tevékenység 

A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése 

Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

 

Helyettesítés rendje:  

o a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti:  

pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök.  

o a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik:  

pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök.  

 

A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  

o 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,  

o 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,  

o 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről,  

o 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról,  

o 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

végrehajtásáról a közoktatási intézményekben,  

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

köznevelési intézmények névhasználatáról,  

o a Szentlőrinci Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési 

Szabályzata (SZMSZ),  

o a Szentlőrinci Általános Iskola házirendje, 

o a Szentlőrinci Általános Iskola Pedagógiai programja 

o iskolai munkaterv, tanév helyi rendje 

o az éves munkaidő elrendelés, az aktuális tanévre vonatkozó órarend és terembeosztás, ügyeleti 

rend.  

 

 

A pedagógus a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, illetve az utasításra jogosult 

munkaköröket betöltők iránymutatása alapján látja el. 
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1.1. A szaktanár kötelezettségei és feladatai: 

 

A tanulók életkorához igazodó módszerekkel való képzése, szakszerű és hatékony oktatása és 

nevelése, a NAT és az iskolai pedagógiai program alapértékeinek képviselete a szakmai 

munkában. 

 

Az általa tanított tantárgyra tematikus, éves tanmenetet készít év elején határidőre a 

követelményeket és az előző évi mérések eredményeit figyelembe véve.  

 

A tanítási órákra és tanárán kívüli foglalkozásokra rendszeresen felkészül; az írásbeliség a 

kezdő nevelőknél kötelező. 

 

A pedagógiai program alapján tárgyilagos ismeretekkel növeli a tanulók tudását, sokoldalú és 

érdekes foglalkozásokkal fejleszti egyéni képességeiket.  

 

Szemléltető eszközöket használ, bemutató és tanulói kísérleti tevékenységgel alapozza a 

tanulást. Az ismereteket a diákok tapasztalataira építve, az érdeklődés felkeltésével, az 

életkoruknak megfelelő kifejezésmóddal, a képességek folyamatos fejlesztésé mellett adja át.  

 

Az általa átvett eszközöket megőrzi, hiány esetén anyagi felelősséggel tartozik. 

 

Óráin gondot fordít a tanulók differenciált foglalkoztatására, egyéni fejlesztésüket optimális 

szintű, személyre szabott feladatokkal szolgálja.  

A lassúbb tempójú tanulóknak külön felzárkóztatást szervez. 

 

A felmérő és témazáró dolgozatok időpontját a tanulókkal előre közli és bejegyzi az 

osztálynaplóba, hogy tanártársaival elkerüljék az osztályközösség túlterhelést (naponta 2 

írásbeli számonkérés). 

Az írásbeli dolgozatokat legkésőbb két héten belül kijavítja. 

 

A tanulók füzetét számonkérés alkalmával, láttamozza, és jelzi az esetleges hiányokat. 

Félévenként minden füzetet ellenőriz (helyesírás javítás minden tárgyból kötelező). 

 

Rendszeresen ellenőrzi az írásbeli házi feladatokat, a tanulók teljesítményét, megtartja az 

írásbeli, és a szóbeli számonkérés egyensúlyát, objektíven, és indoklással értékel. 

 

A szaktárgyában kimagasló teljesítményű tanulókat felkészíti és kíséri őket tanulmányi és 

kulturális versenyekre, vetélkedőkre. 

 

Gondoskodik a diákok testi épségéről, erkölcsi védelmükről. Személyisége, modora 

hangneme, megnyilvánulásai, munkafegyelme példa a tanulók előtt.  

 

Felelősséggel ellátja a beosztás szerinti óraközi felügyeletet, ügyeletet. A vezetők utasítása 

szerint helyettesít. 

 

Szaktárgyi és pedagógiai szakértelmét állandóan gyarapítja, az új tudományos eredményeket 

megismeri, a szakmódszertanban tájékozódik. Aktívan részt vesz a nyílt napokon, bemutató 

órákat tart és dokumentálva hospitál tanítási órákon.  
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Tevékenyen részt vesz a szakmai munkaközösség munkájában, részt vállal a pedagógiai 

program módosításában, a továbbképzési ismereteiről beszámol. 

 

 

Az ünnepélyek, versenyek, iskolai rendezvények, szabadidős programok szervezésében és 

megvalósításában aktív szerepet vállal. Jelen van az intézményi programokon, és beosztás 

alapján felügyel.  

Közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásban. 

Részt vesz a szülői értekezleteken, fogadóórákon, hetente egy fogadóórát is tart. A szülőket 

tájékoztatja tantárgyi követelményekről, a tanulók előmeneteléről, a diákok fejlődéséről. 

Együttműködik a szülőkkel, szükség szerint látogatja a rászoruló tanulókat.  

Tanórája előtt 15 perccel köteles megjelenni.  Távolmaradása esetén időben, előre értesíti az 

igazgatót és gondoskodik, arról, hogy a tanmenet, a tankönyv a helyettesítő nevelő 

rendelkezésére álljon. 

 

Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és szabályzatok előírásait 

 

1.2.Osztályfőnöki feladatok 

 

Az osztályfőnökök kiválasztása, megbízása: 

 

Az osztályfőnököt az intézményvezető bízza meg. Osztályfőnöki megbízás elsősorban annak 

adható, aki  

- az intézmény határozatlan idejű kinevezéssel rendelkező főfoglalkozású pedagógusa  

- legalább egy éves tanári gyakorlattal rendelkezik.  

Az osztályfőnöki megbízás általában négy évre szól. Az első év befejezéséig a megbízás - 

írásbeli indoklással - kölcsönösen megszüntethető. A második évtől a megbízást mindkét 

részről csak alapos indokkal lehet felmondani. A tantárgyfelosztásnál kiemelt szempont, hogy 

az osztályfőnökök a saját osztályaikban minden olyan tantárgyat tanítsanak, amelyre 

képesítésük van.  

 

Osztályfőnöki feladatok (nem érintve az osztályfőnöki nevelőmunka tartalmi részeit): 

 

I. Adminisztrációs jellegű feladok: 

 

 A tanulók személyi adatait beírja a dokumentumokba, összesítéseket készít, 

statisztikai adatokat szolgáltat. 

 Kitölti a törzslapot, bizonyítványokat, értesítőket. 

 A haladási napló kitöltésének ellenőrzése, a szaktárgyi órabeírások (tananyag, 

sorszám) hetente történő ellenőrzése és a hiányok pótoltatása (szükség esetén az 

iskolavezetés értesítése). 

 Az érdemjegyek beírásának és az osztályozó napló kitöltésének ellenőrzése. 
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 Nyomon követi a tanulók ellenőrző könyvébe történt bejegyzéseket, azok 

következményeit és ellenőrző könyvébe történt bejegyzéseket, azok következményeit 

és ellenőrzi a tanulók által beírt érdemjegyeket. 

 A tanulói hiányzások igazolása, összesítése. A Házirend előírásai szerinti értesítéshez 

rendszeresen ellenőrzi a tanulói hiányzások mértékét, módját, a vezetőknek jelzi az 

osztályozhatóság veszélyeztetését, valamint a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

tanulmányi előmenetelét, szükség esetén elektronikus üzenetben vagy levélben értesíti 

a szülőket. 

 A Házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók késését szükség esetén 

elektronikus üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket. 

 Elektronikus üzenetben, illetve ellenőrzőbe történő beírással, vagy egyéb módon 

értesíti 

a szülőket a tanulóval kapcsolatos problémáról. 

 Folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a naplóban a diákok adatainak változását, 

a mentesítések, felmentések változását, a bejárók, a menzások, a kollégisták, különös 

bánásmódú tanulók adataiban bekövetkező változásokat. 

 Elvégzi a tanulók továbbtanulásával kapcsolatos adminisztrációs teendőket, 

továbbtanulási lapjaikat szabályszerűen és pontosan továbbítja. 

 Rendszeresen ellenőrzi az ellenőrzőbe történt bejegyzések szülői aláírással vagy egyéb 

úton történő tudomásul vételét. 

 Nyilvántartást vezet a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos tanulókról. 

 Figyelemmel kíséri az egészségügyi, szociális, érzelmi gondokkal küszködő tanulókat, 

segítséget nyújt számukra. 

 Segíti, nyomon követi osztálya orvosi vizsgálatait. 

 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit, 

javaslatait a tanártársai elé terjeszti. 

 Vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket. 

 Elvégzi az osztályfőnök egyéb adminisztrációs feladatait. 

 

II. Irányító, vezető jellegű feladatok: 

 

 Végrehajtja mindazokat a feladatokat, amelyeket a Pedagógiai Program hatáskörébe 

utal. 

 A helyi tantervben meghatározott órakeretben rendszeresen osztályfőnöki órát tart. Az 

osztályfőnöki óra tartalma és vezetése, mint a pedagógiai munka kiemelt színtere az 

osztály éves tanmenete alapján valósul meg, amely során a tanulók tanulmányi 

eredményeinek a nyomon követése mellett, évente több alkalommal, változó 

tematikával, releváns társadalmi témákat is érintve saját maga, vagy meghívott 

előadókkal foglalkozásokat tart. 

 Céltudatosan törekszik a tanulók személyiségének minél teljesebb megismerésére, 

egyéni fejlesztésükre, közösségi életük irányítására, öntevékenységük, önkormányzó 

képességük fejlesztésére. 
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 Együttműködve az osztály tanulóival segíti a tanulóközösség kialakulását. 

 Minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet, vagy az 

évfolyamnak és a szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes előírásaira. 

 A tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi 

tájékoztatót, az oktatásról szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 

 Felkészíti osztályát az iskola hagyományos rendezvényeire, ünnepségeire, szervezi 

osztálya szabadidős foglalkozásait. 

 Kirándulásokat, közös kulturális programokat szervez osztálya tanulói számára. Ezek 

tervéről, programjáról és tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt vagy/és 

helyettesét, valamint a szülőket. 

 Részt vesz osztályát érintő iskolai rendezvények előkészítő munkálataiban és a 

rendezvényeken. 

 Folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság karbantartására. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, kitüntetésére. A tanulókat saját hatáskörében is 

jutalmazza (pl. osztályfőnöki dicséret). 

 Fegyelmező intézkedéseket hoz, fegyelmi vétség esetén eljárást kezdeményezhet. 

 A tanulók minden iskolai tevékenységét, beleértve a tanórán kívüli szabadidős 

foglalkozásokat is értékeli, kialakítja a bennük a reális önértékelés igényét. 

 

III. Szervező, összehangoló jellegű feladatok: 

 

  Segít abban, hogy a gyerek otthonosan és biztonságban érezze magát az iskolában. 

Ennek érdekében tájékozódik a rábízott tanulók neveltségi szintjéről, osztályban, 

egyéb közösségben elfoglalt helyéről, életviteléről, környezetéről. 

 Kapcsolatot tart az intézményben, működő civil szervezetekkel. A nevelési folyamat 

tervezésében a civil szervezetek szerepét, közreműködését segítő eszközként használja 

(pl. iskolai alapítvány). 

 Munkája során figyelembe veszi a DÖK programját, felelősséggel vesz részt annak 

szervezésében, tervezésében, irányításában. 

 Koordinálja a sajátos nevelési igényű tanulók ellátását, segíti a tanulásban lemaradók 

felzárkóztatását. 

 Gondot fordít a helyes tanulási módszerek elsajátíttatására. 

 A gyermekekről gyűjtött egyéni megfigyelési tapasztalatait, az érvényes diagnosztikai 

eredményeket, valamint a Szakértői Bizottság véleményét és javaslatát az osztályban 

tanító pedagógusokkal ismerteti, ezeket közösen elemzik, és a továbbhaladási célokat 

meghatározzák. 

 Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével, a tanítványaival foglalkozó 

nevelő tanárokkal, a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel (pl. logopédus, 

pszichológus, gyógytestnevelő …stb.). 
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 A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése érdekében 

együttműködik a gyermekvédelmi feladatokkal megbízott kollégával, gondoskodik 

számukra szociális és tanulmányi segítség nyújtásáról. 

 Kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgált munkatársaival, szükség esetén részt vesz 

esetmegbeszéléseken. 

 Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, és látogatja óráikat. 

 Tevékenyen részt vesz munkaközössége munkájában. 

 Szükség esetén – az intézményvezető hozzájárulásával – az osztályban tanító tanárokat 

és az érintett más pedagógusokat tanácskozásra hívja össze. 

 Szükség szerint családlátogatásokat végez. 

 A Munkatervben meghatározott időben szülői értekezletet, illetve fogadóórát tart. 

 Szülői értekezletek, fogadóórák keretében a gyermek pedagógiai jellemzését a 

gondviselőkkel egyezteti, továbbtanulási lehetőségekről tájékoztatja őket, tanácsot ad 

és segítséget nyújt felvételi jelentkezésükhöz, tudatosan fejleszti az életpálya 

kompetenciákat. 

 A szülői értekezletek tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt vagy 

helyettesét. 

 Törekszik a család és az iskola nevelőmunkájának összehangolására, együttműködik a 

szülőkkel. 

 Tanév elején megismerteti a szülőkkel az iskola pedagógiai programját, házirendjét, 

megbeszéli velük a gyerekeket érintő nevelési elképzeléseit az osztály, illetve az egyes 

tanulók fejlesztésre vonatkozóan. 

 Az osztályozó konferencia napján ellenőrzi, hogy minden tanulónak le van-e zárva az 

osztályzata, valamint a lezárt érdemjegy nem tér-e el jelentősen az osztályzatok 

átlagától a tanuló kárára. 

 Közreműködik a kérelmek, igények összeggyűjtésben. 

 Közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában. 

 Javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai, 

szervezési stb. feladataira. 

 

Megjegyzés:  

Az osztályfőnök feladata minden tanévben kiegészülhet a munkaközösség-vezető vagy az 

iskolavezetés által az éves munkaterv alapján meghatározott személyre szóló feladatokkal. A 

kiegészítést legkésőbb augusztus 31-ig az osztályfőnökkel ismertetni kell.  

 

1.3.A szakmai munkaközösség-vezető feladata, hogy  

- A munkaközösség által elfogadott működési rendet érvényesítse, s az elhatározott 

munkaprogram végrehajtását irányítsa.  

- A tantárgyi háziversenyek és rendezvények szervezésében vezető szerepet vállaljon.  

- Képviselje munkaközösségét a tantárgyfelosztás, az órarend, valamint a szertári, 

könyvtári állomány fejlesztését célzó döntések előkészítésében.  
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- A munkaközösség tagjaival elkészítse a tantárgyak tanításának távlati koncepcióját, 

amelyben meghatározza a legfontosabb szaktárgyi célokat, feladatokat, körvonalazza a 

tartalmi, szervezeti, metodikai fejlesztés irányát, s megfogalmazza a tárgyi 

feltételrendszerrel kapcsolatos igényeket.  

- Segítse a távollévő kollegák szakszerű helyettesítését.  

- Az intézményvezetéssel együttműködve vizsgálja, elemezze a tantárgy(ak) tanításának 

eredményességét.  

- Munkaközösségi foglalkozásokat szervezzen, irányítsa a munkaközösségi 

megbeszéléseket, s a levont következtetésekről, megállapításokról tájékoztassa az 

intézményvezetést.  

- A munkaközösség mindegyik tagját minden tanévben legalább egyszer a tanítási óráján 

meglátogassa és kezdeményezze a munkaközösség tagjai közötti kölcsönös 

óralátogatásokat, tapasztalatcseréket.  

- Szervezze a fiatal pedagógusok segítését.  

- Szakmai szempontból ellenőrizze a munkaközösség tagjainak tanmeneteit.  

- Az intézményvezető felkérésére részt vegyen a munkaközösségbe tartozó tanítók, 

tanárok munkájának szervezésében, ellenőrzésében, értékelésében (beleértve az adott 

körben a tanulmányi versenyek szaktárgyi rendezvények irányítását, a fakultációk, a 

szakkörök, a felzárkóztató-, a tehetséggondozó foglalkozások szervezését, a tanári 

továbbképzések gondozását, a tantervek korszerűsítését, a leltárak, nyilvántartások 

ellenőrzését is). 

- Alkalmanként jelentést készítsen a tantárgy(ak) oktatásának helyzetéről és a 

munkaközösség éves munkájáról. 

1.4. A napközis/tanulószobai nevelőtanár kötelezettségei és feladatai: 

 

A napközis/tanulószobás tanulók rendszeres, hatékony foglalkoztatása érdekében heti 

foglakoztatási tervet készít. 

Biztosítja a napközis tanulók részére a másnapi felkészülést  

- 1-2. évfolyamon: 14 – 15  – ig, 

- 3-4. évfolyamon: 14 – 15 30 –ig, 

- 5-8. évfolyamon: 14 – 15 30 –ig terjedő időpontban 

 

Megismerteti velük az önálló és módszeres tanulást. 

Szükség esetén segítséget nyújt a felkészüléshez. 

Gondoskodik az írásbeli házi feladatok tanulók általi maradéktalan elkészítéséről. 

Rendszeresen ellenőrzi az elkészített házi feladatokat mennyiségileg minden esetben, 

minőségileg a lehetőségekhez mérten. 

A szóbeli feladatokat a napközis tanulóktól lehetőség szerint kikérdezi, szükség esetén 

gyakoroltatja. 

A gyengébb tanulókat egyénileg, vagy tanulócsoportok keretében korrepetálja előre 

meghatározott időpontokban.                  

A tanítási órák végeztével a felügyeletére bízott napközis/tanulószobás tanulók csoportját 

ebédelteti, melynek során gondoskodik a kultúrált étkezési viselkedésről, a személyi higiénia 

szabályainak megtartásáról. 

 

Ebéd után kötetlen szabadidőben biztosítja a tanulók mozgását, kikapcsolódását, rossz idő 
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esetén a tanteremben, jó idő esetén pedig a szabad levegőn. Eközben személyesen felügyel 

rájuk.  

A színvonalas szabadfoglalkozások érdekében csoportja számára legalább heti egy 

alkalommal kulturális, sport, játék és munkafoglalkozásokat szervez. 

A napközis foglalkozások befejeztével – a nevelési intézmény rendjének megfelelően - 

csoportosan elkíséri és elbúcsúztatja a tanulókat az intézmény kijáratánál. 

Az általa átvett eszközöket megőrzi, hiány esetén anyagi felelősséggel tartozik.   

 

Rendszeresen együttműködik a napközis/tanulószobai csoportot tanító pedagógusokkal. 

Részt vesz a csoportjába tartozó tanulók szülői értekezletén, a tanév programjának 

megfelelően - szakmai tanácskozáson, értekezleten. 

Vezeti a napközis/tanulószobai csoportnaplót.  

Jelzi a hiányzó tanulókat. 

Láttamozással igazolja a tanulók leckéjének elkészítését. 

Aláírásával jelzi, hogy az írásbeli házi feladatot minőségileg is ellenőrizte.  

Igazolatlan mulasztás, kését jelzi. 

 

A foglalkozási tervben jelöli az elvégzett munkát, ha az valamilyen okból elmaradt, 

gondoskodik a pótlásáról. 

 

Felelős 

 A rábízott tanulók szellemi, testi épségéért. 

 A foglalkozások rendjéért, a pontos kezdéséért, befejezéséért. 

 Az adminisztráció pontos vezetéséért a naplók, félévi, év végi statisztika 

elkészítéséért. 

 A foglalkozási terv elkészítésért. 

 Az éves munkatervben megfogalmazott célkitűzések megvalósításáért. 

 A túlóra, helyettesítési adatszolgáltatás időbeni leadásáért. 

 Az iskolai körlevelek, tájékoztatások aláírásáért. 

 

1.5.  Közreműködés az integrációs pedagógiai rendszer/ képességkibontakoztató 

felkészítés megvalósításában. 

 

 Az érintett tanulók nevelésére-oktatására vonatkozó egyéni fejlesztési terv elkészítése, ennek 

alapján történő kompetenciafejlesztés, az önálló tanulást segítő fejlesztés.  

A tanulók teljesítményének rendszeres - háromhavi - értékelése.  

 

Rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel (legalább negyedévente egy alkalommal). 

A programban résztvevő tanulók tanulmányi előrehaladásának differenciálással történő 

segítése tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon.  

 

Az érintett tanulók óvoda-iskola/ alsó-felső tagozat átmenetének/ középfokú iskolai 

továbbhaladásának segítése. 

 

A szükséges adminisztrációs feladatok elvégzése.      
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Köteles a rábízott intézményi ügyek titkosságát megőrizni, az adatok kezelése és továbbítása 

csak az intézményvezető felhatalmazása alapján az iratkezelési szabályzat keretei között 

történhet. 

 

A munkaköri leírás módosításának jogát - a körülményekhez igazodva - a munkáltató 

fenntartja.  

 

 

Záradék 
 

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri leírás 

tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a benne 

foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem.  

 

Kelt: Szentlőrinc, 2019.06.17. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

átadó átvevő 

 

intézményvezető munkavállaló 
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2. Tanító (osztálytanító, napközis foglalkozást tartó pedagógus, szakmai 

munkaközösség-vezető) munkaköri leírása  

 

Munkaköri leírása 

Munkáltató: 

Munkáltató neve: Szigetvári Tankerületi Központ 

Székhelye: 7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16. 

Fő munkáltatói jogkör gyakorlója: - tankerületi központ igazgatója 

Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója 

főigazgatói meghatalmazásból 
intézményvezető, intézményvezető-helyettes, 

tagintézményvezető, munkaközösség-vezető 

Munkavállaló: 

Munkavállaló neve:  

Oktatási azonosító száma:  

A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai 

végzettsége:  

 
 

 

A munkakör betöltéséhez szükséges 

szakképzettsége: 
általános iskolai tanár/általános iskolai tanító 

 

Munkakör:  

Megnevezése: pedagógus 

FEOR száma: 2431 

Munkaköre: tanár -osztályfőnök -tanító – 

napközis/tanulószobai nevelő  

Munkakör betöltésének kezdete:  

Munkavégzés helye: Szentlőrinci Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

Heti munkaideje: 40 óra 

Kötött munkaidő: 32 óra 

 

 

 

Munkakör célja:  
A köznevelési törvényben előírtak alapján, az intézmény oktatási-nevelési feladatainak ellátása.  
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Munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák: 

 Pedagógiai, módszertani felkészültség 

Pedagógiai folyamtok, tevékenységek tervezése és megvalósításukhoz szükséges 

reflexiók 

A tanulás támogatása 

A tanul személyiségfejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos 

helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartászavarral 

küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres 

neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés a 

nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleégre, integrációs tevékenység, 

osztályfőnöki tevékenység 

A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése 

Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

 

Helyettesítés rendje:  

o a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti:  

pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök.  

o a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik:  

pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök.  

 

A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  

o 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,  

o 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,  

o 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről,  

o 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról,  

o 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

végrehajtásáról a közoktatási intézményekben,  

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

köznevelési intézmények névhasználatáról,  

o a Szentlőrinci Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési 

Szabályzata (SZMSZ),  

o a Szentlőrinci Általános Iskola házirendje, 

o a Szentlőrinci Általános Iskola Pedagógiai programja 

o iskolai munkaterv, tanév helyi rendje 

o az éves munkaidő elrendelés, az aktuális tanévre vonatkozó órarend és terembeosztás, ügyeleti 

rend.  

 

 

A pedagógus a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, illetve az utasításra jogosult 

munkaköröket betöltők iránymutatása alapján látja el. 
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2.1.Osztályfőnöki feladatok 

 

Az osztályfőnökök kiválasztása, megbízása: 

 

Az osztályfőnököt az intézményvezető bízza meg. Osztályfőnöki megbízás elsősorban annak 

adható, aki  

- az intézmény határozatlan idejű kinevezéssel rendelkező főfoglalkozású pedagógusa  

- legalább egy éves tanári gyakorlattal rendelkezik.  

Az osztályfőnöki megbízás általában négy évre szól. Az első év befejezéséig a megbízás - 

írásbeli indoklással - kölcsönösen megszüntethető. A második évtől a megbízást mindkét 

részről csak alapos indokkal lehet felmondani. A tantárgyfelosztásnál kiemelt szempont, hogy 

az osztályfőnökök a saját osztályaikban minden olyan tantárgyat tanítsanak, amelyre 

képesítésük van.  

 

Osztályfőnöki feladatok (nem érintve az osztályfőnöki nevelőmunka tartalmi részeit): 

 

IV. Adminisztrációs jellegű feladok: 

 

 A tanulók személyi adatait beírja a dokumentumokba, összesítéseket készít, 

statisztikai adatokat szolgáltat. 

 Kitölti a törzslapot, bizonyítványokat, értesítőket. 

 A haladási napló kitöltésének ellenőrzése, a szaktárgyi órabeírások (tananyag, 

sorszám) hetente történő ellenőrzése és a hiányok pótoltatása (szükség esetén az 

iskolavezetés értesítése). 

 Az érdemjegyek beírásának és az osztályozó napló kitöltésének ellenőrzése. 

 Nyomon követi a tanulók ellenőrző könyvébe történt bejegyzéseket, azok 

következményeit és ellenőrző könyvébe történt bejegyzéseket, azok következményeit 

és ellenőrzi a tanulók által beírt érdemjegyeket. 

 A tanulói hiányzások igazolása, összesítése. A Házirend előírásai szerinti értesítéshez 

rendszeresen ellenőrzi a tanulói hiányzások mértékét, módját, a vezetőknek jelzi az 

osztályozhatóság veszélyeztetését, valamint a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

tanulmányi előmenetelét, szükség esetén elektronikus üzenetben vagy levélben értesíti 

a szülőket. 

 A Házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók késését szükség esetén 

elektronikus üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket. 

 Elektronikus üzenetben, illetve ellenőrzőbe történő beírással, vagy egyéb módon 

értesíti 

a szülőket a tanulóval kapcsolatos problémáról. 

 Folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a naplóban a diákok adatainak változását, 

a mentesítések, felmentések változását, a bejárók, a menzások, a kollégisták, különös 

bánásmódú tanulók adataiban bekövetkező változásokat. 
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 Elvégzi a tanulók továbbtanulásával kapcsolatos adminisztrációs teendőket, 

továbbtanulási lapjaikat szabályszerűen és pontosan továbbítja. 

 Rendszeresen ellenőrzi az ellenőrzőbe történt bejegyzések szülői aláírással vagy egyéb 

úton történő tudomásul vételét. 

 Nyilvántartást vezet a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos tanulókról. 

 Figyelemmel kíséri az egészségügyi, szociális, érzelmi gondokkal küszködő tanulókat, 

segítséget nyújt számukra. 

 Segíti, nyomon követi osztálya orvosi vizsgálatait. 

 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit, 

javaslatait a tanártársai elé terjeszti. 

 Vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket. 

 Elvégzi az osztályfőnök egyéb adminisztrációs feladatait. 

 

V. Irányító, vezető jellegű feladatok: 

 

 Végrehajtja mindazokat a feladatokat, amelyeket a Pedagógiai Program hatáskörébe 

utal. 

 A helyi tantervben meghatározott órakeretben rendszeresen osztályfőnöki órát tart. Az 

osztályfőnöki óra tartalma és vezetése, mint a pedagógiai munka kiemelt színtere az 

osztály éves tanmenete alapján valósul meg, amely során a tanulók tanulmányi 

eredményeinek a nyomon követése mellett, évente több alkalommal, változó 

tematikával, releváns társadalmi témákat is érintve saját maga, vagy meghívott 

előadókkal foglalkozásokat tart. 

 Céltudatosan törekszik a tanulók személyiségének minél teljesebb megismerésére, 

egyéni fejlesztésükre, közösségi életük irányítására, öntevékenységük, önkormányzó 

képességük fejlesztésére. 

 Együttműködve az osztály tanulóival segíti a tanulóközösség kialakulását. 

 Minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet, vagy az 

évfolyamnak és a szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes előírásaira. 

 A tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi 

tájékoztatót, az oktatásról szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 

 Felkészíti osztályát az iskola hagyományos rendezvényeire, ünnepségeire, szervezi 

osztálya szabadidős foglalkozásait. 

 Kirándulásokat, közös kulturális programokat szervez osztálya tanulói számára. Ezek 

tervéről, programjáról és tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt vagy/és 

helyettesét, valamint a szülőket. 

 Részt vesz osztályát érintő iskolai rendezvények előkészítő munkálataiban és a 

rendezvényeken. 

 Folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság karbantartására. 
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 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, kitüntetésére. A tanulókat saját hatáskörében is 

jutalmazza (pl. osztályfőnöki dicséret). 

 Fegyelmező intézkedéseket hoz, fegyelmi vétség esetén eljárást kezdeményezhet. 

 A tanulók minden iskolai tevékenységét, beleértve a tanórán kívüli szabadidős 

foglalkozásokat is értékeli, kialakítja a bennük a reális önértékelés igényét. 

 

VI. Szervező, összehangoló jellegű feladatok: 

 

  Segít abban, hogy a gyerek otthonosan és biztonságban érezze magát az iskolában. 

Ennek érdekében tájékozódik a rábízott tanulók neveltségi szintjéről, osztályban, 

egyéb közösségben elfoglalt helyéről, életviteléről, környezetéről. 

 Kapcsolatot tart az intézményben, működő civil szervezetekkel. A nevelési folyamat 

tervezésében a civil szervezetek szerepét, közreműködését segítő eszközként használja 

(pl. iskolai alapítvány). 

 Munkája során figyelembe veszi a DÖK programját, felelősséggel vesz részt annak 

szervezésében, tervezésében, irányításában. 

 Koordinálja a sajátos nevelési igényű tanulók ellátását, segíti a tanulásban lemaradók 

felzárkóztatását. 

 Gondot fordít a helyes tanulási módszerek elsajátíttatására. 

 A gyermekekről gyűjtött egyéni megfigyelési tapasztalatait, az érvényes diagnosztikai 

eredményeket, valamint a Szakértői Bizottság véleményét és javaslatát az osztályban 

tanító pedagógusokkal ismerteti, ezeket közösen elemzik, és a továbbhaladási célokat 

meghatározzák. 

 Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével, a tanítványaival foglalkozó 

nevelő tanárokkal, a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel (pl. logopédus, 

pszichológus, gyógytestnevelő …stb.). 

 A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése érdekében 

együttműködik a gyermekvédelmi feladatokkal megbízott kollégával, gondoskodik 

számukra szociális és tanulmányi segítség nyújtásáról. 

 Kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgált munkatársaival, szükség esetén részt vesz 

esetmegbeszéléseken. 

 Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, és látogatja óráikat. 

 Tevékenyen részt vesz munkaközössége munkájában. 

 Szükség esetén – az intézményvezető hozzájárulásával – az osztályban tanító tanárokat 

és az érintett más pedagógusokat tanácskozásra hívja össze. 

 Szükség szerint családlátogatásokat végez. 

 A Munkatervben meghatározott időben szülői értekezletet, illetve fogadóórát tart. 

 Szülői értekezletek, fogadóórák keretében a gyermek pedagógiai jellemzését a 

gondviselőkkel egyezteti, továbbtanulási lehetőségekről tájékoztatja őket, tanácsot ad 

és segítséget nyújt felvételi jelentkezésükhöz, tudatosan fejleszti az életpálya 

kompetenciákat. 

 A szülői értekezletek tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt vagy 

helyettesét. 
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 Törekszik a család és az iskola nevelőmunkájának összehangolására, együttműködik a 

szülőkkel. 

 Tanév elején megismerteti a szülőkkel az iskola pedagógiai programját, házirendjét, 

megbeszéli velük a gyerekeket érintő nevelési elképzeléseit az osztály, illetve az egyes 

tanulók fejlesztésre vonatkozóan. 

 Az osztályozó konferencia napján ellenőrzi, hogy minden tanulónak le van-e zárva az 

osztályzata, valamint a lezárt érdemjegy nem tér-e el jelentősen az osztályzatok 

átlagától a tanuló kárára. 

 Közreműködik a kérelmek, igények összeggyűjtésben. 

 Közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában. 

 Javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai, 

szervezési stb. feladataira. 

 

Megjegyzés:  

Az osztályfőnök feladata minden tanévben kiegészülhet a munkaközösség-vezető vagy az 

iskolavezetés által az éves munkaterv alapján meghatározott személyre szóló feladatokkal. A 

kiegészítést legkésőbb augusztus 31-ig az osztályfőnökkel ismertetni kell.  

 

2.2 A napközis nevelőtanár kötelezettségei és feladatai 

 

A napközis/tanulószobás tanulók rendszeres, hatékony foglalkoztatása érdekében heti 

foglakoztatási tervet készít. 

Biztosítja a napközis tanulók részére a másnapi felkészülést  

- 1-2. évfolyamon: 14 – 15  – ig, 

- 3-4. évfolyamon: 14 – 15 30 –ig, 

- 5-8. évfolyamon: 14 – 15 30 –ig terjedő időpontban 

 

Megismerteti velük az önálló és módszeres tanulást. 

Szükség esetén segítséget nyújt a felkészüléshez. 

Gondoskodik az írásbeli házi feladatok tanulók általi maradéktalan elkészítéséről. 

Rendszeresen ellenőrzi az elkészített házi feladatokat mennyiségileg minden esetben, 

minőségileg a lehetőségekhez mérten. 

A szóbeli feladatokat a napközis tanulóktól lehetőség szerint kikérdezi, szükség esetén 

gyakoroltatja. 

A gyengébb tanulókat egyénileg, vagy tanulócsoportok keretében korrepetálja előre 

meghatározott időpontokban.                  

A tanítási órák végeztével a felügyeletére bízott napközis/tanulószobás tanulók csoportját 

ebédelteti, melynek során gondoskodik a kultúrált étkezési viselkedésről, a személyi higiénia 

szabályainak megtartásáról. 

 

Ebéd után kötetlen szabadidőben biztosítja a tanulók mozgását, kikapcsolódását, rossz idő 

esetén a tanteremben, jó idő esetén pedig a szabad levegőn. Eközben személyesen felügyel 

rájuk.  

A színvonalas szabadfoglalkozások érdekében csoportja számára legalább heti egy 

alkalommal kulturális, sport, játék és munkafoglalkozásokat szervez. 
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A napközis foglalkozások befejeztével – a nevelési intézmény rendjének megfelelően - 

csoportosan elkíséri és elbúcsúztatja a tanulókat az intézmény kijáratánál. 

Az általa átvett eszközöket megőrzi, hiány esetén anyagi felelősséggel tartozik.   

 

Rendszeresen együttműködik a napközis/tanulószobai csoportot tanító pedagógusokkal. 

Részt vesz a csoportjába tartozó tanulók szülői értekezletén, a tanév programjának 

megfelelően - szakmai tanácskozáson, értekezleten. 

Vezeti a napközis/tanulószobai csoportnaplót.  

Jelzi a hiányzó tanulókat. 

Láttamozással igazolja a tanulók leckéjének elkészítését. 

Aláírásával jelzi, hogy az írásbeli házi feladatot minőségileg is ellenőrizte.  

Igazolatlan mulasztás, kését jelzi. 

 

A foglalkozási tervben jelöli az elvégzett munkát, ha az valamilyen okból elmaradt, 

gondoskodik a pótlásáról. 

 

Felelős 

 A rábízott tanulók szellemi, testi épségéért. 

 A foglalkozások rendjéért, a pontos kezdéséért, befejezéséért. 

 Az adminisztráció pontos vezetéséért a naplók, félévi, év végi statisztika 

elkészítéséért. 

 A foglalkozási terv elkészítésért. 

 Az éves munkatervben megfogalmazott célkitűzések megvalósításáért. 

 A túlóra, helyettesítési adatszolgáltatás időbeni leadásáért. 

 Az iskolai körlevelek, tájékoztatások aláírásáért. 

 

2.3. A szakmai munkaközösség-vezető feladata, hogy  

- A munkaközösség által elfogadott működési rendet érvényesítse, s az elhatározott 

munkaprogram végrehajtását irányítsa.  

- A tantárgyi háziversenyek és rendezvények szervezésében vezető szerepet vállaljon.  

- Képviselje munkaközösségét a tantárgyfelosztás, az órarend, valamint a szertári, 

könyvtári állomány fejlesztését célzó döntések előkészítésében.  

- A munkaközösség tagjaival elkészítse a tantárgyak tanításának távlati koncepcióját, 

amelyben meghatározza a legfontosabb szaktárgyi célokat, feladatokat, körvonalazza a 

tartalmi, szervezeti, metodikai fejlesztés irányát, s megfogalmazza a tárgyi 

feltételrendszerrel kapcsolatos igényeket.  

- Segítse a távollévő kollegák szakszerű helyettesítését.  

- Az intézményvezetéssel együttműködve vizsgálja, elemezze a tantárgy(ak) tanításának 

eredményességét.  

- Munkaközösségi foglalkozásokat szervezzen, irányítsa a munkaközösségi 

megbeszéléseket, s a levont következtetésekről, megállapításokról tájékoztassa az 

intézményvezetést.  
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- A munkaközösség mindegyik tagját minden tanévben legalább egyszer a tanítási óráján 

meglátogassa és kezdeményezze a munkaközösség tagjai közötti kölcsönös 

óralátogatásokat, tapasztalatcseréket.  

- Szervezze a fiatal pedagógusok segítését.  

- Szakmai szempontból ellenőrizze a munkaközösség tagjainak tanmeneteit.  

- Az intézményvezető felkérésére részt vegyen a munkaközösségbe tartozó tanítók, 

tanárok munkájának szervezésében, ellenőrzésében, értékelésében (beleértve az adott 

körben a tanulmányi versenyek szaktárgyi rendezvények irányítását, a fakultációk, a 

szakkörök, a felzárkóztató-, a tehetséggondozó foglalkozások szervezését, a tanári 

továbbképzések gondozását, a tantervek korszerűsítését, a leltárak, nyilvántartások 

ellenőrzését is). 

- Alkalmanként jelentést készítsen a tantárgy(ak) oktatásának helyzetéről és a 

munkaközösség éves munkájáról. 

2.4  Közreműködés az integrációs pedagógiai rendszer/ képességkibontakoztató 

felkészítés megvalósításában. 

 

Az érintett tanulók nevelésére-oktatására vonatkozó egyéni fejlesztési terv 

elkészítése, ennek alapján történő kompetenciafejlesztés, az önálló tanulást segítő 

fejlesztés.  

A tanulók teljesítményének rendszeres - háromhavi - értékelése.  

 

Rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel (legalább negyedévente egy alkalommal). 

A programban résztvevő tanulók tanulmányi előrehaladásának differenciálással 

történő segítése tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon.  

 

Az érintett tanulók óvoda-iskola/ alsó-felső tagozat átmenetének/ középfokú iskolai 

továbbhaladásának segítése. 

 

A szükséges adminisztrációs feladatok elvégzése.     

    

Köteles a rábízott intézményi ügyek titkosságát megőrizni, az adatok kezelése és továbbítása 

csak az intézményvezető felhatalmazása alapján az iratkezelési szabályzat keretei között 

történhet. 

 

A munkaköri leírás módosításának jogát - a körülményekhez igazodva - a munkáltató 

fenntartja.  

 

Záradék 

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri leírás 

tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a benne 

foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem.  

 

Kelt:  

 

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

 

 

 

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

intézményvezető munkavállaló 
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3. Fejlesztő (gyermek és ifjúságvédelmi felelős munkaköri leírása) 

pedagógus munkaköri leírása 

 

Munkaköri leírás 

 

Munkáltató: 

Munkáltató neve: Szigetvári Tankerületi Központ 

Székhelye: 7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16. 

Fő munkáltatói jogkör gyakorlója: Kalapáti Attila Ádám - tankerületi központ 

igazgatója 

Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója 

főigazgatói meghatalmazásból 
intézményvezető, intézményvezető-helyettes, 

munkaközösség-vezető 

 

 

Munkavállaló: 

 

Munkavállaló neve: Petz Mariann 

Oktatási azonosító száma: 74790901657 

A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai 

végzettsége:  

 
 

legalább főiskola 

A munkakör betöltéséhez szükséges 

szakképzettsége: 
gyógypedagógus tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirány 

 

Munkakör:  

Megnevezése: pedagógus 

FEOR száma: 2441 

Munkaköre: gyógypedagógus/fejlesztő pedagógus/gyermek 

és ifjúságvédelmi felelős 

Munkakör betöltésének kezdete: 2013.09.01. 

Munkavégzés helye: Szentlőrinci Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

Heti munkaideje: 40 óra 

Kötött munkaidő: 32 óra 
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Munkakör célja:  
A köznevelési törvényben előírtak alapján, az intézmény oktatási-nevelési feladatainak ellátása.  

Munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák: 

 Pedagógiai, módszertani felkészültség 

Pedagógiai folyamtok, tevékenységek tervezése és megvalósításukhoz szükséges 

reflexiók 

A tanulás támogatása 

A tanul személyiségfejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos 

helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartászavarral 

küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres 

neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés a 

nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleégre, integrációs tevékenység, 

osztályfőnöki tevékenység 

A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése 

Kommunikáció és szakami együttműködés, problémamegoldás 

Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

 

Helyettesítés rendje:  

o a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti:  

pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök.  

o a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik:  

pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök.  

 

A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  

o 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,  

o 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,  

o 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről,  

o 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról,  

o 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

végrehajtásáról a közoktatási intézményekben,  

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

köznevelési intézmények névhasználatáról,  

o a Szentlőrinci Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési 

Szabályzata (SZMSZ),  

o a Szentlőrinci Általános Iskola házirendje, 

o a Szentlőrinci Általános Iskola Pedagógiai programja 

o iskolai munkaterv, tanév helyi rendje 

o az éves munkaidő elrendelés, az aktuális tanévre vonatkozó órarend és terembeosztás, ügyeleti 

rend.  

 

A pedagógus a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, illetve az utasításra jogosult 

munkaköröket betöltők iránymutatása alapján látja el. 
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Fejlesztő pedagógusi feladatai: 

 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók esetében sérülés-specifikus ellátást 

biztosít a szakértői véleményekben megfogalmazott, pedagógiai célú habilitációs 

feladatok végrehajtásához, együttműködve az intézmény pedagógusaival, külső 

szakemberekkel.  

 A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esetében a 

Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleménye alapján tervezi, szervezi a fejlesztő 

foglalkozásokat. 

 Egyéni fejlesztési tervet készít. 

 Egyéni fejlődési lapot vezet, melyet tanév végén átad az intézmény vezetőjének. 

 A tanév végén a fejlesztés eredményét írásban rögzíti az intézmény által rendszeresített 

tájékoztatóval. 

 A fejlesztő foglalkozásról igazolatlanul távolmaradókat jelzi az intézményvezető-

helyettesnek és az osztályfőnöknek. 

 Tanév elején a foglalkozáson részt vevő tanulókat kíséri a foglalkozásra. 

 A fejlesztő tevékenységhez tartozó dokumentációt folyamatosan vezeti és elzárva 

tartja. 

 A foglalkozásokon használt eszközökért anyagi felelősséggel tartozik. 

 Részt vesz az éves munkaterv és beszámoló készítésében. 

 Folyamatosan fejleszti ismereteit. 

 Folyamatos a kapcsolattartása a pedagógusokkal, a szülőkkel. 

o szakmai segítségnyújtás a differenciált pedagógiai munka erősítése érdekében, 

o konzultáció, tanácsadás pedagógusok részére, 

o taneszközök, szakkönyvek kiválasztásának segítése, 

o differenciált óravezetési technikák, fejlesztő játékok bemutatása, 

o hospitálás – egyéni megsegítéshez 

o hozzásegíteni a pedagógusokat, hogy minél jobban megismerjék a sajátos 

nevelési igény, beilleszkedési, tanulási és magatartás zavar fogalmát, tüneteit, 

kezelésének lehetőségeit, módszereit. 

 Munkavégzése során betartja a tűz-és munkavédelmi előírásokat. 
 

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős kötelezettségei és feladatai: 

 Munkáját az intézmény vezetőjének közvetlen irányítása alatt végzi, ellátja az igazgató 

által gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatosan rábízott feladatokat, működteti a 

jelzőrendszert.  

 Segíti a pedagógusokat gyermek- és ifjúságvédelmi munkájukban: 

  tájékoztatja őket a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos 

rendelkezésekről 

 tájékoztatja a tanulókat milyen problémával, hol, kihez és milyen 

időpontban fordulhatnak 

 közreműködik a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények 

feltárásban, megszüntetésében, az ilyen körülmények kialakulásának 

megelőzésében 

 jelzés alapján családlátogatáson segíti a veszélyeztető okok feltárását 

 esetjelzés elkészítését segíti vélt gyermekbántalmazás esetén, tanulót 

veszélyeztető tényezők megszüntetésével kapcsolatban 
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 tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi a települési 

önkormányzat polgármesteri hivatalánál a rendszeres, vagy rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás megállapításának szükségességét. 

 Figyelemmel kíséri a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű és halmozottanhátrányos 

helyzetű, valamint a magatartászavaros gyermekek fejlődését 

 Tevékenységét munkaterv alapján végzi   

- Minden tanév elején felmérést készít az iskola veszélyeztetett és hátrányos 

helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeiről.  

- Javaslatokat tesz a veszélyeztetett és hátrányos körülmények között élő tanulók 

szociális támogatására és pedagógiai gondozására (határozatok, felülvizsgálatok 

érvényessége, IPR, képességkibontakoztató programba való bekerülés, 

beilleszkedését akadályozó iskolai ártalmak hatásainak csökkentése). Ezeket 

folyamatosan figyelemmel kíséri. 

- Tanácsaival segíti az osztályfőnökök és szaktanárok gyermekvédelmi munkáját. 

- Figyelemmel kíséri a veszélyeztetett- és hátrányos helyzetű tanulók iskolai 

tevékenységének, mulasztásainak, tanulmányi eredményének alakulását.  

- Segítséget nyújt az osztályfőnököknek a hatósági intézkedésekhez szükséges 

környezettanulmány és pedagógiai jellemzés elkészítéséhez. 

- A veszélyeztetettség, a bűnözés megelőzése, az ifjúságvédelem segítése érdekében 

rendszeres munkakapcsolatot tart az gyámhivatal gyermek és ifjúságvédelemmel 

foglalkozó (előadójával), a Gyermekjóléti Szolgálattal és szükség esetén a helyi 

rendőri szervekkel. 

 Részt vesz az esetmegbeszéléseken. 

 A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős a kötelező óráját – órarendileg egyeztetett 

beosztás szerint - köteles az intézményben tölteni.  Ettől eltérő esetben – pl. 

családlátogatás, kapcsolattartás a Hivatalos szervekkel stb. – egyeztetni köteles az 

intézmény vezetőjével. 

 Munkájáról félévente tájékoztatja a nevelőtestületet és az igazgatót, továbbá minden 

olyan alkalommal, miután a Gyermekjóléti Szolgálatnál intézkedést tett. A fenntartó, 

illetve az iskolaszék/intézményi tanács kérésére beszámol az iskola gyermek- és 

ifjúságvédelmi tevékenységéről. 

 A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi. 

 Szakmai ismereteit, tudását továbbképzéseken való részvétel útján gyarapítja. 

 Köteles a rábízott intézményi ügyek titkosságát megőrizni, az adatok kezelése és 

továbbítása csak az igazgató felhatalmazása alapján, az iratkezelési szabályzat keretei 

között történhet. 

 Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és szabályzatok előírásait. 

 

 

Közreműködés az integrációs pedagógiai rendszer/ képességkibontakoztató felkészítés 

megvalósításában. 

 Az érintett tanulók nevelésére-oktatására vonatkozó egyéni fejlesztési terv alapján 

történő kompetenciafejlesztés, az önálló tanulást segítő fejlesztés.  

 A tanulók teljesítményének rendszeres - háromhavi - értékelése.  

 Rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel (legalább negyedévente egy alkalommal). 

 A programban résztvevő tanulók tanulmányi előrehaladásának differenciálással 

történő segítése tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon.  
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 Az érintett tanulók óvoda-iskola/ alsó-felső tagozat átmenetének/ középfokú iskolai 

továbbhaladásának segítése. 

 A szükséges adminisztrációs feladatok elvégzése.     
  

 

A munkaköri leírás módosításának jogát - a körülményekhez igazodva - a munkáltató 

fenntartja.  

 

 

Záradék 
 

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri leírás 

tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a benne 

foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem.  

 

Kelt:. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

  

intézményvezető munkavállaló 
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4. Pedagógiai asszisztens munkaköri leírása 

Munkaköri leírás 

 

Munkáltató: 

Munkáltató neve: Szigetvári Tankerületi Központ 

Székhelye: 7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16. 

Fő munkáltatói jogkör gyakorlója: - tankerületi központ igazgatója 

Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója 

főigazgatói meghatalmazásból 
intézményvezető, intézményvezető-helyettes, 

tagintézményvezető, munkaközösség-vezető 

Munkavállaló: 

Munkavállaló neve:  

Oktatási azonosító száma:  

A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai 

végzettsége:  

 
 

 

A munkakör betöltéséhez szükséges 

szakképzettsége: 
 

 

Munkakör:  

Megnevezése:  

FEOR száma:  

Munkaköre:  

Munkakör betöltésének kezdete:  

Munkavégzés helye: Szentlőrinci Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

Heti munkaideje: 40 óra 

 
 

A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  

o 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,  

o 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,  

o 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről,  

o 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról,  

o 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

végrehajtásáról a közoktatási intézményekben,  
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o 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról,  

o a Szentlőrinci Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési 

Szabályzata (SZMSZ),  

o a Szentlőrinci Általános Iskola házirendje, 

o a Szentlőrinci Általános Iskola Pedagógiai programja 

o iskolai munkaterv, tanév helyi rendje 

o az éves munkaidő elrendelés, az aktuális tanévre vonatkozó órarend és terembeosztás, ügyeleti 

rend.  

 

 

A munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, illetve az utasításra jogosult 

munkaköröket betöltők iránymutatása alapján látja el. 

 

A pedagógiai asszisztens tevékenységébe az alábbi pedagógiai végzettséget igénylő 

feladatok ellátása tartozik: 

 Elősegíti a gyermek iskolai szocializációját. 

 Biztosítja az egyéni és különleges bánásmódot. 

 Viselkedésében, magatartásában, megjelenésében pozitív modellszerepet tölt be. 

 Közreműködik a korrepetálásokon, egyéni foglalkozásokon. 

 Közvetlenül segíti a pedagógust a tanítási-tanulási segédanyagok készítésében, 

alkalmazásában. 

 Részt vesz az intézmény (osztályokat) érintő események rendezésében, 

levezetésében. 

 Segíti, bátorítja a tanulót általános jellegű egyéni és csoportos feladatai 

megoldásában. 

 Közreműködik a tanulót fejlesztő, korrekciós tevékenységben, egyénileg segít a 

tanulónak a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon. 

 Közreműködik a tanórák és a napközis foglalkozások rendjének biztosításában, a 

tanórai foglalkozásokon az általános jellegű oktatási és technikai eszközök 

kezelésében. 

Gondozás, mentálhigiéniai, higiéniai szempontú tevékenységek: 

 A gyermek testi és mentális egészségét megóvja, felismeri a gyermekek egyéni 

problémáit, segíti őket azok megoldásában. 

 Gyakoroltatja a tanulóval a mindennapi élethelyzetekben szükséges tevékenységeit. 

Ellenőrzi a tanuló higiénés és önkiszolgálási tevékenységét. Szükség szerint korrigálja 

a tanuló higiénés és önkiszolgálási tevékenységét. 

 Felismeri az alapvető elsősegélynyújtást igénylő, az orvosi segítséget igénylő 

helyzeteket. Jelzi az intézkedés szükségességét. 

 Tevékenyen részt vesz a tanuló öltözködési, étkezési szokásainak kialakításában 

(terítés, evőeszközök használata stb.) 

 Ellenőrzi a tanulók által használt helyiségek rendjét, tisztaságát. 
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 Lázat mér, felügyeli a beteget, sérültet. 

 Szervezi, felügyeli a csoportos étkezéseket. 

 

Szabadidős tevékenységek szervezése, levezetése 

 Esetenként (pl. ügyeleti időben, szünidőben) foglalkozást szervez, tart (sport, játék, 

kézműves foglalkozás), beszámol a pedagógusnak a tanulók tevékenységéről. 

 Közreműködik az intézmény rendezvényeinek szervezésében, előkészítésében (terem 

berendezése, eszközök, anyagok előkészítése stb.), lebonyolításában, felügyeli a 

rábízott tanulókat, vigyáz a tanulók testi épségére. 

 Felügyeli, segíti a tanulót a szabadidős tevékenységben, egyezteti a pedagógussal a 

tanórai foglalkozásokhoz szükséges teendőket, előkészíti a tanórai foglalkozások során 

szükséges eszközöket. 

  

Részvétel a gyermekmunkák irányításában 

 Részt vesz a gyermekek önkiszolgáló munkájának irányításában, a környezetvédelmi 

és környezetgondozási munkákban. 

 Segíti a tanulók étkeztetését. 

 Berendezi a termet a tanórai foglalkozások igényeinek megfelelően, együttműködik a 

pedagógussal a tanórákon az általános jellegű oktató-nevelő munkában. 

 

Egyéni és csoportos formában gyermekkíséret 

 Segíti a pedagógust a séták, kirándulások, egyéb kulturális, sport- és egészségügyi 

események lebonyolításában. 

 Igény szerint egyéni gyermekkíséretet lát el. 

 Intézményen kívül foglalkozások, programok helyszíneire, kirándulásokra, tanulmányi 

sétákra, erdei iskolában stb. kíséri a tanuló(ka)t. Gondoskodik a foglalkozásokon való 

megjelenésről, tevékenyen részt vesz a tanuló környezeti, személyi higiénés 

szokásainak kialakításában (személyes élettér, közös élettér tisztasága, rendje stb.). 

 

Ügyeleti, gyermekfelügyeleti feladatok 

 Részt vesz, illetve önállóan is tevékenykedik a gyermekek fogadásában a tanítási idő 

után, valamint gyülekezési idő alatt 

 Tanítási órák szünetében, napközis foglalkozások befejeztével segíti a pedagógust, 

illetve önállóan látja el az ügyeleti tevékenységet. 

 Intézményen belül (foglalkoztató termek, WC, ebédlő, tornaterem stb.) szükség szerint 

kíséri a tanulót. 

 

Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

 Közreműködik - igény szerint - a gyermekvédelmi feladatokat ellátó pedagógus 

munkájában. 
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 Segít a kapcsolattartásban (szülők, nevelőszülők, nevelőotthonok, gyámügy stb.), 

 segít a gyermekvédelmi adatszerzésben. 

 

Adminisztrációs munkák 

 Segít az adminisztrációs munkák elvégzésében iskolatitkár útmutatása alapján. 

 Átveszi, átadja a tanulót a szülőtől, gondozótól. 

 Vezeti a tanulókra vonatkozó általános jellegű nyilvántartásokat (pl. hiányzás)  

Köteles a rábízott intézményi ügyek titkosságát megőrizni, az adatok kezelése és továbbítása 

csak az igazgató felhatalmazása alapján, az iratkezelési szabályzat keretei között történhet. 

Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és szabályzatok előírásait. 

 

A munkaköri leírás módosításának jogát - a körülményekhez igazodva - a munkáltató 

fenntartja.  

 

 

Záradék 
 

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri leírás 

tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a benne 

foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem.  

 

Kelt:. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

  

intézményvezető munkavállaló 
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5. Takarító munkaköri leírása 

 

Munkaköri leírás 

 

Munkáltató: 

Munkáltató neve: Szigetvári Tankerületi Központ 

Székhelye: 7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16. 

Fő munkáltatói jogkör gyakorlója: tankerületi központ igazgatója 

Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója 

főigazgatói meghatalmazásból 
intézményvezető, tagintézmény-vezetők 

 

 

Munkavállaló: 

 

Munkavállaló neve:  

Oktatási azonosító száma:  

A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai 

végzettsége:  

 
 

 

A munkakör betöltéséhez szükséges 

szakképzettsége: 
 

 

Munkakör:  

Megnevezése:  

FEOR száma:  

Munkaköre:  

Munkakör betöltésének kezdete:  

Munkavégzés helye:  

Heti munkaideje: 40 óra 

Munkaidő: 
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Munkaközi szünet ideje:  

Amennyiben a munkaközi szünetet nem az intézményben tölti, köteles felettesének 

bejelenteni. 

A dohányzás ideje a munkaidőnek nem része, ezért ennek időtartamával a munkahelyen 

eltöltött idő meghosszabbodik. A munkaközi szünet dohányzásra felhasznált idejére az 

előbbiekből következően díjazás sem jár. 

 

Munkaterülete…………………………………….. helyiségek takarítása, tisztántartása. 

 

Munkaköri feladatai 

Az oktatási intézményben dolgozók általános jogai  

 igényelhetik feletteseiktől a zavartalan munkavégzés feltételeit, a szükséges 

információkat,  

 az elérendő célok megismerése és megvalósítása érdekében javaslatot 

tehetnek és kezdeményezhetnek, 

 részt vehetnek a munkájuk értékelésével foglalkozó és személyiségi 

jogaikat érintő megbeszéléseken, értekezleteken, és véleményt 

nyilváníthatnak, 

 felszólíthatják az iskola vezetőit intézkedésre, ha az oktatóintézmény 

érdekeit, vagyonát, vagy dolgozóit veszély fenyegeti. 

Az oktató intézményben dolgozók általános kötelezettségei    

 kötelesek betartani az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat, és az 

egyéb kapcsolódó szabályzatok, valamint a munkaköri leírások előírásait, 

 kötelesek az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, 

 kötelesek a megállapított munkaidőt munkában tölteni, 

 végre kell hajtaniuk az oktató intézményben megnevezett függelmi 

felettesek utasításait,       

 törekedniük kell a beosztásukban - feladataik végrehajtása során - a 

színvonalas munkavégzésre, s mindent meg kell tenniük az eredményes 

munka végzésére, 

 munkájuk során harmonikus, korrekt együttműködésre kell törekedniük az 

intézmény más dolgozóival, 

 kötelesek megőrizni, illetéktelen szervnek, személynek ki nem szolgáltatni 

a hivatalosnak minősített titkot, 

 a titoktartásra vonatkozó rendelkezések szerint, csak az iskola vezetőjének 

felhatalmazása alapján, az iratkezelési szabályzat keretei között 

továbbíthatják az intézménnyel kapcsolatos adatokat. 

Feladatai 
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Naponta végzendő teendők: 

  

• A helyiségek felsöprése, tisztítószeres, nedves ruhával történő felmosása. 

• Padok, asztalok, székek letörlése, portalanítása, (festék, ragasztó) lemosása. 

• Táblák lemosása. 

• Ablakpárkányok portalanítása. 

• Kézmosó csapok letörlése, szükség esetén súrolása. 

• Virágok locsolása, portalanítása, gondozása. 

• Portörlés folyamatosan: polcokon, szekrényeken, faliképeken. 

• Szeméttartók kiürítése, szemetek konténerbe való gyűjtése. 

• Mellékhelyiségek, WC-k (felnőtt és gyerek WC-k egyaránt) takarítása, fertőtlenítése. 

• A bejárati lépcsők, járdák söprése, lábtörlők portalanítása (cseréje). 

• Az iskola udvarának és környékének (betonozott részeinek) tisztán tartása. 

 

Hetenként végzendő teendők: 

 A padok, asztalok belsejének kimosása. 

 Pókhálózás minden helyiségben. 

 A cserepes virágok portalanítása. 

 Ajtók lemosása.  

 Radiátorok portalanítása. 

 

Alkalmanként végzendő teendők:   

 

 Rendezvények után takarítás, a tantermek eredeti rendjének visszaállítása. 

 

Időszakonként végzendő teendők:        

 

 Minden szünetben (őszi, téli, tavaszi, nyári) a nagytakarítás elvégzése. 

 A függönyök mosása, vasalása nagytakarítás idején. 

 Nagytakarításkor a bútorok, ajtók, ablakok, felszerelések lemosása, padlózat 

felmosása, fényezése, a radiátorok lemosása. 

 A nyári szünet alatt - szabadságon kívül – a virágok öntözése. 

 A virágládák rendben tartása. 

 A virágoskert gyomtalanítása, kapálása.  

 A tanítási szünetekre eső rendezvényekre a szükséges termek kitakarítása.  
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A takarításon kívül felelős: 

 

 a tantermek biztonságos zárásáért (ajtók, ablakok). 

 az intézmény vagyontárgyainak védelméért. 

 a tantermekben és egyéb helységekben tartott tanítói és tanulói eszközök 

sértetlenségéért. 

 az elektromos árammal való takarékosságáért. 

 a balesetmentes munkavégzésért. 

 

Az iskolaépülettel, a felszereléssel, berendezésekkel kapcsolatos rendellenességet köteles 

közvetlen felettesének jelenteni. 

Az általa használt takarítási anyagokat és eszközöket az arra kijelölt helyen, a munkavédelmi 

szabályoknak megfelelően tárolja., ezekért teljes anyagi felelősséggel tartozik.  

 

Munkájának elvégzéséhez folyamatosan biztosítani kell részére a megfelelő mennyiségű, 

minőségű tisztítószert, fertőtlenítőszert, felmosó és portörlő rongyot, seprűt, partvist, melyet a 

takarékosság figyelembe vételével használ fel.  

 

Munkaruha és egyéb juttatásait a munkavédelmi szabályzatban rögzített szabályok szerint kell 

részére biztosítani. 

A munkakör maradéktalan elvégzéshez kapcsolódó jogszabályi előírások: 

Baleset-, tűzvédelmi-, munkavédelmi szabályzat, ÁNTSZ előírások, szakhatósági rendeletek, 

előírások, stb. 

 

Helyettesítés:  

 

Köteles elvégezni mindazon a munkakörén kívül eső, végzettségének, szakképzettségének 

megfelelő eseti, szakfeladatokat, amellyel az intézményvezető, illetve az általa kijelölt vezető 

megbízza. 

 

 

Köteles a rábízott intézményi ügyek titkosságát megőrizni, az adatok kezelése és továbbítása 

csak az intézményvezető felhatalmazása alapján az iratkezelési szabályzat keretei között 

történhet. 

 

A munkaköri leírás módosításának jogát - a körülményekhez igazodva - a munkáltató 

fenntartja.  
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Záradék 
 

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri leírás 

tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a benne 

foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem.  

 

Kelt:. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

  

intézményvezető munkavállaló 
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6. Gondnok/karbantartó – fűtő munkaköri leírása 

Munkaköri leírás 

 

Munkáltató: 

Munkáltató neve: Szigetvári Tankerületi Központ 

Székhelye: 7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16. 

Fő munkáltatói jogkör gyakorlója: tankerületi központ igazgatója 

Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója 

főigazgatói meghatalmazásból 
intézményvezető, tagintézmény-vezetők 

 

Munkavállaló: 

 

unkavállaló neve:  

Oktatási azonosító száma:  

A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettsége:  

 
 

 

A munkakör betöltéséhez szükséges 

szakképzettsége: 
 

 

Munkakör:  

Megnevezése:  

FEOR száma:  

Munkaköre: r 

Munkakör betöltésének kezdete:  

Munkavégzés helye:  

Heti munkaideje: 40 óra 

Munkaidő: 
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Munkaközi szünet ideje: 
 

Amennyiben a munkaközi szünetet nem az intézményben tölti, köteles felettesének 

bejelenteni. 

A dohányzás ideje a munkaidőnek nem része, ezért ennek időtartamával a munkahelyen 

eltöltött idő meghosszabbodik. A munkaközi szünet dohányzásra felhasznált idejére az 

előbbiekből következően díjazás sem jár. 

 

A munkakör célja: fűtési, karbantartási munkálatok elvégzése 

 

Munkaköri feladatai 

Az oktatási intézményben dolgozók általános jogai  

 igényelhetik feletteseiktől a zavartalan munkavégzés feltételeit, a szükséges 

információkat,  

 az elérendő célok megismerése és megvalósítása érdekében javaslatot 

tehetnek és kezdeményezhetnek, 

 részt vehetnek a munkájuk értékelésével foglalkozó és személyiségi 

jogaikat érintő megbeszéléseken, értekezleteken, és véleményt 

nyilváníthatnak, 

 felszólíthatják az iskola vezetőit intézkedésre, ha az oktatóintézmény 

érdekeit, vagyonát, vagy dolgozóit veszély fenyegeti. 

Az oktató intézményben dolgozók általános kötelezettségei    

 kötelesek betartani az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat, és az 

egyéb kapcsolódó szabályzatok, valamint a munkaköri leírások előírásait, 

 kötelesek az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, 

 kötelesek a megállapított munkaidőt munkában tölteni, 

 végre kell hajtaniuk az oktató intézményben megnevezett függelmi 

felettesek utasításait,       

 törekedniük kell a beosztásukban - feladataik végrehajtása során - a 

színvonalas munkavégzésre, s mindent meg kell tenniük az eredményes 

munka végzésére, 

 munkájuk során harmonikus, korrekt együttműködésre kell törekedniük az 

intézmény más dolgozóival, 

 kötelesek megőrizni, illetéktelen szervnek, személynek ki nem szolgáltatni 

a hivatalosnak minősített titkot, 

 a titoktartásra vonatkozó rendelkezések szerint, csak az iskola vezetőjének 
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felhatalmazása alapján, az iratkezelési szabályzat keretei között 

továbbíthatják az intézménnyel kapcsolatos adatokat. 

 

Feladatai 

Karbantartási és fűtői feladatok 

 Kazánok üzemeltetése, mérőórák, műszerek, biztonsági berendezések folyamatos  

ellenőrzése. 

 Kazánnapló folyamatos naprakész vezetése, észrevételek, hibák jelzése. 

 A létesítményben előírt hőmérséklet biztosítása folyamatosan, egyenletesen – 

figyelembe véve a környezeti hőmérsékletváltozásokat. 

 A karbantartó feladata, kötelessége az iskolai nevelő-oktató munka technikai szintű  

segítése, a tevékenységi körébe tartozó feladatok gondos elvégzése.  

 Az iskola épületének. kinyitása a tanulóknak.  

 Az épület oldalbejáratainak, szintek közötti átjárók, nagykapu nyitása, zárása. 

 Nyílászárók állapotának rendszeres ellenőrzése, és javítása. 

 Titkárságon elhelyezett hibanapló folyamatos figyelemmel kísérése, a jelzett hibák 

javítása, kivéve az olyan hibákat, amely szakirányú végzettséget igényelnek.  

 Naponta ellenőrzi a szennyvízrendszert, a csapok állapotát, kijavítja a szakmunkát 

nem igénylő hibákat. Ha a hibát nem tudja kijavítani, akkor jelzi felettes vezetőjének. 

 Karbantartja a kerítést, kapukat. 

 Zárak, kilincsek, berendezések, izzók, neoncsövek cseréjét, javítását folyamatosan 

végzi.    

 Az épület eresz és csatornarendszerének tisztítása, kisebb javítása.    

 Téli hónapokban a közlekedési utak járhatóságát biztosítja (az iskola körüli járdán a 

havat feltakarítja és felsózza), az udvarossal együttműködve. 

 Nyári idényben a zöldövezet ápolását, nyírását elvégzi. Rendben tartja az iskola 

környékét az udvarossal együttműködve. (kaszálás, gyomtalanítás, felsöprés, stb.) 

 Karbantartó műhely rendjéről gondoskodik. 

 Köteles a karbantartási naplóban az elvégzett karbantartási munkákat rendszeresen 

rögzíteni, az anyagfelhasználást is írja. 

 Anyag igényét minden esetben előzetesen egyezteti felettesével. 

 Beszerzi a karbantartáshoz szükséges anyagokat, felhasználásra átveszi. 

Gondnoki feladatok: 

 A tanítás megkezdése előtt bejárja az iskolát, nincs- e szükség valahol hiba 

elhárítására. 

 Szakipari munkát igénylő javítások ellenőrzése, a munka elvégzésének igazolása. 

 Felújítási munkák figyelemmel kísérése, irányítása. 
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 Idényjellegű munkát végző technikai foglalkoztatottak, illetve önkormányzat által 

kirendelt dolgozók munkájának irányítása. 

  Udvaros munkakörben foglalkoztatott munkájának irányítása, ellenőrzése.  

 Besegít az iskolai rendezvényekhez szükséges berendezések mozgatásába, 

munkáltatói utasítás szerint az előkészületi munkálatokba és a lebonyolításába. 

 

 

 

 

A munkakör maradéktalan elvégzéshez kapcsolódó jogszabályi előírások: 

Baleset-, tűzvédelmi-, munkavédelmi szabályzat, ÁNTSZ előírások, szakhatósági rendeletek, 

előírások, stb. 

 

Helyettesítés: részleges 

 

• az udvaros munkakört ellátó dolgozót helyettesíti betegség, szabadság esetén. 

  

• ………….helyettesíti a munkavállalót betegség, szabadság esetén. 

Anyagi felelősség: 

Rendelkezik az intézmény és a kazánház kulcsával. Felelős a rábízott anyagok, berendezések, 

felszerelések takarékos és rendeltetésszerű használatáért, az intézményi vagyon védelméért. A 

rábízott szerszámokért, leltári tárgyakért anyagi felelősséggel tartozik.  

 

   

Köteles elvégezni mindazon a munkakörén kívül eső, végzettségének, szakképzettségének 

megfelelő eseti, szakfeladatokat, amellyel az intézményvezető, illetve az általa kijelölt vezető 

megbízza. 
 

 

Köteles a rábízott intézményi ügyek titkosságát megőrizni, az adatok kezelése és továbbítása 

csak az intézményvezető felhatalmazása alapján az iratkezelési szabályzat keretei között 

történhet. 

A munkaköri leírás módosításának jogát - a körülményekhez igazodva - a munkáltató 

fenntartja.  

 

 

Záradék 
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Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri leírás 

tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a benne 

foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem.  

 

Kelt:. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

  

intézményvezető munkavállaló 
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7. Hatáskörök átruházása 

 

Az intézményt az intézményvezetője képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint 

bíróságok és más hatóságok előtt.  

 

Az intézményvezető e jogkört az ügyek meghatározott csoportjára nézve az intézmény 

dolgozóira az alábbiak szerint ruházza át: 

-  az intézményvezető-helyettesekre, tagintézmény vezetőkre a szakmai képviseletet 

abban az esetben, ha a képviselet nem haladja meg az érintett intézmény 

illetékességét, 

- bármely ügyben egyedi írásbeli meghatalmazás alapján. 

 

A képviselet főbb elvei, szabályai: 

- az intézményt a nyilvánosság előtt képviselő csak olyan kérdésekről nyilatkozhat, 

amelyekről van információja és nyilatkozattételre jogosult. A jogosultságot jelen 

SZMSZ fejezetei tartalmazzák,  

- az intézmény egészét, terveit, stratégiai céljait illetően az intézményvezető jogosult 

nyilatkozni, 

- az alkalmazottak csak az illetékes vezető engedélyével nyilatkozhatnak, 

- nem adható nyilatkozat a titoktartási körbe tartozó tényekről, adatokról, 

- a közölt adatok valódiságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozat adó a 

felelős, 

- a nyilatkozattevő nem járulhat hozzá nyilatkozatának közléséhez a tartalma előzetes 

megismerése nélkül,  

- a nyilatkozattevő kötelessége a nyilvánosság előtt az intézmény jó hírnevének 

megőrzése. 

 


