TANÁRI MUNKAKÖRI LEÍRÁS

A munkaköri leírás a Közoktatási Törvény, a Közalkalmazotti Törvény, valamint az
intézmény alapdokumentumai (Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend) előírásai alapján
készült.
A közalkalmazott neve: ……………………………………………………………………….
Végzettsége (képesítése): ………………………………………………………………………
Munkakörének megnevezése: ……………………. munkavégzés helye:…………….............
Besorolási kategóriája : ………………………………………………………………………..
Közvetlen felettese: ………………………………………………………………………….
Munkaközösségi tag a ……………………………………. munkaközösségben.
Megbízatásai:

I.

…………………………………………………………………………...

Közalkalmazotti munkaviszonyából és pedagógus beosztásából adódó
általános elvárások:

 Példamutató magatartásával és megjelenésével segíti az iskola oktatási és nevelési
céljainak megvalósulását.
 Figyel az iskolai élet problémáira, a pedagógus- és diákközösség tagjainak pedagógiai,
emberi nehézségeire, segíti a helyes kibontakozást, a hibák felszámolását.
Közreműködik az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében.
 A munkarendet pontosan betartja. Munkavégzésre az előírt helyen, a munka kezdete
előtt legalább 10 perccel, tanításra, munkavégzésre alkalmas állapotban jelenik meg.
Az előírt orvosi vizsgálatokon részt vesz.
 Szaktárgyától függetlenül kötelessége az emberi tisztességre, becsületességre,
hivatástudatra, valamint a helyes és szép magyar beszédre és írásra nevelés.
 A tanóra védelme, a munkafegyelem megtartása alapvető kötelessége. Ennek
érdekében a tanulót óráról kihívni, illetve kiengedni csak kivételes, indokolt esetben
lehet. Foglalkozáson ételt-italt elővenni szigorúan tilos. Mobiltelefon csak a
Házirendben leírtak szerint lehet a tanórán.
 Tanulót fegyelmezési okból óráról kiküldeni nem lehet. Abban az esetben, ha az órán
nem dolgozik, felszerelést nem hoz magával, társai tanuláshoz való jogát
viselkedésével korlátozza, az igazgatóhoz kell küldeni.
 A hiányzásokat az óra elején regisztrálni kell, a hiányzások adminisztrációja alapvető
elvárás.
 Munkavégzését érintő minden felmerülő kérdésben közvetlen feletteséhez, illetve az
igazgatóhoz fordulhat.
 Az iskola szabályszerű működése érdekében, rendkívüli esetben e munkaköri
leírásban
nem
említett
feladatok
elvégzésére
is
kötelezhető.

II.

Alaptevékenységből adódó feladatok:

 Tanórai és tanórán kívüli oktató, nevelő munkáját a központi oktatási szabályozásban
(törvények, rendeletek), valamint az iskolai alapdokumentumokban (Pedagógia
Program, SZMSZ, Házirend) leírtak szerint kell végeznie.
 A tanítási órákhoz, egyéb foglalkozásokhoz kapcsolható valamennyi tevékenységét
(felkészülés, szervezés, értékelés-ellenőrzés) lelkiismeretesen és magas színvonalon
látja el.
 Az elméleti órákhoz, osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői tevékenységekhez
kapcsolódó dokumentumokat határidőre elkészíti, illetve az éves munkatervekhez,
munkaközösségi tervekhez kapcsolódó javaslattételi kötelezettségének eleget tesz.
 Kidolgozza és határidőre jóváhagyásra benyújtja a záróvizsgák tételeit, esetleges
írásbeli feladatait.
 Tanmenete alapján halad szaktárgyainak tanításában. A kétheti óraszámnál nagyobb
eltérést – elmaradást – jelzi a munkaközösség vezetőjének, illetve az igazgatónak vagy
helyettesének, akik tanácsaikkal, szervezési eszközökkel segítik a tanmenet rendjének
mihamarabbi visszaállításában.
 A helyettesítési rendnek megfelelően ellátja a „H”-s készenléti feladatokat. Kijelölése
időtartamában a tanári szobában tartózkodik, vagy szakszerű, illetve szakszerűtlen
helyettesítést végez.
 Az ügyeleti rend szerint köteles a tanítás teljes napi időtartama alatt folyosóügyeletet
ellátni.
 Az érvényben levő jogszabályok szerint végzi az előírt szervezési, illetve
adminisztrációs feladatait, az osztálynaplók naprakész vezetését. Óráit,
helyettesítéseit, túlóráit, egyéb tevékenységeit a munkaidő-nyilvántartási, illetve a
teljesítmény-nyilvántartó lapon vezeti, és hetente, illetve kéthavonta átadja az
igazgatóhelyettesnek. Valamennyi tanórával kapcsolatos tevékenységét a naplóban is
rögzíti.
 Aktívan részt vesz az iskola életével, a nevelő-oktató munkával kapcsolatos
értekezleteken, munkaközösségének munkájában; a meghatározott feladatokat a
rögzített határidőre elvégzi.
 Az iskolai tradíciókhoz tartozó, a tanév munkarendjében tervezett iskolai
ünnepélyeken, tanulmányi, kulturális, sport- vagy egyéb iskolai rendezvényeken részt
vesz, illetve meghatározott feladatokat vagy tanuló-felügyeletet lát el.
 Részt vesz az önképzésben, továbbképzésben, a szerzett tudást és tapasztalatot
megosztja kollégáival, munkaközösségével, az új ismereteket iskolai munkájában
alkalmazza.
 Feladata a tanulók felzárkóztatása, a tehetséggondozás, a diákönkormányzat és a
diákkörök tartalmi munkájának segítése.
 Szülői értekezletet, fogadóórát tart, törekszik tanítványai háttérkörnyezetének
megismerésére.
 Segíti az iskola egészségügyi, munkavédelmi, ifjúságvédelmi feladatainak
végrehajtását. Óvja a tanulók testi épségét, részt vesz egészségügyi nevelésükben.
Szükség esetén tanulóit orvosi vizsgálatra kíséri, a vizsgálat ideje alatt felügyel rájuk.

 Betartatja a Házirendet.
 Együttműködik az iskola pedagógus és nem pedagógus dolgozóival, kiemelten az
azonos osztályban tanító kollégákkal.
 Kezeli szaktárgyának eszközeit (megbízás szerint szertárát), gondoskodik rendben
tartásukról, megóvásukról, leltározásukban közreműködik.
 Ellátja a rábízott teremőri feladatokat, a terem óvásába, gondozásába, fejlesztésébe
bevonja tanulóit.
 A tanítás nélküli munkanapokon – ettől eltérő utasítás hiányában – a program kezdete
előtt legalább 10 perccel megjelenik, és a programtól függően végzi feladatát. Ide
tartozik a nevelési, tanári, féléves értekezlet, szakmai vagy diáknapok, tanévnyitó,
tanévzáró rendezvény, szalagavató, ballagás, és minden elrendelt szorgalmi időn
kívüli munkanap.
 Az iskolában ellátható munkaköri feladatok elvégzésén túl szorgalmi időben nem
köteles az iskolában tartózkodni, ha a munka iskolán kívül is ellátható. Nem végezhető
azonban iskolán kívül a tanügyi dokumentáció elkészítése, valamint egyéb –
adatvédelmi szempontból kockázatos – adminisztrációs tevékenység.
 Közreműködik a tanulók beíratásában, egyéb ügyeletek ellátásában – beosztás szerint.
III.

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje, az ellenőrzéssel, értékeléssel
kapcsolatos felelősségek
 Valamennyi pedagógus feladata az iskolában folyó pedagógiai tevékenység
hatékonyságának mérése, a kevésbé eredményes területek felderítése és
megszüntetése. A rendelkezésre álló felszerelések hatékony használata, fejlesztése,
bővítése, a minőség javítása.
 Az iskolai értékelés alapelveit be kell tartani, különösen:


a tanulók érdemjegyeit az osztályozó naplóba folyamatosan, de
legkésőbb a hét végéig be kell írni;



az érdemjegyek száma tantárgyanként és félévenként minimum a heti
óraszámmal egyező legyen (egy órás tárgy esetében félévente kettő);




az írásbeli munkákat 2 tanítási héten belül ki kell javítani;
a szóbeli tanulói teljesítményt – feleletet – is néhány mondatban
értékelni kell az osztály előtt.

 Az értékelés területei: tantestületi értekezletek, osztályozó konferenciák,
munkaközösségi megbeszélések, szülői értekezletek, fogadóórák, melyeken az éves
munkatervnek megfelelően minden pedagógusnak – érintettségével összhangban –
részt kell vennie.

IV.

Megbízás alapján
többletmunkák:

kötelezően,

esetenként

külön

díjazással

is

végzendő

 A megbízáson alapuló feladatokat minden esetben az iskola igazgatója adja ki. A
megbízások az alapdokumentumokban foglaltakkal összhangban történhetnek.
 A díjazás a mindenkori törvényi szabályozás és az iskola anyagi lehetőségei alapján
történik.
 Óraszámmal kifejezhető megbízások:
felzárkóztatás, tehetséggondozás.

szakkör,

korrepetálás,

helyettesítés,

 Tanulók kísérése jogszabályban meghatározott esetekben, tanulmányi kirándulások
vezetése az SZMSZ és a Házirend maradéktalan betartásával.
 Osztályfőnöki teendők ellátása, versenyre felkészítés, a tanulók sportolásának,
szabadidejének szervezése.
 Vizsgáztatás, jegyzői feladatok ellátása az éves munkaterv szerint.
 Diákönkormányzat segítése,
jegyzőkönyveinek vezetése.
V.

ifjúságvédelmi

teendők

ellátása,

értekezletek

Munkabeosztás, távolmaradás a munkából
 A pedagógus munkaideje heti 40 óra. (Részfoglalkozásúaknál a munkaszerződésben
foglaltak az irányadók.)
 Az adott tanévre szóló munkabeosztást az órarend határozza meg.
 Az iskola szervezeti felépítéséből adódóan a munkavégzés helye változó is lehet.
 A szorgalmi időszak előkészítése – a tanévzáró nevelőtestületi értekezleten
meghatározott módon – augusztus 21-31. között történik. Ekkor kell megszervezni a
javító-, különbözeti, beszámoltató vizsgákat, pótbeiratkozásokat, a tanév technikai
elindítását.
 A személyi adatokban (lakcím, telefon, elérhetőség stb.) történt változásokat
haladéktalanul az igazgatónak be kell jelenteni. Indokolt esetben elrendelhető a
folyamatos nyári elérhetőség biztosítása.
 A munkából történő távolmaradást, annak okát lehetőleg annak keletkezésekor, de
legkésőbb a munka megkezdése előtt 30 perccel az iskolavezetésnél vagy az iskola
titkárságán be kell jelenteni.
 A távolmaradás igazolására csak táppénzes, illetve jogszabályban meghatározott
hivatalos távollétet tanúsító igazolás fogadható el.

VI.

A pedagógust munkakörénél fogva az alábbi jogok illetik meg:
 Nevelőtestületi értekezleten, hivatalos összejöveteleken az iskola működési
dokumentumaival, munkaterveivel, a nevelőtestületnek jóváhagyásra ajánlott
eljárásokkal, a nevelő-oktató munka tartalmi, szervezeti, szervezési és módszertani
kérdéseivel kapcsolatban javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat. Különvéleményét

jegyzőkönyvbe foglalhatja, az iskola életével kapcsolatban bármilyen ügyben bírálatot
gyakorolhat, külön jogszabályokban rögzített esetekben szavazhat.
 Tanmenetén év közben – az osztály előre nem látható sajátosságaira való tekintettel –
a munkaközösség és az igazgató tájékoztatása mellett – kisebb sorrendi és órakeretbeli
változtatásokat tehet.
 Módszertani eljárásait – a tantárgyi követelményekkel és az adott tanulóközösség
fejlettségi szintjével összhangban – egyéniségének megfelelően választhatja meg.
 Az igazgató előzetes hozzájárulásával új nevelési-oktatási módszereket, eljárásokat
próbálhat ki, felméréseket, kutatásokat végezhet.
 A Pedagógiai Program figyelembevételével, a munkaközösség egyetértésével
megválaszthatja a tankönyvrendelés időszakában a használni kívánt tankönyveket.
 A tanulók érdemjegyeit – az osztályozásra vonatkozó általános szabályok szem előtt
tartásával – önállóan állapítja meg. Az érdemjegyen változtatni csak egyetértésével,
illetve nagyon indokolt esetben – írásba foglalt – nevelőtestületi határozattal lehet.
A munkaköri leírás visszavonásig érvényes.

Komló, ………………………………………….
……………………………………….
igazgató
Munkakörömmel kapcsolatos feladataimat megismertem:
………………………………………
tanár

AZ OSZTÁLYFŐNÖK MUNKAKÖRI LEÍRÁSA

Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg. Munkáját az alapdokumentumokban
meghatározottak, valamint az iskolavezetés iránymutatásai alapján végzi.
Osztálya közösségének felelős vezetője, a pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri
feladatokon túl hatásköre és feladatai a következőkkel egészülnek ki:
 Alaposan megismeri tanítványai személyiségét, ennek, valamint az iskola
pedagógiai elveinek figyelembe vételével neveli őket. Minden tudásával elősegíti
az osztályközösség kialakulását.
 Összehangolja és segíti az osztályában tanító nevelők munkáját, látogatja óráikat.
Észrevételeit, a felmerülő problémákat az érintett nevelőkkel megbeszéli.
 Az éves ütemtervben meghatározottak szerint fogadóórát, osztályszülői
értekezletet tart. Indokolt esetben családlátogatást végez. Az ellenőrző útján
rendszeresen tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi
előmeneteléről.
 Osztályfőnöki nevelőmunkáját tanmenetben megtervezi, és az abban foglaltakat be
is tartja.
 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, észrevételeivel,
javaslataival, valamint a részére kijelölt feladatok teljesítésével elősegíti a
közösség tevékenységét.
 Együttműködik a közösség kialakítása és fejlesztése érdekében a
diákönkormányzatokkal, szülőkkel, szülői választmánnyal, segíti őket feladataik
végrehajtásában.
 Figyelemmel kíséri tanulói tanulmányi eredményeit, osztálya fegyelmi
helyzetének alakulását. Minősíti a tanulók magatartását és szorgalmát, ezekkel
összefüggő észrevételeit, javaslatait kollégái elé terjeszti.
 Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére, szorosan
együttműködik az ifjúságvédelmi felelőssel.
 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat, ideértve a tanügyi
dokumentumok naprakész vezetését (törzskönyv, osztálynapló), valamint a
továbbtanulással,
ifjúságvédelemmel,
statisztikák
készítésével
járó
adminisztrációt. Az ütemtervnek megfelelően értesíti a bukásra állók szüleit.
 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok
megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek
szervezésében.
 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, fegyelmezésére, kitüntetésére. Szükség
esetén kéri ezekhez az osztályközösség véleményét.
 Segíti a tanulók pályaorientációját, pályaválasztását,
megalapozottá, a realitásokkal összhangban levővé tenni.

igyekszik

ezeket

 Figyelemmel kíséri a tanulók tankönyvellátottságát, segít a felmerülő gondok
megoldásában.

 Segíti a tanulók iskolai élettel kapcsolatos pénzügyi kötelezettségeinek teljesítését,
az életkori adottságokra tekintettel folyamatosan követi és ellenőrzi azokat
(alapítvány, DSK, költségtérítés a szakképzésben).
 Törekszik az indokolatlan mulasztások, késések megelőzésére, visszaszorítására,
ennek érdekében él az alapdokumentumokban lefektetett eszközökkel.
 Részt vesz tanulóival az iskolai rendezvényeken, felkészíti őket ezekre, majd ügyel
részvételükre, kulturált viselkedésükre.

Komló, ………………………………………..

……………………………………………..
igazgató

Osztályfőnöki teendőimet megismertem:

………………………………………….

A MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐ MUNKAKÖRI LEÍRÁSA
A munkaközösség-vezetőt – a munkaközösség tagjainak javaslata alapján – az
igazgató bízza meg. Munkáját az iskola alapdokumentumainak és az iskolavezetés
iránymutatásainak megfelelően végzi.
A pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri feladatokon túl hatásköre és
feladatai a következőkkel egészülnek ki:
 Összeállítja – az iskola pedagógiai programja és éves munkaterve alapján, a
munkaközösség tagjainak bevonásával – a munkaközösség éves programját.
 A munkaprogram végrehajtása során irányítja a munkaközösség szakmai munkáját,
összehangolja tagjainak ezirányú tevékenységét, rendszeresen látogatja óráikat.
 Ellenőrzi és összehangolja – az igazgatónak történő benyújtás előtt – a
munkaközösség tanmeneteit. Segíti ezek elkészítését, ügyelve a tantervi
követelmények megvalósítására, a követelmények, ütemezések megtartására.
 A félévi és tanévzáró nevelőtestületi értekezletekre – az igazgató által meghatározott
szempontok alapján – beszámolót, értékelést, adott esetben elemzést készít a
nevelőtestület számára munkaközösségének tevékenységéről, a munkaterv
végrehajtásáról.
 Segíti a pedagógusok szakmai továbbképzését, javaslatot tesz ennek ütemezésére,
részt vesz a helyi szakmai-pedagógiai továbbképzések tartalmi kimunkálásában.
 Az iskolavezetéssel együtt szervezi területe szakmai, tanulmányi versenyeit, segíti a
tehetséges tanulók kiválasztását, felkészítését.
 Részt vesz a munkaközösség tantárgyfelosztásának tervezésében.
 Irányítja az időszakonkénti eredményességi vizsgálatokat, szükség esetén részt vesz
elemzésükben, értékelésükben, az ezekből következő feladat-meghatározásban.
 Javaslatot tesz az intézményi működési feladatokhoz, az oktató-nevelő munkához
kapcsolódó intézményi szabályzatok változtatására, az intézményben folyó szakmai
tevékenység korszerűsítésére, a nevelési értekezletek témáinak megválasztására.
 Segíti az iskolavezetést a munkaközösségi tagok helyettesítésének megszervezésében.
 Figyelemmel kíséri az éves ütemterv időarányos megvalósulását, segíti az
intézményvezetést a feladatok teljesítésében, a szervezési munkák ellenőrzésében,
különös tekintettel az iskolai hagyományokból adódó nagyrendezvények, illetve
munkaközösségét szakmailag érintő feladatok esetében.
Komló, ………………………………….
………………………………………
igazgató
Munkaközösség-vezetői feladataimat megismertem:
………………………………………………
pedagógus

IFJÚSÁGVÉDELMI FELELŐS MUNKAKÖRI
FELADATAI

Megbízását az igazgatótól kapja. Munkáját a hatályos gyermek- és ifjúságvédelmi
jogszabályok, az iskola alapdokumentumainak vonatkozó részei és az iskolavezetés
útmutatása szerint látja el.
 Teendőit az iskolavezetéssel és az osztályfőnökökkel szoros együttműködésben végzi,
információkat kér és ad.
 A tanulók problémáinak megoldása érdekében kapcsolatot tart a gyermekjóléti
szolgálattal, családsegítő központtal, lakóhely szerint illetékes önkormányzatokkal,
pedagógiai szolgálatokkal, iskolaorvossal, pszichológussal (az ügy természete szerint).
 Tájékoztatja a tanulókat problémáik megoldási lehetőségeiről, ezek helyeiről.
 Az osztályfőnökök jelzése alapján – az iskolavezetés tájékoztatása mellett –
kezdeményezi az illetékes hatóságoknál az anyagi támogatást, vagy a szükséges
eljárások megindítását (tankötelezettség megsértése, igazolatlan hiányzások stb.).
 Szükség esetén személyes elbeszélgetéssel tájékozódik a tanulók háttérproblémáiról,
ezek ismeretében megteszi vagy javasolja az iskolavezetésnek a szükséges
intézkedéseket.
 Éves munkatervet készít, melyről beszámol az iskolavezetésnek.

Komló, ………………………………………..

……………………………………….
igazgató
A feladattal járó teendőket megismertem.

……………………………………….
pedagógus

AZ ÜGYELETES NEVELŐ FELADATAI

Megbízatásának alapja az intézményi órarenden alapuló ügyeleti beosztás. Az
ügyeletes nevelő:
 Az ügyeleti beosztásban meghatározott időszakban az ügyeleti területén tartózkodik.
 Ügyel a tanulók kulturált magatartására, betartatja az SZMSZ-ből, Házirendből adódó
elvárásokat.
 Megóvja területén a tisztaságot, megakadályozza, hogy ott a tanulók dohányozzanak.
 Jó idő esetén a tanulókat a teraszra irányítja, és ügyeletesi teendőinek ott tesz eleget.
 Megakadályozza a rongálásokat, az esetlegesen mégis megtörtént károkozás esetén
igyekszik kideríteni a károkozókat, a történtekről tájékoztatja az iskolavezetést.
 Az ügyelet 7,15-kor kezdődik, a szünetek idején át 13,30 óráig tart az ügyeleti
beosztásban foglaltak szerint.
Komló, ……………………………………..
……………………………………
igazgató

A feladattal járó teendőket megismertem.
………………………………..
pedagógus

AZ ISKOLATITKÁR MUNKAKÖRI LEÍRÁSA

Munkáját az igazgató (távollétében helyettese) irányítása alapján végzi. Nem egyedi
feladatokat és megbízásokat teljesít, hanem önállóan és aktívan szervezi ügyviteli,
adminisztrációs, igazgatási és klasszikus titkárnői tevékenységét.
Az intézmény – ezen belül kiemelten az iskolavezetés – zökkenőmentes működése
érdekében az alábbi feladatokat látja el:
 A hatályos jogszabályok és az intézmény iratkezelési szabályzatának megfelelően
végzi az ügyiratok kezelését, az iktatást (ügyelve a határidők betartására), az irattári
anyagok szakszerű nyilvántartását és tárolását.
 Elkészíti az iskolavezetés levelezését, a be- és kimenő postai küldemények
ügyintézését, a feladókönyv vezetését, és a bélyegekkel kapcsolatos elszámolást.
 Ellátja a beérkező telefonok fogadásával összefüggő teendőket az információk
rögzítésétől és továbbadásától kezdve a hívások megfelelő helyre kapcsolásáig.
 Vezeti a nyilvántartásokat, ideértve a tanulókra vonatkozó információk kezelését,
rendszerezését, a felvételtől a szoros nyilvántartású dokumentumokon át a tanulói
jogviszony megszüntetéséig.
 Együttműködik az egészségügyi szervekkel a tanulók – törvényben rögzített –
egészségügyi ellátásának szervezésében.
 Közreműködik az irodaszerek, az oktatáshoz napi szinten szükséges eszközök,
kellékek megrendelésében, figyelemmel kísérésében (kréta, papír, festékek stb.).
 Az iskolavezetés által meghatározott módon részt vesz az aktuális kimutatások,
jelentések, beszámolók, tájékoztató anyagok elkészítésében, rendezésében.
 Ellátja az iskolavezetés által meghatározott fénymásolási feladatokat.
 A klasszikus titkárnői feladatok
vendégeinek fogadásában.

keretében

közreműködik

az iskolavezetés

 Felel környezete rendjéért, esztétikus megjelenéséért.
 A tételesen felsoroltakon kívül elvégzi mindazokat az iskola működtetésével szorosan
összefüggő tevékenységeket, melyekkel az igazgató megbízza.
Komló, ……………………………………..
…………………………………………
igazgató
A feladattal járó teendőimet megismertem:
……………………………
iskolatitkár

A RENDSZERGAZDA MUNKAKÖRI LEÍRÁSA
A rendszergazda feladata az iskola számítástechnikai eszközparkjának felügyelete,
működőképességének biztosítása, oktatásra kész állapotának folyamatos fenntartása.
Munkáját az iskola pedagógiai programjának tartalma szerint, a számítástechnikát oktató
nevelőkkel együttműködve, kéréseiket, igényeiket figyelembe véve végzi az igazgatótól
kapott megbízás alapján.
Alapfeladatai:
 Az informatika fejlődésének folyamatos nyomon követése, a lehetőségekhez mérten
beépítve az intézmény oktatási rendszerébe, elősegítve annak folyamatos fejlődését.
 A hatályos jogszabályok, tantervek, iskolai dokumentumok alapján, az anyagi
lehetőségek felmérésével, a számítástechnikát oktatókkal történt alapos egyeztetés
során kialakítja és évente előterjeszti a javasolt fejlesztési koncepciót.
 Részt vesz a géptermek kialakításának tervezésében, a hardver- és szoftverbeszerzések szakmai véleményezésében.
 Különös gondot fordít a számítógépek vírusmentességének fenntartására, rendszeres
ellenőrzésére. Vírus felbukkanása esetén haladéktalanul mindent elkövet a terjedés
megakadályozására, a fertőzés felszámolására, illetve adott esetben a keletkezett kár
minimalizálására.
 Közreműködik a gépek, perifériák, programok egyértelmű, pontos leltárának
elkészítésében, vezeti a saját dokumentációjában bekövetkező változásokat, illetve
ezek alapján folyamatosan ellenőrzi az eszközök meglétét.
Feladatai a hardver eszközök területén:
 Elvégzi az új gépek, perifériák beállítását, beüzemelését, majd rendszeres
ellenőrzéssel törekszik a rendellenességek megelőzésére.
 A felmerülő hibákról tájékoztatja az iskolavezetést, megjelölve az elhárítás
legcélszerűbb módját is.
 Ha a javítás külső szakember igénybevételét teszi szükségessé – a javítás
jóváhagyatását követően –, gondoskodik annak elvégeztetéséről.
 Tartja a kapcsolatot a szállító cég, a garanciális vagy azon túli javítást végző szerviz
szakembereivel, ellenőrzi az elvégzett munkát, a hibás teljesítést haladéktalanul jelzi
az iskolavezetésnek.
 Kapcsolatot tart az Internet-szolgáltatóval, a Sulinet rendszer üzemeltetőjével.
 Rendkívüli esetben (rendszerösszeomlás, hálózat sérülése, súlyos vírusfertőzés)
haladéktalanul elkezdi a hiba elhárítását, illetve gondoskodik az elhárítás
megkezdéséről. (Ennek érdekében biztosított számára a rendszerhez való hozzáférés
lehetősége a nap minden órájában, illetve munkaszüneti napokon is.)
 Károkozás, rongálás esetén azonnal tájékoztatja az igazgatót, és minden szakmai
felkészültségével segíti a rongálók felderítését. A károkozó megtalálása esetén
javaslatot tesz a kártérítés nagyságára.
 Negyedévente beszámol az iskolavezetésnek
berendezések állagáról, állapotáról.

a

számítástechnikai

termek,

 A számítástechnikai eszközöket igénylő események (vizsgák, érettségik, versenyek)
időpontjában (az iskola éves munkaterve, illetve az iskolavezetés utasítása szerint)
biztosítja az eszközök rendelkezésre állását, és gondoskodik minden illetéktelen
hozzáférést kizáró felügyeletükről.
Teendői a szoftverek területén:
 Biztosítja a feladatok maradéktalan ellátásához a szükséges szoftverek
működőképességét. Az iskola birtokában levő szoftvereket és a hozzájuk kapcsolódó
licenceket nyilvántartja, és ellenőrzésre bármikor kész, áttekinthető állapotban tárolja.
Összegyűjti az esetleges licenccel nem bíró programokat, és javaslatot tesz az
igazgatónak legalizálásukra.
 A beszerzett szoftvereket telepíti, beállításukat elvégzi, a lehetőségekhez mérten
biztosítja e beállítások megőrzését.
 Az iskolai működéshez vásárolt nem oktatási célú programokat installálja, kezelőiket
tájékoztatja (irodai szoftverek). (A programok kezelőinek betanítása nem tartozik
munkakörébe.)
 Az iskolavezetéssel egyeztetett esetekben és módon biztonsági adatmentést végez.
 Amennyiben egy szoftver jogtisztaságáról nem tud meggyőződni, annak telepítését
meg kell tagadnia. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a program veszélyezteti a
rendszer biztonságos működését.
Az iskolai Internet-hálózattal kapcsolatos feladatok:
 Megkülönböztetett figyelmet fordít az iskolai hálózat(ok) hatékony, biztonságos
működésére, üzemeltetésére.
 Megtervezi a hálózat optimális struktúráját, illetve a későbbiekben az újonnan
felmerült igényekhez igazítja.
 Szakmai dokumentációt készít a rendszer felépítéséről, működéséről.
 Az ISZ-ben foglaltak szerint új hálózati azonosítókat ad ki, a hálózati felhasználókat, a
felhasználói jogokat karbantartja.
 Üzemelteti az iskola szoftvereit, ügyel azok legbiztonságosabb beállításaira.
 A hálózati rendszerek belépési jelszavait lezárt borítékban az igazgatóval együtt
elhelyezi a páncélszekrényben. A borítékot csak rendkívüli esetben, az igazgató
engedélyével lehet felbontani.
Komló, …………………………………
…………………………………….
igazgató
A feladattal járó teendőket megismertem:
…..……………………………….
rendszergazda

AZ OKTATÁSTECHNIKUS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA
Az oktatástechnikus feladata az iskola pedagógiai folyamatában használt
oktatástechnikai, informatikai, multimédiás, audiovizuális eszközök naprakész, biztonságos
működtetése, szakszerű kezelése. Gondoskodik az eszközök folyamatos felügyeletéről,
ellenőrzéséről, karbantartásáról, meghibásodás esetén – az iskolavezetéssel történő
egyeztetést követően – javíttatásáról. Tevékenysége során megfelelő segítséget nyújt a
pedagógusoknak az eszközhasználat területén.
Feladatait
tevékenységekre:

önálló

munkavégzéssel

teljesíti,

kiemelt

fontossággal

az

alábbi

 A felmerülő – és egyeztetett – igények alapján működteti az oktatástechnikai
eszközöket.
 Kérés szerint előkészíti, beállítja a szükséges technikát.
 Rendszeresen figyelemmel kíséri az anyag- és alkatrészellátást, gondoskodik
pótlásukról.
 Szükség esetén elkészíti az iskolai fejlesztésű audiovizuális vagy számítástechnikai
információhordozókat, kérésre rögzíti a médiában sugárzott – oktatásban
felhasználható – filmeket, anyagokat.
 Saját ellenőrzési tevékenysége megkönnyítése, illetve az iskolai leltározás segítése
érdekében elvégzi az oktatástechnikai eszközök, információhordozó anyagok
nyilvántartásával, tárolásával kapcsolatos feladatokat. Az iskolavezetés kérésére – a
rendszergazdával szoros együttműködésben – rövid idő alatt pontos helyzetképet nyújt
az eszközállományról. Szükség szerint javaslatot tesz a selejtezésre, illetve a
pedagógusok bevonásával az elkövetkező, szükséges eszközbeszerzésekre.
 Igény szerint tanácsot ad az eszközök kezelésével kapcsolatban, új eszköz esetén
bemutatót tart. Minden tőle telhetőt megtesz a helytelen eszközhasználatból fakadó
károk megelőzéséért.
 Biztosítja az eszközök balesetmentes használhatóságát, ismeri és megtartatja a
biztonságtechnikai előírásokat és munkavédelmi szabályokat.
 Tanév elején az igazgatóval egyeztetve az AV-eszközöket a pedagógusoknak kiadja,
biztosítja a személy szerinti átadást, erről aláírással ellátott nyilvántartást vezet. Tanév
közben az igazgató ellenjegyzésével kiadja az egyéni használatba kerülő eszközöket,
ügyel a határidő szerinti visszavételre.
 Tanév végén a kiadott eszközöket raktározásra visszaveszi, szakszerű tárolásukról
gondoskodik.
 Szigorúan őrködik az eszközök vagyonvédelmén. Időről-időre ellenőrzi a kihelyezett
eszközök állapotát, az esetleges hanyag kezelésről, rongálásról azonnal bejelentést tesz
az iskolavezetésnek.
 Felel a multimédia terem működéséért.
 Környezetét balesetveszély-mentes, kulturált állapotban tartja, a technikusi szobát
illetéktelenek elől zárva tartja.

 Munkájában közvetlen irányítás szempontjából az iskola igazgatójához (távollétében
helyetteséhez) tartozik. Az igazgató rendelkezése alapján esetenként részt vesz az
iskola működési dokumentumainak, reklámanyagainak elkészítésében.
 A felsoroltakon kívül elvégzi azokat – az iskola működésével szorosan összefüggő –
feladatokat, melyekre az igazgatótól megbízást kap.
Komló, ……………………………………….
…………………………………………
igazgató
A feladattal járó teendőket megismertem:
………………………………………
oktatástechnikus

A DIÁKÖNKORMÁNYZATOT SEGÍTŐ PEDAGÓGUS
MUNKAKÖRI LEÍRÁSA
A diákönkormányzatot segítő pedagógus feladata az iskolai diákönkormányzat
működtetése, a demokratikus iskolai közélet szervezeti feltételeinek, a gyermek- és diákjogok
iskolán belüli érvényesítésének biztosítása, a nevelőtestület és a diákközösség szándékainak,
elképzeléseinek összehangolása.
A segítő pedagógus kiemelt feladata, hogy:
 A diákönkormányzat a jogszabályokban és az iskolai alapdokumentumokban
biztosított hatáskörében önállóan és célszerűen működjön. A DMS tanár a diáktanács
ülésein mindig részt vesz, segíti annak tevékenységét.
 A tanulók igénye, a nevelőtestület céljai és saját szakmai tapasztalatai alapján szakmai
segítséget nyújt a programok tervezéséhez, megszervezéséhez, értékeléséhez.
 Biztosítja a diákönkormányzat hatáskörébe utalt döntések alapos előkészítését,
elősegíti a közvetlen és a képviseleti demokrácia érvényesülését.
 Részt vesz az iskolai fórumok, iskolagyűlések, iskolai rendezvények szervezésében,
lebonyolításában.
 Gondoskodik a diákönkormányzat munkaprogramjának elkészíttetéséről, az abban
foglaltak végrehajtásáról.
 Személyesen és a kollegák, szülők bevonásával biztosítja a felügyeletet a
diákönkormányzat rendezvényein, felelős ezeken a Házirend betartásáért.
 Szervezi, irányítja a diákönkormányzati választásokat, összehívja és a diáktanács
elnökének megválasztásáig levezeti a diáktanács ülését. Ismerteti a tanács tagjaival a
diákönkormányzat jogait és hatáskörét.
 Képviseli a diákönkormányzatot ott, ahol ezt a diákvezető adott esetben nem teheti
meg (fenntartó, szakbizottság).
 Szoros munkakapcsolatot tart fenn eredményes tevékenysége érdekében az
igazgatóval, iskolavezetéssel, az osztályfőnökökkel és a szülők képviselőivel.
Komló, …………………………………….
………………………………………….
igazgató
A feladataimat megismertem:
…………………………………
DMS-tanár

Munkaköri leírás
(video-stúdiós)

Közalkalmazott neve
Szakja(i), amelyre képesítése szól:
Munkakör megnevezése:
Besorolási kategória:
Közvetlen felettese:
1. Minden közalkalmazottnak munkára képes állapotban kell megjelennie munkahelyén
(Munka Törvénykönyvben foglaltak szerint).
2. Heti kötelező munkaideje 40 óra, amelyet egyenlőtlen munkaidő beosztással is köteles
ellátni.
3. Napi munkaideje általában 7 órakor kezdődik, az esetenként szükséges túlmunkáról
kimutatást vezet, amelyet hetente igazoltat közvetlen felettesével.
4. A túlmunka végzése a nyári időszaki többlet szabadidőre váltható át.
5. Fő feladata: a tanítási órákhoz szükséges videoanyagok – előre megadott időben –
való lejátszása.
6. Feladata: az intézet audiovizuális eszközeinek karbantartása, melyről karbantartási
naplót vezet.
7. Szükség esetén elvégzi az audio-eszközök javítását, beszerzi az ezekhez szükséges
anyagokat.
8. Közreműködik az audiovizuális anyagok készítésében.
9. Biztosítja az iskolai ünnepélyek és szabadidős tevékenységekhez szükséges technikai
feltételeket.
10. Elvégez minden olyan műszaki szakmai feladatot, amelynek elvégzésére az igazgató
vagy megbízottja utasítja.

Komló, ………………………..

……………………………
igazgató

Szülői munkaközösséget segítő tanár feladatai

1. Szervezze a szülők tájékoztatását a nevelés kérdéseiről, az iskola céljairól, a
diákönkormányzat feladatairól és módszereiről.
2. Közvetítse a szülők véleményeit és javaslatait az iskola igazgatójának.
3. Mozgósítsa a szülőket a nevelő-oktató munka támogatására.
4. Vegyen részt a szülők bevonásával az iskolai hagyományok továbbfejlesztését
elősegítő rendezvények szervezésében, lebonyolításában.
5. Segítse a szülők körében a társadalmi munka szervezését.
6. Segítse a szülői munkaközösség munkatervének elkészítését.
7. Évente legalább kétszer hívja össze a szülői munkaközösségi választmányt.

Komló, ………………………..

………………………………………….
igazgató
A feladataimat megismertem:
…………………………………

Tanteremfelelős feladatai

1. Leltár alapján felelős a tanterem berendezési tárgyaiért.
2. A tanterem és berendezési tárgyak épségét és tisztaságát figyelemmel kíséri és ezt
elvárja a kollégáitól is, amennyiben problémát észlel, jelezze közvetlen felettesének.
3. A berendezési tárgyak esetleges meghibásodása esetén gondoskodjon a megfelelő
javításukról, ill. cseréjükről.
4. Gondoskodjon a terem esztétikussá tételéről.
5. Az újonnan megjelenő tájékoztatók alapján tegyen javaslatot a szaktanterem
fejlesztésére.
6. Gondozza és bővítse a tanteremben lévő szemléltető eszközöket.

Komló, ………………………..

………………………………..
igazgató

………………………………..
tanár

Szertárfelelős feladatai

1. Leltár alapján felelős a szertár berendezési tárgyaiért.
2. A berendezési tárgyak esetleges meghibásodása esetén gondoskodjon a megfelelő
javításukról, ill. cseréjükről.
3. Gondoskodjon a terem esztétikussá tételéről.
4. Az újonnan megjelenő tájékoztatók alapján tegyen javaslatot a szaktanterem
fejlesztésére.
5. Gondozza és bővítse a szertárban lévő szemléltető eszközöket.

Komló, ………………………..

………………………………..
igazgató

………………………………..

