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Intézményvezető-helyettesi munkaköri leírás
2018. szeptember1-jétől

Feladata:
 10-12-ig évfolyamfelelős.
 Felelősséggel tartozik a naplók, elektronikus napló, anyakönyvek pontos
adminisztrációért, elszámolási nyilvántartások ellenőrzéséért.
 Irányítja a szakmai munkaközösségek közül az angol nyelv, francia-német
nyelv, rajz-vizuális kultúra, ének-zene és osztályfőnöki közösség munkáját.
 Figyelemmel kíséri a gimnáziumi nevelés és oktatás új tervei (tantervek
bevezetésének és korrekciójának tapasztalatait iskolánkban, valamint a
fővárosi és országos tapasztalatokról szóló dokumentumokat és publikációkat.
Ezekről tájékoztatja az iskola vezetőségét és a nevelőtestületet.
 A középszintű írásbeli és szóbeli érettségi vizsgák megszervezéséért és
lebonyolítását felelős.
 Segíti a gimnázium 10., 11. és 12. évfolyam osztályfőnökeinek munkáját, az
érettségiző tanulók pályaválasztásával és továbbtanulásával kapcsolatban.
 A tanulmányok alatti (javító, pótló, különbözeti és osztályozó) vizsgák rendjét
megszervezi és lebonyolítja, ellenőrzi az ezzel kapcsolatos okmányokat.
 Az OKTV lebonyolításában segít.
 A Pedagógiai program, SZMSZ és a szabályzatok aktualizálása.
 Segíti az irányítása alá tartozó szakmai munkaközösségek pedagógusainak
önértékelését, pedagógiai-szakmai ellenőrzését és minősítését.
 Megszervezi az iskola nevelőinek szakmai továbbképzését.
 Elkészíti az éves és a havi, heti programot, a tantestületi értekezletek
jegyzőkönyvét, az év végi és a félévi beszámolókat.
 Vezeti az iskola minőségbiztosítással foglalkozó csoportját.
 Megszervezi a nevelési értekezleteket, iskolán belüli bemutatóórákat,
tapasztalatcseréket.
 Megszervezi a tanári kirándulásokat. A munkahelyi kollektíva közös
megmozdulásainak szervezése.
 Távollévők feljegyzése, táppénzes lapok szignálása.
 Ellenőrzi a tanári ügyeleti rendszert az ebédlőben, a folyosókon, az udvaron és
az óraközi szünetekben.
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 Ügyeleti idejében koordinálja az iskola zavartalan működését.
Ügyelet:
hétfő reggeli ügyelet: 7.30-8.30
hétfő nappali ügyelet: 8.30-16.00
hétfő nap végi ügyelet: 16.00-17.00
 Helyettesítési (készenléti) napjai: csütörtök és péntek.
 A tanórán kívüli tevékenységek szervezése: szakkörök, szabadidős,
differenciált, tanulószobai foglalkozások ellenőrzése, felelőse.
 Az iskolai pályázatokért felelős.
 A hatékony és gyors információáramlás és munkavégzés érdekében
folyamatosan figyeli az elektronikus postáját, a közoktatással kapcsolatos
hivatalos oldalakat, az Oktatási Hivatal által működtetett központi információs
rendszereket, alrendszereket.
 A mérésekkel kapcsolatos teendők segítése (kompetencia 6., 8. és 10.
évfolyamon, 1. osztályosok mérése DIFER, idegen nyelvi mérés, NETFIT)
 Koordinálja és ellenőrzi a határon túli tanulmányi kirándulásokat, táborokat,
partneriskolával kapcsolatot tart.
Felelős az iskola tulajdonát képező – tanév elején átvett oktatási segédeszközökért. A
foglalkozások alatt a tantermek rendeltetésszerű használatát felügyeli és az ott
felmerült problémák megoldása érdekében intézkedik. Az intézményvezető általános
helyettese.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. és 63. §-a tartalmazza
a pedagógusok kötelességeit és jogait.
Budapest, 2018. szeptember 1.

Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium
OM: 035289
1124. Budapest, Meredek utca 1.
Tel.: 319-3378, 319-3379, 319-3380 Fax: 310-7291
Web: www.aranyj.hu

E-mail:aranyj12ker@gmail.com

Intézményvezető-helyettesi munkaköri leírás
2018. szeptember 1-jétől
Feladata:
 7-9-ig évfolyamfelelős.
 Felelősséggel tartozik a naplók, elektronikus napló, anyakönyvek pontos
adminisztrációért, elszámolási nyilvántartások ellenőrzéséért.
 Irányítja és ellenőrzi a szakmai munkaközösségek közül a magyar nyelv és
irodalom, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, filozófia, etika,
dráma és tánc, mozgóképkultúra és médiaismeret, testnevelés és sport munkáját.
 Figyelemmel kíséri az általános iskolai és a gimnáziumi nevelés és oktatás új
tervei (tantervek) bevezetésének és korrekciójának tapasztalatait iskolánkban,
valamint a fővárosi és országos tapasztalatokról szóló dokumentumokat és
publikációkat. Ezekről tájékoztatja az iskola vezetőségét és a nevelőtestületet.
 Irányítja és ellenőrzi az általános iskolai tanulók pályaválasztását. Felelős a 8-os
évfolyam beiskolázásánál.
 Felelős az iskola statisztikai kimutatásainak elkészítésért.
 Az általános iskolai és a gimnáziumi egészségügyi ellátás megszervezése,
összefogása.
 Pályázatok elkészítése (szakirányának megfelelően).
 A Pedagógiai program, SZMSZ és a szabályzatok aktualizálása.
 A 9.-es évfolyam beiskolázásáért felelős. Megszervezi és lebonyolítja a nyílt
napokat. Ellenőrzi a beiratkozást.
 Segíti az irányítása alá tartozó szakmai munkaközösségek pedagógusainak
önértékelését, pedagógiai-szakmai ellenőrzését és minősítését.
 Az OKTV megszervezéséért és lebonyolításáért felelős.
 Kapcsolatot tart az ELTE tanulmányi osztályával, irányítja a hallgatók
gyakorlatát, megszervezi a vizsgatanítást.
 A Közösségi szolgálat megszervezésének felelőse.
 Ellenőrzi a tanári ügyeleti rendszert az ebédlőben, a folyosókon, az udvaron és
az óraközi szünetekben.
 Ügyeleti idejében koordinálja az iskola zavartalan működését.
Ügyelet:
kedd, szerda, csütörtök, péntek reggeli ügyelet: 7.30-8.30
szerda, csütörtök nappali ügyelet: 8.30-16.00

 Helyettesítési (készenléti) napja: kedd.
 Segíti a tanulmányi versenyekkel kapcsolatos szervezőmunkát.
 A tanórán kívüli tevékenységek: szakkörök, szabadidős, differenciált,
tanulószobai foglalkozások ellenőrzése, segítése.
 A hatékony és gyors információáramlás és munkavégzés érdekében
folyamatosan figyeli az elektronikus postáját, a közoktatással kapcsolatos
hivatalos oldalakat, az Oktatási Hivatal által működtetett központi információs
rendszereket, alrendszereket.
 A tanulmányi versenyekkel kapcsolatos szervezőmunkák felelőse.
 A mérésekkel kapcsolatos teendők segítése (kompetencia 6., 8. és 10.
évfolyamon, 1. osztályosok mérése DIFER, idegen nyelvi mérés, NETFIT)
Felelős az iskola tulajdonát képező – tanév elején átvett oktatási segédeszközökért.
A foglalkozások alatt a tantermek rendeltetésszerű használatát felügyeli és az ott
felmerült problémák megoldása érdekében intézkedik. Az intézményvezető
általános helyettese.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. és 63. §-a
tartalmazza a pedagógusok kötelességeit és jogait.
Budapest, 2018. szeptember 1.

Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium
OM: 035289
1124. Budapest, Meredek utca 1.
Tel.: 319-3378, 319-3379, 319-3380 Fax: 310-7291
Web: www.aranyj.hu

E-mail:aranyj12ker@gmail.com

Intézményvezető-helyettesi munkaköri leírás
2018. szeptember 1-jétől

Feladata:
 1-6-ig évfolyamfelelős.
 Felelősséggel tartozik a naplók, elektronikus napló, anyakönyvek pontos
adminisztrációért, elszámolási nyilvántartások ellenőrzéséért.
 Irányítja és ellenőrzi a szakmai munkaközösségek közül az alsós-, öko
munkaközösség (földrajz, biológia, kémia), fizika, matematika, informatika,
technika, életvitel és gyakorlat, és könyvtár munkáját.
 Figyelemmel kíséri az általános iskolai nevelés és oktatás új tervei (tantervek)
bevezetésének és korrekciójának tapasztalatait iskolánkban, valamint a
fővárosi és országos tapasztalatokról szóló dokumentumokat és publikációkat.
Ezekről tájékoztatja az iskola vezetőségét és a nevelőtestületet.
 Segíti az irányítása alá tartozó szakmai munkaközösségek pedagógusainak
önértékelését, pedagógiai-szakmai ellenőrzését és minősítését.
 Napközi és tanulószoba ellenőrzése.
 A Házirend aktualizálásáért felelős.
 Az 1. osztályos beiskolázásáért felelős. Megszervezi és lebonyolítja a nyílt
napokat. Ellenőrzi a beiratkozást.
 A mérésekkel kapcsolatos teendők irányítása (kompetencia 6., 8. és 10.
évfolyamon, 1. osztályosok mérése DIFER, idegen nyelvi mérés, NETFIT).
 Koordinálja és ellenőrzi a tanulmányi kirándulásokat, táborokat,
partneriskolával kapcsolatot tart.
 Segíti és ellenőrzi az iskolai ünnepélyek, műsorok és közös megmozdulások
előkészítését és lebonyolítását.
 Az OKTV lebonyolításában segít.
 Felelős a honlap és a közösségi oldal karbantartásáért.
 A gondnoksággal, a művészeti tárgyak vezetőivel és a diákság képviselőivel
együtt gondoskodik az épület esztétikai képének kialakításáról.
 Diákönkormányzat munkáját felügyeli.
 Felelős a tankönyvellátás megszervezéséért.
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 Szervezi és ellenőrzi a tanári ügyeleti rendszert az ebédlőben, a folyosókon, az
udvaron és az óraközi szünetekben.
 Ügyeleti idejében koordinálja az iskola zavartalan működését.
 Ügyelet:
kedd, péntek nappali ügyelet: 8.30-16.00
kedd, szerda, csütörtök, péntek nap végi ügyelet: 16.00-17.00
 Helyettesítési (készenléti) napjai: hétfő és szerda.
 Segíti a tanulmányi versenyekkel kapcsolatos szervezőmunkát.
 A tanórán kívüli tevékenységek: szakkörök, szabadidős, differenciált,
tanulószobai foglalkozások ellenőrzése, segítése.
 Pályázatok elkészítése (szakirányának megfelelően).
 A hatékony és gyors információáramlás és munkavégzés érdekében
folyamatosan figyeli az elektronikus postáját, a közoktatással kapcsolatos
hivatalos oldalakat, az Oktatási Hivatal által működtetett központi információs
rendszereket, alrendszereket.
 A ÖKO-iskola felelőse.
Felelős az iskola tulajdonát képező – tanév elején átvett oktatási segédeszközökért. A
foglalkozások alatt a tantermek rendeltetésszerű használatát felügyeli és az ott
felmerült problémák megoldása érdekében intézkedik.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. és 63. §-a tartalmazza
a pedagógusok kötelességeit és jogait.
Budapest, 2018. szeptember 1.

OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKAKÖRI LEÍRÁS
2018. szeptember 1-jétől
Osztályfőnöki felelősségek:











Munkáját a Pedagógiai Program és az intézményi külső és belső elvárás-rendszer
szellemében, az SZMSZ-ben és a Házirendben meghatározottak, és az iskolai
dokumentumok (pl. éves munkaterv) betartásával végzi.
Ökoiskolánk arculatának megfelelően a környezettudatosságra való nevelést,
szemléletformálást, a környezetvédő gondolkodást és viselkedési mód kialakítását,
valamint az iskola erőforrásainak gazdaságos felhasználását tartja szem előtt.
Munkavégzése során szem előtt tartja az intézményi önértékelés elvárás-rendszerét.
Személyes felelősséggel tartozik a tanulókkal kapcsolatos adatok, tanügyi
dokumentumok pontos vezetéséért.
A tantárgyfelosztásban meghatározott feladatokat lát el.
Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma a foglalkozási
terv/tanmenet.
Bizalmasan kezeli a szülőkkel, kollégákkal és az osztályokkal, tanulókkal kapcsolatos
információkat.
Maradéktalanul betartja az adatkezelés rá vonatkozó szabályait.
Bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat (pl. óralátogatás).
A hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az intézményvezetőnek vagy
helyettesének.

Osztályfőnöki feladatok (nem érintve az osztályfőnöki nevelőmunka tartalmi részeit):
I.
Adminisztrációs jellegű feladatok:












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.
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, vagy egyéb módon értesíti a szülőket a tanulóval kapcsolatos
problémáról.
A hatékony és gyors információáramlás és munkavégzés érdekében naponta figyeli az
elektronikus postáját.
Felelősen ellátja a tanulók közösségi szolgálatával kapcsolatos ráháruló teendőit.
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Folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a naplóban a diákok adatainak változását,
a bejárók, a menzások, a kollégisták adataiban bekövetkező változásokat.
Elvégzi a tanulók továbbtanulásával kapcsolatos adminisztrációs teendőket,
továbbtanulási lapjaikat szabályszerűen és pontosan továbbítja.
Nyilvántartást vezet a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos tanulókról.
Figyelemmel kíséri az egészségügyi, szociális, érzelmi gondokkal küszködő tanulókat,
segítséget nyújt számukra.
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.
Együttműködve az osztály tanulóival segíti a tanulóközösség kialakulását.
Minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet, s ennek
tudomásul vételét aláíratja a tanulókkal.
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.
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A tanulók minden iskolai tevékenységét, beleértve a tanórán kívüli szabadidős
foglalkozásokat is értékeli, kialakítja 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 iskolai alapítványokkal.
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, közösségi szolgálat koordinátorával 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 Szolgálat munkatársaival, szükség esetén részt vesz
esetmegbeszéléseken.
Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, és látogatja óráikat.
Tevékenyen részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában.
Szükség esetén — az intézményvezető hozzájárulásával — az osztályban tanító
tanárokat és az érintett más pedagógusokat tanácskozásra hívja össze.
A Munkatervben meghatározott időközönként 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
életpályakompetenciákat.
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 fejlesztésére 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 tanulói tankönyvtámogatások iránti kérelmek összegyűjtésében és
elbírálásában.
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Javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai, szervezési
stb. feladataira.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. és 63. §-a tartalmazza a
pedagógusok kötelességeit és jogait.
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MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐ MUNKAKÖRI LEÍRÁS
2018. szeptember 1-jétől

Beosztása: munkaközösség-vezető
Feladatai a következők:
1. Az iskolai munkaterv alapján összeállítja a munkaközösség évi programját.
2. A munkaközösség tagjainak tanmenetét, a szóbeli érettségi tételeket jóváhagyásra
előterjeszti a felelős intézményvezető-helyettesnek.
3. Segítséget és útmutatást ad a kezdő tanároknak, kölcsönös óralátogatásokat szervez, az
intézményvezetőt óralátogatására elkíséri.
4. Külön felkérés alapján mentori feladatokat lát el.
5. Felelős, hogy a tanévben értékelésre jelölt munkaközösségi tag óráját legalább egy
alkalommal egyedül, majd az értékelő csoport kijelölt tagjával együtt is meglátogassa.
Köteles részt venni az értékelő csoport (ÖTCS) munkájában a tantestület által elfogadott
értékelési ütemterv szerint.
6. Felelős, hogy a munkaközösség minden tagja megismerje a hatékony tanulási
módszereket. Szervezi az ennek megfelelő külső és belső továbbképzéseket.
7. Gondoskodik arról, hogy a középszintű érettségi iskolai lebonyolításához minden
eszköz rendelkezésre álljon.
8. Félévkor és év végén készített jelentésével közreműködik az igazgatói beszámoló
elkészítésében.
9. Javasolja
az
igazgatónak
a
munkaközösségi
tagok
kitüntetését,
a
teljesítményértékeléshez adatokat szolgáltat.
10. Szervezi és megrendezi a munkaközösségi munkatervben szereplő szaktárgyi
versenyeket.
11. Képviseli a munkaközösséget (a szakterületet) az iskolán kívüli szakmai
megbeszéléseken.
12. Javaslatot tesz a munkaközösség tagjainak szakmai továbbképzésére.
13. Ellenőrzi, hogy a munkaközösség tagjai teljesítik a tantervek előírásait, valamint az
iskolai és a szakmai munkaközösségi munkaterv feladatait.
14. Javaslatot tesz az iskolavezetésnek a tantárgyfelosztás elkészítésében.
15. A munkaközösség véleménye alapján a tankönyv és a taneszköz igényt leadja a
tankönyvfelelősnek.
16. Az iskola minőségbiztosítási rendszerében, a szakterületnek megfelelő területen részt
vesz.
17. Felelős a munkaközösség eszköz állományának megfelelő módon történő tárolásáért,
használatáért.
18. Felelős az iskola aktuális tanévi munkatervében rögzített feladatok végrehajtásáért.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. és 63. §-a tartalmazza a
pedagógusok kötelességeit és jogait.

