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Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Zenei Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 

A Szervezeti és Működési Szabályzat a köznevelésről szóló 2011. évi CXC a nemzeti köznevelésről törvény, és a 20/2012.(VIII.31.) EMMI 
rendelet elveinek megfelelően meghatározza és szabályozza az intézmény tevékenységét, irányításának rendjét, működésének folyamatait, 
összefüggéseit, szervezeti felépítését, a hatásköri és függelmi kapcsolatokat, a felelősséget a nevelés és gazdálkodás területén, az ellenőrzés 
rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó szabályozást.  

Az intézmény a munkáját az alapító okirat, a pedagógiai program, az ennek végrehajtására készült éves munkatervek,  általános nevelési és 
oktatási tervek, valamint e szabályzat alapján végzi. A Szervezeti és Működési Szabályzat és a mellékleteit képező egyéb belső szabályzatok 
hatálya kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára, tanulójára.  

2. Az oktatási intézmény meghatározása 

2.1. Az Iskola jogi helyzete 

Az Iskola működését, sajátosságait  a köznevelésről szóló 2011. évi CXC a nemzeti köznevelésről törvény és a hozzá kapcsolódó végrehajtási 
rendeletek, szabályzatok, azok módosításai, valamint a Világi Zsidó Iskola Alapítvány Kuratóriuma Szervezeti és Működési Szabályzatának 
értelemszerűen vonatkozó részei határozzák meg. 

Az intézmény önálló jogi személy 

Nyilvántartásba vétel: 24. szám alatt BPB/012/03626-6/2013 Budapest Főváros Kormányhivatala (1056 Budapest Váci u. 62-64) 

Működési engedély száma: BPB/012/03626-9/2013 Budapest Főváros Kormányhivatala (1056 Budapest Váci u. 62-64) 

2. 2. Az Intézmény elnevezése 

Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 

Az intézmény a Világi Zsidó Iskola Alapítvány által 1990-ben létrehozott, Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskola és Óvoda elnevezéssel működő 
alapítványi oktatási intézmény általános jogutódja. 
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2.3. Az Intézmény székhelye 

1121. Budapest Budakeszi út 48. 

2.4. Az Intézmény telephelye 

1121. Budapest, Budakeszi út 46/b  

2.5. Alapítás éve 

1990. 

2.6. OM azonosító 

 034905 

2.7. Az alapító és fenntartó neve és címe 

Világi Zsidó Iskola Alapítvány 

Budapest, XII., Budakeszi út 48. 
Bírósági bejegyzés száma:  8.Pk.64.935/. 1156 sorszám 

Közhasznú szervezet 
 

2.8. Az Intézmény típusa 

Többcélú, egységes és összetett közös igazgatású közoktatási intézmény  

2.9. Az Intézmény felügyeleti szerve 

Szakmai, törvényességi felügyelet:  Világi Zsidó Iskola Alapítvány  
Fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete: Budapest Főváros Kormányhivatala (1056 Budapest Váci u. 62-64) 
 

2.10. Az Intézmény működési területe 

Országos beiskolázású 

2.11. Munkarendje 

Nappali, esti-levelező 

2.12. Az Intézménybe felvehető maximális gyermek és tanulólétszám: 

Óvoda        3 csoport   70 Fő 
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Általános Iskola 1-8. évfolyam     18 osztály  425 Fő 

Gimnázium  9Ny-12. évfolyam      220 Fő 

Szakközépiskola (párhuzamos művészeti szakképzés)  11 osztály   80 Fő 

   13. évfolyam (szakmai év)       15 Fő 

Integráltan oktatható SNI  48 tanuló 

Zenei Alapfokú Művészeti Iskola       155 Fő 

2.13. Az Intézmény feladatai az Alapító Okiratnak megfelelően 

2.13.1. Óvodai nevelés 3 – 6 (7) éves korcsoport részére; 
2.13.2. Általános Iskolai alapfokú nevelési-oktatási tevékenység nyolcévfolyamon; 
2.13.3. Zenei Alapfokú Művészeti Iskolában egyéni hangszeres és csoportos oktatás elsősorban Iskolánkba járó tanulók zenei műveltség 

megalapozása és fejlesztése 12 évfolyamon ; 
2.13.4.Közéiskola, általános középfokú gimnáziumi oktatás nyelvi-informatikai évfolyammal,, párhuzamos művészeti szakképzés (grafika  

szakon), érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok folytatására felkészítés,; érettségi után szakképzés szakmai éve felkészítés 
szakmai vizsgára grafikus OKJ 52 1811 02 szakon (kifutó rendszerben alkalmazott fotográfus OKJ 52 1842 01 a 2016/2017 tanévig) 

2.13.5.Sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek integrált oktatása nevelési tanácsadó, illetve 
az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye alapján; 

2.13.6. Gyógytestnevelés az Iskola orvosi Szolgálat által kiszűrttanulók részére. 
2.13.7. Külföldön nevelkedett tanulók oktatása integráltan, részben angol nyelven. 
2.13.8. Tehetséggondozás. 

 

3. Tevékenység  
      ( s a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozása szerint) 

 

85.10  Iskolai előkészítő oktatás 

·         Óvodai nevelés: napközbeni ellátással – egész napos formában; 

85.20   Alapfokú oktatás 

·         Általános iskolai oktatás 1-4 évfolyamon – egész napos iskolaotthon formájában 
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·  Általános iskolai oktatás 5-8 évfolyamon, napközi ill/és tanulószobai szolgáltatással, differenciált oktatással (fejlesztés, 
tehetséggondozás) 

·         Sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása 

·         Alapfokú művészeti oktatás Zeneművészeti ágon (6 éves kortól) 

·         Nem magyar állampolgárságú tanulók oktatása részben angol nyelven integrált módon. 

        85.31  Általános középfokú oktatás 

·         Középiskolai oktatás a 9Ny. nyelvi előkészítő évfolyamon tehetséggondozással 

·         Sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása 

·         Nem magyar állampolgárságú tanulók oktatása részben angol nyelven integrált módon 

·         Középiskolai oktatás a 9-12. évfolyamon érettségi vizsgára, felsőoktatásra való felkészítéssel, tehetséggondozással, 

        85.32  Szakmai középfokú oktatás 

·         9 –13 évfolyamon párhuzamos Művészeti szakképzés -     alkalmazott fotográfus és grafikus OKJ 54 211 szakon  kifutórendszerben 
valamint Grafikus OKJ 54-211-04 jelen alapító okirat hatályosságát követően. 

        85.5  Egyéb oktatás  

·         Felnőttoktatás 

·         Iskolarendszeren belüli és kívüli szakképzés 

·         Iskolarendszeren kívüli tanfolyami képzés 

·         Akkreditált pedagógus-továbbképzés 

·         Sport, szabadidő, kulturális képzés, máshová nem sorolt egyéb oktatás 

85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység 

86.21 Egészségügyi alapellátás iskola-egészségügyi ellátás jóléti szolgáltatá 

88.99  Szociális ellátás gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatás 

Gyermekek napközbeni ellátása (oktatás körében részletezve) 

Taneszköz-, tanszer-, tankönyvkedvezmények juttatása 
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Étkezési kedvezmények juttatása 

A Köznevelési törvény által az iskolára ruházott feladatok 

A fenntartó által az Iskolára átruházott szociális támogatások intézése. 

     Közcélok támogatása 

A fenntartó jóváhagyásával az Iskola érdekkörébe tartozó elsősorban közösségi célok esetenkénti támogatása 

Az iskolai diákság önszerveződésének segítése 

91.01  Könyvtári szolgáltatás 

                     Az Iskolai könyvtár működtetése 

93.19 Sportszolgáltatás 

Sportrendezvények szervezése 

    Egyéb szabadidős tevékenység 

Iskolai – esetenként iskolák közötti diáksport – egyéb szabadidős - rendezvények megvalósítása 

        56.29  Munkahelyi étkeztetés 

Az Iskola diákjainak - a diákétkeztetésre vonatkozó törvények betartása mellett - és dolgozóinak étkeztetése. 

        68.20  Ingatlan bérbeadása (szabad kapacitás hasznosítása) 

   Oktatási, kulturális szakmai szakértés, vizsgáztatás 

  

 

  4. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

4.1. Az Iskolaépület - a fenntartó tulajdona - IX-801/7/1996. (Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat) használatbavételi engedéllyel 
rendelkezik. A fenntartó – céljainak megfelelően - a tulajdonát képező vagyoni értékű jogokat, tárgyi eszközöket (a gépek, 
berendezések, felszerelések) térítésmentesen az Intézmény használatába adja. 

Helyrajzi száma: 10874, mely természetben a 1121. Budapest, XII., Budakeszi út 48. alatt fekszik. 
A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában levő, 99 évre ingyenes használatban levő 22 700 m2 telken, a Világi Zsidó Iskola Alapítvány 
tulajdonát képező 3140m2 beépített alapterületű, 6563 m2 hasznos területtel felépült Iskolaépület. 
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4.2. Telephely (Óvoda) IX-1898/8/97 (Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat) használatbavételi engedéllyel rendelkezik,, a R. S. 
Lauder Magyarország nyilatkozata alapján határozatlan ideig rendeltetésszerű használata biztosított. 

Helyrajzi száma: 10873/3, mely természetben a 1121. Budapest, Budakeszi út 46. szám alatt fekszik. 
Ronald S. Lauder Magyarország (1052. Budapest, Váci u. 19-21) tulajdonában levő 505 m2 hasznos alapterülettel rendelkező 
óvodaépület. 

 

6.  A feladat ellátását szolgáló folyó bevételek: 

 

6.1.  A fenntartó által az Iskola éves költségvetésében biztosított támogatás (ezen belül az állami költségvetésből biztosított támogatás, 

valamint egyéb fenntartói támogatás) 

6.2. Alapfokú Művészeti Iskola térítése 

6.3. Egyéb oktatás térítése 

6.4. Egyéb térítések 

6.5. Pályázatok 

7. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 

7.1. Az Intézmény használatába adott alapítványi vagyonért az Intézmény főigazgatója felel. 

7.2. Az épület kihasználtsága felett az Iskola főigazgatója rendelkezik 

7.3.  Az Intézmény főigazgatója a rendelkezésre bocsátott ingatlant nem jogosult elidegeníteni. 

7.4.  Az Intézmény az átmeneti szabad kapacitását az alaptevékenység sérelme nélkül a fenntartó hozzájárulásával jogosult bérbeadás vagy 
egyéb módon hasznosítani. 

7.5.  Az Intézmény főigazgatója a vagyonnal és a Kuratórium által évente jóváhagyott költségvetés keretei között önállóan rendelkezik, s erről 
évente írásban beszámol a fenntartónak. 

7.6. A gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatokat a fenntartó – és egyben intézmény – székhelyén látják el. 

7.7. Az Intézmény főigazgatója a vagyon, és költségvetés tekintetében írásbeli beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó legfelsőbb 



7 
 

fórumának, a Kuratóriumnak. 

 

8.  Az Intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok 

Az Intézmény önálló gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező szervezet, vezetői felelősség mellett. 

KSH szám: 18235599-8021-569-01 

Adószám: 18235599-1-43 

Társadalombiztosítási folyószámlaszám: 9885488/A 

Bankszámlaszám: Sberbank 14100464-91341349-02000004 

 

9.  Az Intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 

Az Intézmény főigazgatóját az Alapítvány Kuratóriuma nevezi ki, az Intézmény SzMSz-val összhangban, határozott időre. 

10. Az Intézmény képviselete:  
az Intézmény főigazgatója, melyet egyes esetekben átruházhat. 
Az Intézmény határozatlan időre alakul. 
 

 

11.  Iskolánk arculatát meghatározó dokumentumok 

 

11.1  Küldetésnyilatkozat 
 

Hatékony értékközvetítés a zsidó hagyományokra és alkalmazásképes tudásra épülő multikulturális környezetben. 
 

11.2  Etikai nyilatkozat 
 

Iskolánk - alapító okirata szerint -  világi zsidó iskolaként biztosítja a magyar és az európai kultúra, valamint az egyetemes zsidó kultúra 
értékeinek minél magasabb színvonalú átadását  mindazon gyermekek számára, akik - bármely nemzet, vagy felekezet tagjaiként  - óhajtják 
és vállalják ezen kultúra és tudás megismerését, elsajátítását. 
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Munkánkat az a meggyőződés irányítja, hogy a tudás és annak minősége különleges értékkel bír, és valamennyien tudatában vagyunk 
annak, hogy ennek az értéknek a közvetítése felelősséggel ruház fel minket. 

Elsődleges felelősségünk, hogy szakterületünkön ismerjük, keressük, közvetítsük azokat az értékeket, amelyekben hiszünk, és amely 
értékek híven tükrözik az iskola küldetésnyilatkozatában foglaltakat. Tiszteletben tartjuk a szellemi értékeket. Minden munkatársnak lehet 
sajátos érdeklődési területe, de az nem korlátozhatja az elvárható ismerettartalmak átadását. Tudomásul vesszük, hogy szaktárgyunk 
tudástartalmának közvetítésekor megfelelő önkritikát, önfegyelmet gyakorolunk. Ezen értékek hatékony közvetítése érdekében 
folyamatosan fejlesztjük szakmai, módszertani tudásunkat.   

Az iskola pedagógiai programjának megfelelően bátorítjuk és segítjük a gyerekeket a tanulási folyamatban. Védjük és biztosítjuk a szabad 
tanulás lehetőségét. Törekszünk arra, hogy tanítványaink elé a legmagasabb szakmai és etikai értéket személyes példánkkal mintaként 
állítsuk. Tiszteljük tanítványaik személyiségét és segítjük annak kibontakozását, és gyermekközpontú szemléletünkből következően 
rendszeresen betöltjük a személyes tanácsadó szerepét. Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk, hogy segítsük tanítványainkban kialakítani 
a tanulással kapcsolatos megfelelő magatartásformákat és biztosítsuk, hogy tanítványaink értékelése azok munkájának valódi értékét 
tükrözze. Tiszteletben tartjuk a tanár-diák viszony bizalmi jellegét és természetét. A legszélesebb értelemben kerüljük tanítványaink ki-, 
illetve felhasználását, zaklatását vagy diszkriminatív kezelését.  

Munkatársként valamennyiünkre azonos kötelezettség hárul, ami abból fakad, hogy valamennyien ugyanannak a munkahelyi 
közösségnek vagyunk a tagjai, mindannyian felelősséggel tartozunk munkánkért, eredményeink és problémáink megfogalmazásáért e 
közösségen belül. Tiszteletben tartjuk egymás álláspontját.  Törekszünk arra, hogy kollégáinkról reális és megalapozott véleményt alakítsunk 
ki. Problémáinkat, konfliktusainkat azokkal és ott igyekszünk megoldani, ahol azok keletkeztek, nem visszük ki a külvilág felé.  
Tiszteletben tartjuk és védjük a tájékozódáshoz és tájékoztatáshoz való jogot. Tudomásul vesszük az intézmény irányításából munkánk során 
ránk háruló és másra át nem hárítható személyes felelősségünket. 
 

Mint oktatási intézmény tagja, munkatársként mindenek elé helyezzük a hatékony és eredményes nevelés/oktatás szempontjait. Célunk, 
hogy tanítványaink aktív és eredményes tagjai legyenek a közösségnek. Minden életkori csoportban azon dolgozunk, hogy diákjaink a kapott 
feladatokat a lehető legmagasabb szinten oldják meg. Ennek elérése érdekében olyan feladatokat adunk tanítványaiknak, amelyeken 
keresztül mérhetők azok az eredmények, amelyek diákjaink sikeres életútjához szükségesek. 
 

Tevékenységünk tartalmát az iskola küldetésnyilatkozata, célrendszere és pedagógiai programja határozza meg. Tevékenységünk minden 
elemének a fenti dokumentumokban megfogalmazottakkal összhangban kell lennie, de mindannyian kezdeményezhetjük a fenti 
dokumentumok tartalmának átgondolását, módosítását. Elismerjük és tudomásul vesszük, hogy teljes felelősséggel tartozunk az 
intézményben végzett munkánkért, és intézményen kívül csak annyi munkát vállalunk, amennyi nem veszélyezteti az intézményi feladataink 
ellátását. Minden esetben tudjuk és tiszteletben tartjuk, hogy tevékenységünk az intézmény egészének működését, valamennyi munkatárs 
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tevékenységét befolyásolja. 

Mint a tágabb közösség tagjai, felelősséggel tartozunk környezetünkért. Amikor magánemberként nyilatkozunk vagy cselekszünk, kerüljük 
azt a látszatot, hogy ezt az intézmény nevében tesszük. 

 

11.3. Értékek - Célok 

Nyitottak vagyunk 

Iskolánk nyitott mindazok számára, akik bármely nemzet és felekezet tagjaiként óhajtják és vállalják a magyar, az európai, a világ, 
valamint az egyetemes zsidó kultúra minél magasabb színvonalú elsajátítását.  

A gyermekközpontúság munkánk sarokköve 

Iskolánk tanárai a tanulást olyan természetes tevékenységnek és örömforrásnak tekintik, amely eredményesen gyermekközpontú 
szemlélettel valósítható meg. Iskolánk dolgozói a gyakorlatban ezt képviselik.  

Biztosítjuk a választás szabadságát - elvárjuk a felelősség vállalását. 

Iskolánk fizikailag és érzelmileg egyaránt biztonságos környezete lehetővé teszi, hogy tanulóink szabadon kifejezhessék gondolataikat és 
fejleszthessék személyiségüket. Ezzel a szabadsággal élni úgy lehet és kell, hogy az mások ugyanilyen jogát ne korlátozza és sértse. 

Értéket közvetítünk 

Tanítványaink számára olyan tanulási környezetet biztosítunk, ahol a személyes erőfeszítés, a tisztesség, a felelősségvállalás és a 
teljesítmény értéket jelentenek. 
Komoly elvárásokat támasztunk tehát a tanulási szándékokat és a viselkedési normákat illetően. Tanáraink, iskolánk dolgozói és 
tanulóink szülei mindennapjaikban ezeket a normákat követik és így tanulóink számára ezt a mintát közvetítik. 

A tanulást segítjük 

Magasan és speciálisan képzett tanáraink mindvégig részt vesznek a tanulási folyamat irányításában.  
Képességfejlesztő, folyamatközpontú, tudás alapú tantervünk lehetőséget biztosít arra, hogy diákjaink a tanulási folyamat aktív 
résztvevői legyenek.  
Tanulóink számára minden életkorban biztosítjuk annak lehetőségét, hogy adottságaikat, képességeiket a tantárgyak elsajátításában, a 
sportban, a művészetekben, a tanórán kívüli tevékenységekben fejleszthessék és bemutathassák. 
Tanulóinkat a folyamatos élethosszig tartó tanulás követelményei szerint, az önálló tanuláshoz szükséges képességek fejlesztésével 
segítjük. 
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A különböző tanulási és együttműködési technikák, a rendelkezésre álló források és a technikai szolgáltatások használata segíti 
tanulóinkat abban, hogy tanulási igényeiket a lehető legjobban és leghatékonyabban elégíthessék ki. 

Önállóságra nevelünk, segítjük a személyiség fejlődését 

Diákjaink - igényeiknek megfelelően - folyamatos támogatást kapnak önállóságuk fejlesztéséhez, az életkoruknak megfelelő 
intellektuális, fizikai, szociális, etikai és esztétikai kihívások megválaszolásához.  

Segítjük az ismeretek gyakorlati alkalmazását. 

Egyéni törekvéseiknek és munkájuknak, tanáraink segítő irányításának és a szülők támogatásának köszönhetően diákjaink értő 
olvasókká, szövegalkotókká, hallgatókká, előadókká, gondolkodókká és problémamegoldókká válhatnak. 

 

 

 

11.4. Elvárás a tanulóktól 
 

Iskolánk büszke arra, hogy tanulói olyan multikulturális környezetben tanulhatnak és fejlődhetnek, ami hozzájárul a másság 
elfogadásához. Iskolánk nyitott mindazok számára, akik bármely nemzet és felekezet tagjaiként óhajtják és vállalják a magyar, az 
európai, a világ, valamint az egyetemes zsidó kultúra minél magasabb színvonalú elsajátítását.  
Elvárjuk, hogy tanítványaink a másságot elfogadják, tiszteljék és cselekedeteikben ez jusson kifejezésre 

 

Iskolánk méri az értő olvasás, szövegalkotás, gondolkodás, aktív probléma megoldás alakulását. Legfontosabb és összehasonlítható 
információt ezekről a képességekről a kompetencia felmérések adnak. Elvárjuk tanítványainktól, hogy ezeken a felméréseken a legjobb 
tudásuk és képességük szerint vegyenek részt. Csak rendkívül indokolt esetben mulasszanak. 
 

Iskolánk értékeli a személyes erőfeszítést, a tisztességet, a felelősségvállalást és teljesítményt. Tanítványainktól elvárjuk, hogy azokon a 
méréseken, amelyek ezeket a célokat szolgálják és a teljesítményről közel pontos információt adhatnak, vegyenek részt és törekedjenek 
arra, hogy képességeikhez mérten a lehető legjobban teljesítsenek. 
 

Iskolánk életkortól függően segíti az önálló tanulás képességének kialakulását. Elvárjuk tanítványainktól, hogy az erre a célra kialakított 
elektronikus felületeket rendeltetésszerűen használják. 
Tanítványainktól elvárjuk, hogy éljenek azzal a számtalan oktatási formával és területtel, amit annak érdekében hoztunk létre, hogy a 
lehető legjobban megtalálják a nekik megfelelő területet. Ez nyilvánul meg a „csak azt nem választhatod, hogy nem választasz” 
programban. 
 

Tanítványaink számára egészséges környezetet biztosítunk. Elvárjuk, hogy az intézményhez tartozó külső és belső tereket olyan 
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gondosan kezeljék, hogy az őket követőkre fenntartások nélkül hagyhassák.  
 

Tanítványaink sokszor képviselik intézményünket kirándulásokon, városokban, sporteseményeken. Elvárjuk tanítványainktól hogy 
mindig tartsák ezt szem előtt, és a helyzethez képest magas viselkedési és szociális kultúrával képviseljék intézményünket. 
 

Elvárjuk, hogy tanítványaink életkorunknak megfelelően akadályozzák meg a szóbeszéd terjedését, tiszteljék a magántulajdont, és 
életvitelükre az önépítés legyen jellemző. 
 

Tanítványainktól elvárjuk, hogy életkorukhoz képest vendégeinkkel, szülőkkel, hozzátartozókkal, iskolai dolgozókkal, tanárokkal, és 
érdeklődőkkel tisztelettudóan viselkedjenek. Különös érzékenységet tanúsítsanak a fiatal tanulókkal szemben. 
 

A drogok, beleértve a dohányzás, az alkohol és toxikus anyagok fogyasztását is, nem szolgálják az iskola által az oktatással, neveléssel és 
a kreatív gondolkodással szemben támasztott követelményeit. Hosszú és rövidtávon is károsítják a szervezetet, ezért semmilyen 
formában nem támogatjuk a fogyasztásukat. Más szóval fogyasztásuk az iskolában és az iskola által szervezett eseményeken tilos, és ok 
arra, hogy a kérést semmibe vevő diákjainkkal szemben fegyelmi intézkedéseket kezdeményezzünk.  

 

 

11.5. Az intézmény működési rendje: 
 

Iskolánk munkarendje a hatékony és eredményes munkavégzést segíti. A szabályok betartása azt szolgálja, hogy egymás feladatainak 
elvégzését a lehető legkisebb mértékben zavarjuk  
 

A pontos munkavégzés az iskola minden használójának joga és kötelessége. A tanulóknak 10 perccel a foglalkozás elkezdése előtt 
ajánlott megjelennie foglalkozás helyszínén. 
 

Az intézmény 0 – 24 óráig felügyelet alatt van. Folyamatosan két személy (biztonsági alkalmazott) tartózkodik az épületben.  
 

Tanárok az intézményt, a vonatkozó biztonsági előírások betartásával bármikor igénybe vehetik. Ez alól kivételt a szombat és a szigorú 
zsidó ünnepek jelentenek. Ezekre a napokra az operatív igazgató adhat felmentést. Erről a biztonsági szolgálat vezetőjét és az illetékes 
épületben tartózkodó biztonsági munkatársakat, a sorrend betartásával az operatív igazgató tájékoztatja   
 

Az intézmény 7.00 – 17.00 között minden diák számára ügyeletet biztosít. Ennek rendjét az aktuális év tantárgyfelosztása tartalmazza. 
 

A zeneiskolai órák a közismereti oktatás után, délután kezdődnek. Az egyéni hangszeres órák időpontját a főtárgy tanárok év elején 
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egyeztetik a növendékekkel. A csoportos órák (szolfézs, improvizáció, kórus, zenekari gyakorlat) beosztása a többi délutáni 
foglalkozáshoz igazodik. Így nem zárja ki egymást a zenetanulás és a sport vagy a projekt. A tanórán kívüli délutáni programok 
koordinálása egy személyhez tartozik. A diákok a felkínált lehetőségekből választhatnak. Minden 8 főnél nagyobb csoport beindul, az 
ennél kisebb létszámú csoportok indítására pénzügyi hozzájárulás estén van lehetőség.  A délutáni programokat a zeneiskola 
koordinátorával egyeztetni kell.  
 

17.00 után diák csak tanár illetve megbízott felnőtt által vezetett foglalkozásokon vehet részt. (abban az esetben, ha az itt tartózkodás 
estére felügyeletet kell biztosítanunk az első fél óra ingyenes, ezt követően minden megkezdett félóra után 3000 ft-ot számítunk fel) 

 

Nyitvatartási napok ügyintézésre tanítási napokon  

 

Gazdasági iroda: 

Hétfő- Csütörtök:  07.45 - 17.00 

Péntek:   07.45 - 15.30 

 

Központi titkárság: 

Hétfő – Csütörtök: 09.30 – 16.30 

Péntek:  09.30 – 14.30 

  

Általános Iskola titkársága: 

Hétfő – Csütörtök: 07.30 – 15.30 

Péntek:  07.30 – 14.30 

 

Középiskola  titkársága: 

Hétfő – Csütörtök: 08.00 – 15.30 

Péntek:  08.00 – 14.30 

 

Vezetői ügyeletet évente szabályozzuk. 
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12. Napi munkarend programjaink szerint (általában) 

 

12.1 Óvoda 

 

Nyitva tartás: 
 

Az óvoda 07.00-17.30 üzemel 
07.00 - 07.30 ügyeletet tart a korán érkező gyerekek részére  
07.30 – 17.00 gyermekek foglakoztatása 

Napirend: 
- gyermekek óvodai napirendjét életkoruknak megfelelően az óvónők állítják össze 

- a gyermekeket legkésőbb 9 óráig hozhatják be a szülők és ők maguk eddig az időpontig vehetnek részt a csoport életében 

- a tízórait 8 - 9.30 - ig fogyaszthatják el a gyerekek, az esetenként később érkezőnek étkezéséről, az óvoda konyhájában a szülők 
gondoskodnak 

- a gyermekek távozásáról az őket felügyelő felnőtteknek tudniuk kell 
- gyereket csak a szülőknek, vagy az általuk meghatalmazott személynek adhat át az óvoda 

 

12.2 1 – 4 életkori szakasz 

 

1 – 2. évfolyam 

 

Óra időpont 

1. 08:10 - 08:55 

2. 09:05 - 09:50 

Szünet 
az 
udvaro
n 
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3. 10:15 - 10:55 

4. 11:05 - 11:50 

ebéd 12:00 - 12:40 

6. 12:50 - 13:30 

 

3. évfolyam 

 

Óra időpont 

1. 08:10 - 08:55 

2. 09:05 - 09:50 

Szünet 
az 
udvaro
n 

 

3. 10:15 - 10:55 

4. 11:05 - 11:50 

5. 12:00 - 12:40 

ebéd 12:50 - 13:30 

 

 

4. évfolyam 

 

Óra Időpont 

1. 08:00 - 08:45 
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2. 09:00 - 09:45 

szün
et az 
udva
ron 

 

3. 10:10 - 10:50 

4. 11:00 - 11:45 

5. 11:55 - 12:40 

6. 12:50 - 13:35 

ebéd  

 

 

12.3 5 – 13 életkori szakasz 

 

5 – 13. évfolyam 

 

Óra Időpont 

1. 08:00 - 08:45 

2. 09:00 - 09:45 

3. 10:00 - 10:45 

4. 11:00 - 11:45 

5. 12:00 - 12:45 

6. 13:00 - 13:40 
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7. 13:50 - 14:30 

8. 14:40 - 15:20 

 

 

13. Szülők, gondviselők benntartózkodási rendje: 

  
Mivel intézményünk közösségi jellegű, a szülők és gondviselők számára nyitott. Szülők és gondviselők az órák kivételével az épület 
bármely részét felkereshetik úgy, hogy az ott folyó tevékenységet ne zavarják. Órák látogatásának egyeztetése az életkori szakasz 
igazgatójával történik.  
 

Hozzátartozók, ismerősök benntartózkodása előzetes egyeztetés alapján a biztonsági szolgálat előzetes értesítése mellett történhet, a 
vezetőség valamely tagjának engedélyével. 
 

Vezetői ügyeletet évente szabályozzuk. 
 

 

A tanuló távollétére vonatkozó szabályok 

Az 1-4. évfolyamokon a hiányzásokat orvosi illetve írásbeli szülői igazolással fogadják el az osztálytanítók. A szülőknek gyermek hiányzásának 
okáról mielőbb személyesen, írásban vagy telefonon tájékoztatni kell az osztályfőnököket.   
 

Amennyiben a család utazás vagy egyéb esemény miatt több napra kéri el a tanulót, úgy előzetesen írásbeli kérelmet kell az 1-4. évfolyam 
életkori szakasz vezetőjéhez eljuttatni. A kimaradó tananyag pótlását ez esetben a szülőknek kell vállalniuk.   
 

Napközben a tanuló nem hagyhatja el az iskola területét. A portán az osztályfőnök vagy mentor leadja a listát félév elején, hogy az egyes 
tanulóknak, illetve csoportoknak mikor ér véget a tanítás, ennek alapján engedi ki őket a porta.  Az ettől eltérő esetekben Kilépési engedélyt 
tölt ki a mentor vagy az osztályfőnök. 
 

1 hónapnál nem hosszabb távollét esetén a KIKÉRŐ LAP-ot a diák aláíratja a tanárokkal és az ő véleményük ismeretében a szülő dönt. 
 

 1 hónapnál hosszabb távollét esetén a tagozatvezetőnek kell kérvényt írni és vele egyeztetni. 
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 A tanulók véleménynyilvánításának és rendszeres tájékoztatásának rendje. 
 

A tanulók rendszeres szóbeli visszajelzéseket kapnak a mindennapokban. Felmérőik eredményei megjelennek az e-napló adott tantárgyai alatt 
a következőképpen:  

● első osztály második félévétől második osztály évvégéig pontszámokkal,  
● harmadik, negyedik osztályban százalékosan.  
● írásban az e-naplón keresztül negyedéves, féléves és háromnegyed-éves szöveges értékelést kapnak, 
● félévkor és évvégén a Töprengőt kapják meg, 
● évvégén szöveges értékeléssel (kívánság esetén számszerű értékeléssel) bizonyítványt kapnak a tanulók.  

 

A Töprengő „Ahogy én látom” lapjain módjuk van a tanulóknak írásos véleményt nyilvánítani az iskolai eredményeikről, szokásrendszerükről, 
társas viszonyaikról. 
 

Negyedik osztályban a diákok már értékelik osztálytanítóikat az előre megadott szempontsor alapján.   
 

5 – 13. évfolyamig a tanulók értékelik a szaktanárokat és az osztályfőnököket illetve mentorokat megadott szempontok szerint online kérdőívek 
felhasználásával. 
 

 

 

A térítési díjakra vonatkozó szabályok: 
 

Étkezés térítési díj: kialakítása a jogszabályokkal összhangban a beszállító tájékoztatása  alapján a nyersanyag norma áfával növelt összege. 
Kedvezményeket a törvényi előírások szerint biztosítunk. Az eljárási rendet, a tájékoztatót, a tanévi nyomtatványt honlapunkon keresztül le 
lehet tölteni, illetve a gazdasági osztályon lehet intézni. A befizetés mindenkori konyha üzemeltetője (ebédbeszállítója) által szabályozottan 
készpénzben, vagy átutalással közvetlenül a beszállítónak történik a megrendelés alapján. 
 

 

Tankönyvek térítési díja: a jogszabályokkal összhangban a beszállító részére kell a tanulóknak (szülőknek) fizetni. A kedvezmények igénylése 
hasonló az étkezés térítési díjkedvezményeknél leírtakkal. 
 

Egyéni programok, szakkörök térítése: a különböző nevesített különórák igénybe vétele térítés ellenében történik.  
 

Kártérítés:  
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a diákok kártérítését a jogszabályokkal összhangban, a káresemény jegyzőkönyvbe vétele mellett, határozatba foglaltan a gondviselő 
fizeti meg. 

a munkavállaló a személyes használatba kapott eszközökért személyes felelősséggel tartozik.   
 

 

 

II. Egyéni utak program a Lauder Iskolában 

 

A Lauder Iskola pedagógiai alapelvei között szerepel az egyes tanulókra való személyes odafigyelés, az ennek megfelelően - olykor egymástól 
nagyon különböző - személyes igények feltárása, kielégítése, az egyéni bánásmód lehetőségeinek megteremtése.  
 

Egyéni utak bejárásának lehetőségét az Intézmény mind a tanítási órákhoz kapcsolódó területeken, mind a tanórán kívüli foglalkozások gazdag 
kínálatával is lehetővé teszi, - számtalan ponton választási lehetőséget biztosítva a gyerekeknek, szülőknek.  
 

Az egyéni utak programmal azt kívánjuk biztosítani, hogy akik - bármilyen okból - az alapszolgáltatások kiegészítéseként egyéb foglalkozásokra 
is igényt tartanak, itt az Intézmény segítségével, képzett szakemberek, esetenként a választott terület neves képviselőinek bevonásával 
megtehessék azt. Az egyéni utak kiegészítő program célja tehát, hogy az Iskola pedagógiai programjában megfogalmazottak megvalósítását 
minden iskolahasználó számára áttekinthető szervezeti rendszerrel segítse.   
 

● Programunk elemeihez tartozik a valamely területen kiemelkedően tehetséges gyerekek felismerése, majd ennek alapján „navigálása” 
a megfelelő irányú és terhelésű fejlesztésre. A program – kivételes esetektől eltekintve – a 3. évfolyamtól indul. 

● Gyakorlata van a fejlesztésnek, amely elsősorban a felszínre kerülő sajátosságok, nehézségek, különbözőségek hatékony segítésével 
foglalkozik. Ez az első évfolyamon alapszolgáltatásunk része.  

 

A fenti célok megvalósítását szolgálja az egyéni utak program, amely az intézmény egészén keresztül azonos elvekkel és megvalósítási 
szabályozókkal működik. 
 

1. Egyéni utak az óvodában  
Az egyéni sajátosságok megfigyelésére az életkornak megfelelő “megfigyelési lapot” dolgoztunk ki.  
Szükség esetén az egyéni fejlesztési tervet - a szülők, a logopédus és pszichológus bevonásával -  erre alapozva készítjük el. A fejlesztés során 
végzett megfigyeléseket, vizsgálódásokat, az iskolára való készültség, érettség kritériumait rögzítjük. 
 

2. Egyéni utak az iskolában 

A kiemelkedő teljesítmény ilyenkor többnyire még a hozott tapasztalatra, ismeretekre épül, a tehetség valamivel később kerül felszínre. A 
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programot – kevés kivételtől eltekintve – a 3. évfolyamtól dolgozzuk ki. 
 

Az iskolakezdés első évében az osztálytanítók mellett speciális felkészültségű pedagógus segíti a gyerekek megismerését. Ekkor kezdődik az 
eredményes tanuláshoz szükséges képességek felmérése. 
 

A fejlődés segítésében óriási szerepe lehet annak, ha a sajátos nevelési szükségletet minél előbb felismerjük. 
Sajátos odafigyelésre van szükségük azoknak a tanulóknak, akiknél 
 

● Kicsi, lassú vagy nincs előrehaladás 

● Valamelyik meghatározható részképesség hiányzik  
● Szociális, beilleszkedési és/vagy viselkedési nehézségei vannak 

● Tanulási technika problémái vannak 

● Bármilyen ok miatt (pl. hosszabb külföldi tartózkodás, betegség) valamely területen kiemelt intenzitású vagy sajátos módszerekkel 
történő fejlesztést igényel 
● A ráfordított idő növelésével és/vagy sajátos módszerek alkalmazásával történő intenzívebb foglalkozástól fokozott eredményt szeretne 
elérni 
● Egyéb okok 

 

Az életkor növekedésével az egyéni utak áttevődhetnek a tehetségesek megfelelő jellegű és szintű foglalkozásaira, az érdeklődés 
differenciálódásával párhuzamosan kialakuló tanulói és szülői igények iskolánkon belüli kielégítésére, s természetesen megmaradhatnak – 
különösen az intézményhez később csatlakozó diákoknál – a program fent jelölt okai is.   
 

3. Az Egyéni Program az iskola által nyújtott szolgáltatás, mely kétféle módon jöhet létre;  
● az iskola javaslatára (a pedagógusok - tanítók, szaktanárok, fejlesztők, osztályfőnökök, mentorok - és szakemberek - logopédus, 

pszichológus, orvos -, ill. az iskolavezetés tagjai együttműködése eredményeként) 
Indokolt esetben az iskola a felvétel feltételéül szabhatja az egyéni programba való bekapcsolódást. Ez az eshetőség elsődlegesen az idegen 
nyelvterületről érkezett tanulókra vonatkozik. 
 

● szülői kérésre.  
A fejlesztés történhet egyénileg és kisebb csoportban is. A program eredményes kivitelezése valamennyi esetben nagyfokú együttműködést 
feltételez - és igényel - az iskola és a szülők között. 
 

Az egyéni program létrejöttének folyamata (lépései): 
1. Az egyéni programot igénylő lap kitöltése (lsd. melléklet) 
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Az induló állapot rögzítése, a speciális egyéni fejlesztés igényének valószínűsíthető oka (tünetek felsorolása). Célmeghatározás, javasolt 
fejlesztés (ki, mely területeken, hogyan - csoportban, egyénileg, mikor, hol). A legközelebbi kontroll/mérés időpontja, a program várható hossza. 
 

2. Az igény elbírálása 
3. Egyeztetés az iskola egyéni programjának vezetője és szülők között 
4. A megállapodás megkötése 
5. Az egyéni program beindulása 

6. A program értékelése 

 

 

(Ha az iskola – szaktanár, ofő, mentor, tanító, fejlesztő, speciális pedagógus…–  javasolja az egyéni programot, akkor is ezek a lépések, csak 
meg kell előzze egy „Iskolai javaslat az egyéni programhoz” lap kitöltése (lsd. melléklet), és szülőhöz való eljuttatása.) 
 

 

Az egyéni programot tartó pedagógus feladatai: 
 

● Egyeztetés a családdal az EP időpontjairól és helyéről (erről értesíteni a programvezetőt) 
● Az induló állapot rögzítése (mérés), és erről egy összegzés eljuttatása az EP vezetőjéhez.  
● A foglakozások lelkiismeretes megtartása és folyamatos adminisztrálása a megfelelő elektronikus felületen (E-napló) 
● Folyamatos kapcsolattartás a családdal.  
● A lapon előzetesen meghatározott időben újabb mérés, összegzés és javaslat a továbbhaladásról, erről egy összegzés eljutatása az EP- 

programvezetőhöz. 
   

Fontos tudnivalók 

 

1. Az iskolánkkal tanulói jogviszonyban lévő diákot nem szabad az egyéni program rendszerén kívül tanítani, csak - összhangban az Etikai 
Nyilatkozatunkkal - szigorúan iskolai keretek között.  

2. Az EP-t igénylő lap a hálózatunkon, valamint az elemi, és a középiskolai titkárságon megtalálható. Az igénylőlapot az EP- programvezetőhöz 
kell eljuttatni. 

3. A program beindulásáról (a körülmények és javaslatok alapos megfontolása után) az iskola pedagógiai vezetője, vagy annak megbízottja 
dönt. 

4. A program költségeiről az EP- programvezető állapodik meg a szülőkkel. 
5. A programot tartó pedagógus az óradíját az EP- programvezetővel, egyes esetekben az iskola szervezeti igazgatójával egyezteti. 
6. A program kifizetése a pedagógusnak félévente, a szülői befizetések megtörténte után történik. 
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7. A folyamatos és pontos adminisztráció alapkövetelmény, ez képezi az elszámolások alapját. 
 

 

● sakk térítési díja 

● egyéb befizetések 

 

Támogatások rendszere 

 

A Lauder Iskola Teljesítmény Elismerési Rendszere 

 

A Teljesítmény Elismerési Rendszert (továbbiakban TER) y egységes rendszerben kezeli mind a tanulók kiemelkedő teljesítményeit, mind a 
családok szociális helyzetét. 
 

Célja, hogy elismerje, támogassa azon tanulókat, családokat, akik a Lauder Iskola által képviselt bármely érték terén kiemelkedők, 
eredményesek, élve az iskola adta lehetőségekkel, tevékenységükkel hozzájárulnak az Iskola céljainak eléréséhez és jó hírének 
öregbítéséhez. 
 

A pályázat kiírása a tanévet megelőző márciusban, bírálata egy fordulóban - az Iskolaszék és az Iskola képviselőinek bevonásával - májusban 
történik. 
  
  
Pályázható díjak 

Kiemelkedő zenei tevékenységért - Weiner Leo díj  
Kiemelkedő matematikai teljesítményért - Turán Pál díj   
Kiemelkedő közösségi érzékenységért - Hatvany Lajos- díj  
Kiemelkedő teljesítmény a szellemi játékok terén - Szabó László díj  
Kiemelkedő konstrukciós képességért - Bánki Donát díj  
A zsidó értékek magas szintű képviseletéért - Raj Tamás díj  
Kiemelkedő színészi tevékenységért - Kabos Gyula díj  
Általánosan kiemelkedő tanulmányi eredmény elismerésére - Várhegyi György díj  
A gyakorlati társadalomtudományok, a közélet területén kiemelkedő tevékenységért - Vázsonyi Vilmos díj  
Kiemelkedő sporteredményekért - Hajós Alfréd díj  
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A fizika területén elért kiemelkedő eredményekért - Szilárd Leó díj  
Kiemelkedő biológiai eredményekért - Hevesy György díj  
Kiemelkedő kémiai eredményekért – Kőrösy Ferenc díj 
Kiemelkedő irodalmi tevékenységért - Karinthy Frigyes díj  
Kiemelkedő informatika tevékenységért - Neumann János díj  
Kiemelkedő képzőművészeti tevékenységért - Moholy-Nagy László díj  
Kiemelkedő audiovizuális tevékenységért - Korda Sándor díj  
Kiemelkedő idegen nyelvi teljesítményért - Vámbéry Ármin díj  
Az alkalmazott történettudományok területén elért eredményekért - Stein Aurél díj  
 

 

A díjak formája 

Oklevél, tárgyjutalom 

Kedvezmény nyújtása a fenntartási költséghozzájárulásból szociális alapon. 
 

A tanulók választásával és a választásra vonatkozó változtatások rendszere. 
Kapcsolatok rendszere 

 

 

Egészségügyi szabályzat 
 

Az egészségügyi szabályzat az intézményünkbe járó gyermekek egészségének védelmében született meg.  
 

1. Betegségek (láz, felső légúti hurutok, kötőhártya gyulladás) és fertőző betegség (Skarlát) esetén a szülő köteles azt az óvodának bejelenteni. 
Gyógyulás után csak orvosi igazolással jöhet a gyermek újra közösségbe. 
A fertőző betegségről a szülőnek a kitörés napján tájékoztatnia kell az intézményt. Az intézmény ilyen esetben azonnal tájékoztatást ad a 
szülőknek és azonnal megkezdi az érintett területek fertőtlenítését. 
A többi tanuló védelme érdekében azt ajánlja hogy beteg gyermek ne látogassa a foglalkozásokat. 
 

Ha az iskola orvosa a gyermeket betegség, vagy annak gyanúja esetén hazaküldi, a szülő azt tudomásul véve csak orvosi igazolással hozhatja 
gyermekét az intézménybe. 
 

Az intézmény dolgozói gyógyszert illetve homeopátiás készítményt a gyermekeknek csak rendkívüli esetben adhatnak be, ilyen például egy 
hirtelen lázas eset, ha a szülő kéri a láz gyógyszeres csillapítását, vagy allergia, esetleg asthma esetében. 
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2. Tetvesség esetén a szülő köteles gyermekét haza vinni, lekezelni gyermeke fejét, és csakis házi orvosi igazolással, illetve a kerületi illetékes 
ÁNTSZ igazolásával fogadható vissza a tanuló. 
Az intézmény ebben az esetben tájékoztatja a szülőket, lehetőséget adva a fertőzés megelőzésre. 
Az intézmény védőnője rendszeres időközönként átnézi a gyermekek haját. 
 

3. Rendkívüli helyzetekben a honlapon (www.lauder.hu) szereplő tájékoztatás betartását kérjük.  
 

GPS (Gondos Pedagógiai Segítő) rendszer a Lauder iskolában 

 

Cél:  Az új kollegák „lauderes” pedagógussá válásának, beilleszkedésének segítése 

1. Céljaink, alapelveink, értékeink (mit, miért, hogyan)  
 

2. Pedagógiai programunk (mit, mikor, hogyan)  
 

3. Személyes ügyek Szerződés, helye az épületben, e-mail cím, listák, egyéni  
telefon és fénymásoló kódok, KÖD, étkezés, közlekedés, E-napló, Moodle stb.  

4. Zsidóságunk  
 

5. Etikai nyilatkozat  
6. Információs rendszerünk (belső levelezési listák, KAF rendszer, e-napló, honlap, üzenőfalak, e-college vs. moodle 

7. Ügyintézés A-Z-ig  
 

8. Életünk eseményei  
9. Osztályfőnöki /szaktárgyi teendők (munkaköri leírások Molnár Tamás) 
 

10. Kérdések, kétségek, észrevételek, javaslatok  
 

 

 

 

 

http://www.lauder.hu/
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14. Vezetőkre vonatkozó szabályok és kapcsolattartás rendje 

 

14.1. Egyszemélyes felelős vezető: 
Főigazgató 

  
Irányítja az iskola hosszú és középtávú terveinek elkészítését. Ezek a tervek érintik az intézmény egész működését a pedagógiától a gazdasági 

tevékenységekig. Alapját az évente felülvizsgálatra kerülő „fenntarthatósági terv” képezi (üzleti stratégia). 

 

14.3. Vezetőség 

 

Az intézmény operatív irányításáért  a különböző területek élén álló vezetők felelősek: 
Felső tagozat és középiskola - igazgató 

Óvoda - óvodavezető 

Elemi (alsó) tagozat - igazgató 

Zeneiskola (AMI) - igazgató 

Gazdálkodás - gazdasági igazgató 

Működtetés - műszaki igazgató 

 

 

Iskolaszék 

Tagjai: fenntartó képviselője, szülők képviselője, pedagógusok képviselője, diákok képviselője  Működési rendjét maguk határozzák meg.  A 
találkozókat az iskolaszék elnöke hívja össze.  
 

Szülői Tanács 

Tagjai az osztályok- csoportok szülői képviselőinek összessége. Működési rendjét maguk határozzák meg 

 

 

 

15. Párhuzamos szakképzés – Gimnázium Plusz működési rendje.   

Vezetője: Gimnázium Plusz vezetője 
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Művészeti szakképzés 

Az intézmény művészeti képzést folytat. A művészeti szakképzést a törvényi előírásoknak megfelelően a 9. évfolyamtól indítja az iskola 
párhuzamos oktatás keretében. 
Célja, a művészeti ismeretek elmélyítése, felkészítés a szakmai vizsgára valamint a felsőfokú tanulmányok folytatására. 

A kiemelt óraszámú művészeti képzés a gimnáziumi illetve a szakközépiskolai évek alatt elsősorban a személyiség formálásának és az önálló 
érdeklődés kialakításának eszköze. Az erre épülő érettségi utáni szakmai képzés azonban már választott szakmájuk, leendő hivatásuk alapjainak 
– középfokú, emelt szintű – elsajátítását célozza. Ezért erre a szakképzési programra már csak olyan alapismeretek és szakmai érdeklődés 
birtokában nyernek felvételt a diákok, amely lehetővé teszik, hogy ezt elvégezve a főiskolai-egyetemi felvételire valóban elhivatottsággal és 
felkészültséggel jelentkezzenek. A szakmai képzést követően a felsőoktatásba nem jelentkező, illetve oda felvételt nem nyert diákok olyan 
középfokú szakmai végzettséggel rendelkeznek, amely számos területen nyújt előnyös munkavállalási lehetőséget számukra.  

 

● Ugyanazt a képzést kapja meg minden szakképzős diák, mintha a normál gimnáziumi osztályba járna. 
● A továbbtanulás ugyanúgy biztosított számukra is, mint a gimnáziumi tanulóknak, de pluszként megkapják azokat az ismereteket is, 

amelyek egy szakma elsajátításához szükségesek.  
 

Beszámíthatóság (modulok beszámításának rendje) 
 

Két éven keresztül művészeti alapozó képzésben részesülnek a diákok, ahol megismerkednek a népművészet, művészettörténet, rajz-festés, 
betűrajz tananyagával, ezután kell dönteni arról, hogy milyen szakon szeretné folytatni a tanulmányait.  
 

Ha mégsem a jó szakma mellett döntött a diák, lehetősége van másik szakból, szakmából vizsgázni, hiszen a képzés során az elvégzett modulok 
(tananyagegységek) után kreditpontokat gyűjtenek. 
 

Minden egyes egység (modul) után egy tanúsítványt állít ki az iskola, amely a későbbiekben, ha mégsem kívánja megszerezni a szakképesítést 
vagy valamilyen oknál fogva nem tud a vizsgán részt venni, igazolja, hogy ezen a képzésen részt vett és adott tárgyakat már tanulta. 
 

Minden szakmához megfelelő számú kredit tartozik, vagyis, hogy melyek azok a modulok, amelyek teljesítése szükséges a szakma 
elsajátításához. Így minden tanuló rendelkezik egy táblázattal, amiben gyűjthetők a pontok. Ez alapján eldönthető, hogy az adott szakma 
elsajátításához még milyen pontok, modulok szükségesek. 
 

Lehetőség van később is bekapcsolódni a képzésbe, hiszen a közismereti szakasz mellett, eltérő évfolyamon is végezhető a művészeti képzés. 
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A képzés struktúrája: 

A szakmai képzés az OKM által jóváhagyott és kiadott központi tantervek alapján folyik. A szakmai elmélet és gyakorlat elsajátítása mellett 
fontosnak tartjuk az alaptantárgyak oktatását (pl.: művészettörténet, művészetelmélet, esztétika, művelődéstörténet), amelyek a fiatalok 
megalapozott és sokszínű tudását teszik lehetővé. Minden szakon kiemelt szerepet kap a rajz oktatása, illetve az egyre növekvő elvárásokhoz 
igazodva a számítógépes programok ismerete. A párhuzamos oktatás keretében az azonos tantárgyak, tananyagok elsajátítása után 
szakosodhatnak a diákok az érdeklődési körüknek megfelelően. 

Térítési díj: Az iskola térít azon családoknak, amelyek gyermekei vállalják az egyes modulok elvégzését és ezt sikerrel teszik. 

16. Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 

 

Vezetője: Zeneiskola igazgatója, tagja a vezetőségnek 

 

A zeneművészeti oktatás célja, hogy tanítványaink a mindennapi ének-zeneoktatáson túl megismerjék, kipróbálják a hangszeres zenélést is. 
Szakmai programunk szervesen illeszkedik az Iskola egészének rendszerébe azzal a céllal, hogy a programban foglalt értékeket, - benne az 
általános és zsidó zenei kultúra megismertetését, oktatását - a zenei oktatás eszközrendszerével is közvetítsük a fiatalok felé. 
 

Vállaljuk – igény és lehetőség szerint - a Zeneiskolába jelentkező minden diák hangszeres zenei képzését, függetlenül attól, hogy az Iskola 
tanulója vagy más oktatási intézmény diákja. 
 

Az iskolában tanuló gyerekek zenei téren megnyilvánuló tehetségét idejében felismerve, oktatásunkban lehetőséget biztosítunk a gyerekek 
zenei képességeinek kibontakozására.  
 

A tanítás mellett fontosnak tartjuk azt a közösségfejlesztő tevékenységet, amelyet a művészeti oktatás, működése során az Iskola 
tevékenységéhez hozzáad.  
Hangversenyek, ismeretterjesztő előadások, közös zenélésre lehetőséget adó kamaraórák, egyéb zenei rendezvények, kurzusok azt a célt 
szolgálják, hogy mind többen vegyenek részt közös programjainkon is. Célunk az itt megszerzett tudás minél magasabb szintű elismertetése.  
 

Nyitottságából adódóan a Zeneiskola a zeneoktatás képességfejlesztő, értékközvetítő, személyiségfejlesztő szerepére helyezi a hangsúlyt, 
miközben a szakirányú tehetséggondozás felelősségteljes feladatáról sem feledkezik meg. Előképző, alapképző és továbbképző évfolyamokon 
tanulnak diákjaink, ahol elsajátítják a művészi kifejezőkészség alapjait, illetve a szakirányú továbbtanulásra készülnek fel azok, akik 
tehetségüket szorgalommal párosítják. 
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Zeneiskola zongora, hegedű, gordonka, nagybőgő, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, gitár, harmonika, ütő, szolfézs improvizáció, kórus, 
magánének tanszakokat kínálja a jelentkezőknek 

 

Az egyéni órák mellett, az együttzenélés különféle lehetőségeinek bővítése érdekében, évről évre fokozatosan kerülnek bevezetésre a 
különböző kamarazenei és zenekari formációk. Tapasztalatunk szerint a szorongó növendékek gátlásainak feloldásában, biztonságérzetük 
növelésében rendkívül hasznos a zenekarokban való együttzenélés. 
 

Évente egy alkalommal, ősszel kerül megrendezésre a Lauder Javne Művészeti Fesztivál, melynek a zeneiskola a házigazdája. Ilyenkor partner 
művészeti iskolák vendégül látása révén kaput nyitunk a világra a kapcsolatépítés és tapasztalatcsere jegyében. Nemcsak a zeneművészet, 
hanem fotó-film, képzőművészet és mozgáskultúra képviselői mutathatják meg egymásnak és a közönségnek tudásukat.  
 

Hagyományosnak mondható az évenként megrendezésre kerülő nyári táborunk, ami az új formációk kipróbálásának szakmai műhelye. A már 
több éve működő fuvola együttes és klezmer zenekar mellett helyet kapnak a fiatalok körében népszerű jazz és rock formációk is Zenekarban, 
együttesben nem játszó diákjaink 2-3 fős kamarazenei csoportokban tanulják az együttzenéléshez nélkülözhetetlen zenei 
alkalmazkodóképességet és az egymásra figyelést. 
 

Programunk sajátossága, hogy a különböző szorgalmú és tehetségű növendékeink számára is biztosítjuk a folyamatos fejlődést. Egyéni haladási 
programokon keresztül valósul meg a felzárkóztatás vagy éppen a tehetséggondozás. 
 

Térítési díj: A térítés teljes körű, mely függ a választott csomagtól. 

17. A nevelőtestületre vonatkozó szabályok 

Dolgozói és nevelőtestületi értekezletet évente két alkalommal tartunk. Az első megrendezésére a tanév megkezdése előtti, a másikra a tanév 
vége utáni héten kerül sor. A két értekezlet között dolgozóink az elektronikus levelezést és levelező listákat használják. A stratégiai 
elképzelések, a napi élethez szükséges döntések az arra illetékes fórumok szintjén születik. 
 

Életünket a gyermekek köré szervezzük. Közös tanárik alakulásának és átalakulásának célja nem a közös szaktárgy, hanem a közösen tanított 
diákközösség. Ezért kezeljük kiemelten az osztályfőnöki és mentorközösséget. Tanítási rendszerünkben ezért életkori szakaszokat és nem 
részlegeket különítünk el. 
 

Az életkori szakaszok az alábbiak szerint kerültek meghatározásra: 
● kiscsoport – nagycsoport életkori szakasz (óvoda) 
● 1 – 4 életkori szakasz (elemi) két egyenrangú osztályfőnökkel 
● 5 – 8 - NYIT életkori szakasz osztályonként két osztályfőnökkel NYIT esetében egy programvezetővel (a NYIT kötelező része az iskola 
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pedagógiai programjának) (felső tagozat) 
● 9 – 13 életkori szakasz csoportonként egy mentorral (gimnázium) 

 

Nevelőtestület feladatköre: 

Pedagógiai program véleményezése  

SZMSZ véleményezése 

Házirend elfogadása 

Minőségbiztosítási program elfogadása 

Részvétel az előző év értékelésén 

Részvétel a soron következő év stratégiai céljainak megvalósításához vezető utak meghatározásában. 
 

Osztályfőnöki – mentor közösség 

 

Osztályfőnöki közösség vezetője az 5- 8. évfolyamon. 
 

Az osztályfőnöki közösség vezetője az 5-8. évfolyam osztályfőnökeinek munkáját fogja össze. Feladatának elvégzésére a Pedagógiai Igazgatótól 
kap megbízást. Feladatát úgy kell végeznie, hogy a lehető legjobban szolgálja a Küldetésnyilatkozatban, az Etikai Nyilatkozatban, az Intézményi 
Értékekben (Pedagógiai Célrendszerben) és a Pedagógiai Programban foglaltak megvalósulását. 
 

Munkáját az évfolyamon dolgozó osztályfőnökök, az évfolyamon tanító tanárok, a tanulók szülei és az iskolavezetőségtől kapott információk 
figyelembevételével végzi. Figyelemmel kíséri az évfolyamon dolgozó valamennyi osztályfőnök munkáját. Különös hangsúlyt fektet a tanári 
együttműködés segítésére az ehhez szükséges csatornák működtetésére. Az osztályfőnökök munkáját ebben a minőségében értékeli.  
A pedagógiai programnak megfelelően figyelemmel kíséri és véleményezi az értékelések alakulását a rábízott területen. 

Figyelemmel kíséri a rábízott korosztályban az osztályok honlapjainak és E-naplójának.  
Tagja a Pedagógiai Tanácsnak 

 

Mentor közösség a 9 – 13 évfolyamon 

 
Mentor közösség vezetője a 9 – 13 évfolyamon. 
 

A mentor munkacsoportnak az iskolai pedagógiai program megvalósításában különös és kiemelkedően fontos szerepe van. Tevékenységében 
irányítja, felügyeli, ellenőrzi és értékeli az iskola pedagógiai célrendszerének megvalósulását. 
 
A mentor munkacsoport vezetője a 9. (NYIT) - 13. évfolyam évfolyamfelelős mentorainak és mentorainak munkáját fogja össze. 
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Feladatának elvégzésére a Pedagógiai Igazgatótól kap megbízást. 
Feladatát úgy kell végeznie, hogy a lehető legjobban szolgálja a Küldetésnyilatkozatban, a Pedagógiai Célrendszerben, a Pedagógiai 

Programban és az Etikai Nyilatkozatban foglaltak megvalósulását. 
Munkáját az évfolyamon dolgozó mentorok, az évfolyamon tanító tanárok, a tanulók szülei és az iskolavezetőségtől kapott információk 

figyelembevételével végzi. Figyelemmel kíséri az évfolyamon dolgozó valamennyi mentor munkáját. Különös hangsúlyt fektet az 

együttműködés segítésére az ehhez szükséges csatornák működtetésére. Az évfolyamfelelős mentorok munkáját ebben a minőségében 

értékeli.  
A pedagógiai célok megvalósításában az évfolyamfelelős mentorok vezetője. 
Tagja a Pedagógiai Tanácsnak 

 

Minőségbiztosítási Program 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

 

● Tanulói teljesítmény értékelése.  
● Tanulók által osztályfőnökökről kitöltött kérdőívek  
● Tanulók által szaktanárokról kitöltött kérdőívek.  
● Vezetői értékelések okán kitöltött (szóbeli) értékelő lapok  
● Munkatársi on-line általános kérdőív.  
● Közvetlen felettes értékelése a beosztottak vonatkozásában. (elektronikus formában is)  
● Közvetlen felettes értékelése beosztotti szempontból. (elektronikus formában is)  
● Munkahelyi minőség.  
● Szülői kérdőívek.  
● Tanulói kérdőívek. 

 

 

A pedagógiai munka ellenőrzési, mérési és értékelési rendjének meghatározása 

A nevelő-oktató munka iskolánkra vonatkozó ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszere a nevelési-oktatási célok elérését, a 
pedagógiai munka eredményességének, hatékonyságának folyamatos biztosítását, valamint az iskolával kapcsolatban álló partnerek igényei, 
elvárásai kielégítésének ellenőrzését szolgálja.  

Ellenőrzés, mérés, értékelés  

Az iskolánkban folyó ellenőrzés, mérés, értékelés a jogszabályokban, az iskola belső szabályzataiban elsősorban a küldetésnyilatkozatban, az 
értékekben, a pedagógiai programban, az elvárás a tanulókkal szemben (házirend), a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott 
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előírásoknak való megfelelést vizsgálja.  

Az iskolai ellenőrzés, mérés értékelés rendjét a pedagógiai programban foglaltakon túl a szervezeti és működési szabályzat, az ellenőrzési 
szabályzat, illetve az évente - az iskolai munkaterv részeként - összeállított ellenőrzési terv határozza meg.  

A kitűzött célok és az elért eredmények összevetése  

Célja 

● Az iskolában folyó értékelő tevékenység célja, hogy a nevelő-oktató munka és annak eredményei mennyiben felelnek meg az iskola 
pedagógiai programjában megfogalmazott célkitűzéseknek.  

● Mérések, ellenőrzések, értékelések célja, hogy pontos képet kapjunk arról, mik az iskolai munkánk erősségei, milyen területeken 
mutatkoznak hiányosságok, és milyen fejlesztési irányokba kell haladnunk, milyen lehetséges veszélyekkel kell szembe néznünk. 

● Az értékelés középpontjában minden esetben az eredményesség és a minőség áll, célja ezek javítása, az iskola egészének vagy egyes 
elemeinek, funkcióinak a fejlesztése.  

● Az értékelés, ellenőrzés, mérés eredményei a személyiségi jogok figyelembe vétele mellett nyilvánosak. 
Feladata 

● A nevelő-oktató munka mérésének, értékelésének, ellenőrzésének alapvető feladata, hogy megerősítse a nevelőtestület pedagógiai 
tevékenységének helyességét, vagy feltárja a hibákat, hiányosságokat, és így ösztönözze a pedagógusokat a hibák kijavítására, a nevelő-
oktató munka fejlesztésére.  

Ellenőrzési-értékelési rendszerünk céljai  

Rövid távú céljai:  

● a pillanatnyi teljesítmény javítása az erősségek kihasználásával, a gyengeségekre utaló visszajelzésekkel és annak megvitatásával, 
hogyan lehet ezeken úrrá az egyén és a testület, illetve a nem pedagógus közösség;  

● az egyéni képességek felszínre hozása és hasznosítása, az ehhez szükséges oktatási-képzési szükségletek és lehetőségek összhangba 
hozása. (továbbképzési terv) 

Hosszú távú céljai:  

● az intézmény céljainak eredményes megvalósítását az optimális emberi erőforrás kihasználását segíti;  
● pontos, tárgyilagos adatokat biztosít a munka elismeréséhez.  

Egyéb céljai:  

● a felelősség-hatáskör pontos meghatározása alapján az elvárások egyértelmű megfogalmazását segíti;  
● megbízható információt nyújt a tényleges teljesítményekről, a meglévő tartalékokról;  
● javítja a munkahelyi légkört a hitelesebb kommunikációval, az információáramlás minőségének javításával, fokozódik az együttműködési 

készség és mindezekkel együtt az egyéni és az intézményi stratégiai célok összhangját biztosítja.  
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A nevelő-oktató munka ellenőrzését (és a hozzá kapcsolódó méréseket) végezheti:  

● pedagógusok esetében: menedzsment, a vezetőség, a tantárgyfelelősök, az osztályfőnöki munkacsoport vezetője (5-8. életkori szakasz), 
mentorok vezetője, évfolyam felelősök, szakképzés igazgatója, zeneiskola igazgatója, az E+ program vezetője, a projektek vezetője, 
tanulók az 5 – 12 életkori szakaszban (online kérdőívek alapján, az ellenőrzésre a főigazgató által felkért pedagógus, valamint külső 
szakértők  

● tanulók esetében: a szülők a standardizált mérések felhasználásával, szülők az E-napló értékelésének felhasználásával, szülők a 
TÖPRENGŐ felhasználásával (1 – 4 életkori szakasz), az iskola pedagógusai, valamint külső szaktanácsadók és szakértők. 

Az ellenőrzés - mérés - értékelés célcsoportjai  

Értékelési körök 

● a tanulók, 
● a pedagógusok, 
● a nem pedagógus felnőtt dolgozók, 
● szülők 

● elmenő diákok 

● maradó diákok 

Értékelés típusai: 
az intézmény, mint szervezet,  

az intézményi programok  (vezetők értékelése) 

a kreditrendszer alakulása 

 

Értékelés folyamata  
 Menedzsment – vezetőség – vezetőség tagjai által választott pedagógusok (tagonként minimum 2 fő) - pedagógusok önkéntes online 

önértékelése - kiemelt programok vezetőinek értékelése - szülők véleménye az iskoláról - elmenő diákok véleménye az iskoláról - a maradó 

diákok véleménye az iskoláról 

Nem pedagógus dolgozók értékelése: titkárság, gazdasági, műszak (informatikusok, oktatástechnika,) 

Az ellenőrzés történik:  
 

a tanév rendjéhez alkalmazkodó ellenőrzési pontoknál (tanévkezdés, félévi értékelés, tanév zárása)  

tevékenység befejezésekor (kimenet szabályozás)  

tevékenység közben (folyamatellenőrzés)  

 

Értékelés  
 

Az értékelés színterei  



32 
 

 

Tanulók tanulmányi munkája  

● töprengő, E-napló, Kapcsos könyv, szöveges értékelések, tanulmányi versenyek  
Pedagógusok, nem pedagógus dolgozók munkája  

● önértékelés (online kérdőív) 
● vezetői ellenőrzés, értékelés (tervezett szóbeli értékelés)  
● külső, szakmai vizsgálat  

A programok értékelése  

● program felelősi szinten kétévente 

● tantárgy felelősi szinten háromévente 

● Lecsengetőn és Tanterv hangolón a menedzsment illetve a vezetőség döntése szerint.  
● Szükség szerint  

Intézményi szintű  

● fenntartói, és egyéb vizsgálatok (szakmai tevékenységre vonatkozó, gazdasági, pénzügyi szempontú)  
● fenntartói irányított önértékelés  

A pedagógiai munka ellenőrzése, mérése, értékelése az alábbi területekre terjed ki:  

A pedagógusok nevelő-oktató munkáján belül:  

● A tanár - diák kapcsolatra, a tanulói személyiség tiszteletben tartására. (kérdőív)  
● A szülőkkel való kapcsolattartásra.  
● A nevelő és oktató munka színvonalára a tanítási órákon. (kérdőív)  
● A gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátására (kérdőív) 
● A tanórán és az iskolán kívüli foglalkozások szervezésére, az ezeken való részvételre (kérdőív).  
● A tanulók továbbtanulásának segítésére, irányítására (kérdőív) 
● A pedagógusra bízott tanterem rendezettségére, dekorációjára  

A tanulók iskolai munkáján belül:  

● A tanulók értékválasztására, jellemvonásaira (töprengő, E-napló, Kapcsos könyv, szöveges értékelések 1 – 6 életkori szakasz) 
● A helyi tantervben előírt követelmények teljesítésének szintjére, az egyes tantárgyakból és programokból nyújtott teljesítményre 

(kreditrendszer) 
● Az iskolai és az osztályközösségben végzett tevékenységre. (kérdőív,  töprengő, E-napló, Kapcsos könyv, szöveges értékelések) 
● A tanulók iskolai munkájának ellenőrzése, értékelése és ezek szerepeltetése az értékelési felületeken (töprengő, E-napló, Kapcsos 

könyv, szöveges értékelések).  
A helyi tanterv követelményeinek teljesítését vizsgáló mérések:  
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● Témazáró dolgozatok, szöveges, előre mutató értékelés 
Felelős: osztálytanítók, szaktanárok  

● Az 1 -6 életkori szakaszban az egyes évfolyamokon a tanév során a tanulók teljesítményét a magyar irodalommal, a magyar 
nyelvhasználatával, a matematikával kapcsolatos projekteken és feladatokon keresztül átfogó méréssel kell vizsgálni Felelős: 1 – 4 
életkori szakasz vezetője, 5 – 6 életkori szakasz vezetője, osztálytanítók  

● Az egyes tantárgyakhoz, ismeretkörökhöz kapcsolódó egyéb mérési feladatok:  
o Olvasás, szövegértés 

▪  A 4, 6, 8, 10. évfolyamokon évente  
felelős: osztálytanítók, magyar szakos tanárok 

o Problémamegoldó készség: 
▪ A 4, 6, 8, 10. évfolyamokon évente  

felelős: osztálytanítók, matematika szakos tanárok 

 

 

ELLENŐRZÉS, 
ÉRTÉKELÉS 

      

terület mérési pont módszer gyakoriság dokumentáció  felelős  

Tanulmányi munka  negyedévente 

töprengő, E-
napló, Kapcsos 

könyv, szöveges 
értékelések 

 Negyedévente 
Havonta  

  E-napló 

Osztályfőnökök 
életkori szakaszok 

vezetői 
 

Verseny-eredmények 

Folyamatos a 
versenyekhez 

kötödő 

elemzés A verseny után 
összesítések 

tanulói portfolió 
Versenyek szervezői  

Jutalmazások 
(motiváció) 

munkaterv 
szerinti 

elemzés rendszeres  
feljegyzés tanulói 

portfólió 
 Versenyszervezők  

 Pedagógusok, nem 
pedagógusok 

munkája 

munkaterv 
szerint  

 kérdőívek 
munkaterv 

szerint  
Dolgozói portfolió étékelők  

Tanítói osztályfőnöki 
mentori, zeneiskolai 

tevékenység 

munkaterv 
szerint 

kérdőívek 
megbeszélés 

munkaterv 
szerint  

értékelő lapok  értékelők   
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Kiemelt programok 
vezetői 

munkaterv 
szerint 

 

kérdőívek, 
megbeszélés 

évente egyszer tanár portfóliók 
Kiemelt programok 

vezetői 
 

 Rendezvényszervező
i munka értékelése 

rendezvényekhe
z kötötten 

online 
kérdőívek 

megbeszélés 

 munkaterv 
szerint  

tanár portfóliók 
rendezvényszervező

k 
 

Tanulók 
tanárértékelései 

március online kérdőív 
minden évben 

egyszer 
tanár portfoliók diákok  

Szülői értékelések március online kérdőív 

minden évben 
egyszer a 4. 6. 

8. 10. 
évfolyamon 

év szerinti 
osztálydokumentáció  

szülők, 
osztályfőnökök 

 

Házirend folyamatos 

Kérdőívek 

Beszélgetések 

szabályozók 

folyamatos jegyzőkönyv 
Életkori szakaszok 

igazgatói 
 

 Pedagógiai Program 
aktualizálása 

főigazgatói 
utasítás szerint 

jogszabály és 
dokumentum 

elemzés 

3 évente  
Véglegesített 
dokumentum 

pedagógiai igazgató  

SZMSZ 
főigazgatói 

utasítás szerint 

jogszabály és 
dokumentum 

elemzés 

3 évente 
Véglegesített 
dokumentum 

gazdasági igazgató  

Tantárgyi 
követelmények, 

programok 

Munkaterv 
szerint 

E-napló 
dokumentum 

elemzés 

évente 
 E-napló elkészült 
dokumentumok 

Életkori szakaszok 
igazgatói 

 

 Tankönyv, taneszköz   IX. 15. II. 15. 
Rendelések 
elemzése 

megbeszélés 

félévente 

rendelések 
nyilvántartása 

gazdasági iroda 

Életkori szakaszok 
vezetői 

 

Kötelezettség vállalás 
Munkaterv 

szerint 
ofők folyamatos 

Aláírt kötelezettség 
vállalás, szerződés 

Adatbázis kezelő 
 

MIP 

folyamat-
szabályozás 

szerint 

 irányított 
önértékelés  

3-5. évente jegyzőkönyv főigazgatóigazgató  
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Külső mérések  esetenként írásbeli  esetenként  jegyzőkönyv Érintett vezető 
 

Ügyeleti rendszer folyamatos  
dok.elemzés 

beszámoltatás 
folyamatos feljegyzés igazgatók 

 

 Fegyelmi ügyek esetenként 
dok.elemzés 
megbeszélés 

esetenként jegyzőkönyv igazgatók 
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Lauder Javne Iskola  
e-napló szabályzata  
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A Lauder e-naplo Elektronikus Napló az iskola által üzemeltett iskolaadminisztrációs rendszerre épülő olyan integrált adatbázis-kezelő 
alkalmazás, amelynek felhasználásával lehetővé válik az intézmény tanügy-igazgatási és adminisztratív feladatainak hatékony ellátása. 

Elsődleges célja, hogy kiváltsa a papíralapú napló használatát, leegyszerűsítse azokat a - gyakran nagyon összetett és bonyolult - 
adminisztrációs folyamatokat, melyekkel a szaktanárok, az osztályfőnökök találkoznak, továbbá világos, áttekinthető felületet adjon ezeknek a 
feladatoknak a gyors és hatékony végrehajtásához. 

A szülői modul alkalmazásával, megteremtjük a feltételét annak, hogy naprakész információkkal rendelkezzenek a családok gyermekük iskolai 
előmenetelével kapcsolatban.  Kezelőfelülete Web-alapú, használatához hálózati kapcsolattal rendelkező számítógép, valamint egy azon 
futtatható böngésző program szükséges. 

2. Az elektronikus napló működésének jogszabályi háttere 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint az a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet iskolák számára kötelezően használatos nyomtatványként nevezi meg, írja elő az 
osztálynapló (csoportnapló) használatát.  

A jogszabály a nyomtatvány kivitelével, formájával, tartalmával kapcsolatos előírást nem tartalmaz, nincs tehát közoktatási jogszabályi akadálya 
annak, hogy elektronikus osztálynapló, csoportnapló bevezetésére kerüljön sor.  

3. Az e-napló felhasználói csoportjai, feladatai 

1. Iskolavezetés 

Az iskolaadminisztrációs rendszerhez történő csatlakozással automatikus hozzáférése van az e-napló adatbázisához. 

2. Ügyfélszolgálat 

Az iskolaadminisztrációs rendszer adatainak naprakész aktualizálásán keresztül elvégzi az e-napló alapadatainak adminisztrációját. 

- tanulók adatai, 
- gondviselő adatai, 
- osztályok adatai (osztályok névsora, csoport névsorok, tanár-csoport összerendelések) 

3. Szaktanárok 

Feladatuk  

- a megtartott tanórák adatainak rögzítése a haladási naplóban,  
- hiányzás, késés rögzítése, 
- osztályzatok rögzítése, 
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- szaktanári bejegyzések rögzítése, 
- a napló adataiban történt változások nyomon követése. 
- az e-naplóba történő egyedi belépés (felhasználónév, jelszó) helyettesíti a tanári aláírást minden óra bejegyzésénél, a kinyomtatott 

naplófájlok aláírása hitelesíti a megtartott órákat 

4. Osztályfőnökök 

Feladatuk  

- az osztály adatainak, a tanulók bejegyzéseinek figyelemmel kísérése, 
- hiányzás, késés, igazolások kezelése, 
- osztályzatok, szaktanári bejegyzések, adataiban történt változások nyomon követése. 

5. Szülők 

A szülők saját gyermekük napló bejegyzéseihez kapnak hozzáférési (olvasási) jogot, ahol naprakészen nyomon tudják követni gyermekük 
iskolával kapcsolatos ügyeit. Adataikban történt változások bejelentésére külön menüpont szolgál. 

6. Rendszer üzemeltetők 

Az e-naplóhoz közvetlen hozzáférési jogosultságuk van, valamint a technikai eszközök és az informatikai infrastruktúra kifogástalan 
működéséért felelnek. 

- Operátor feladata: a tanári számítógépek üzemeltetése során felmerülő hibák kijavítása. 
- Rendszergazda feladata: iskolai hálózat (vezetékes és wifi) üzememeltetése, karbantartása, felmerülő hibák kijavítása. 

4. Az e-napló rendszer működtetési feladatai a tanév során 

A tanév indításának időszakában 

Elvégzendő feladat Határidő Felelős 

Újonnan beiratkozott tanulók adatainak 
rögzítése az e-napló rendszerbe 

Augusztus 31. Titkársági adminisztrátor 

Javítóvizsgák eredményei alapján az 
osztályok névsorának aktualizálása az e-
napló rendszerben 

Augusztus 31. Titkársági adminisztrátor 
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A tanév tantárgyfelosztásának rögzítése 
az e-napló rendszerben 

Szeptember 1. Iskola titkár 

Végleges órarend rögzítése az e-napló 
rendszerbe. 

Szeptember 15. LINK 

Végleges csoportbeosztások rögzítése az 
e-napló rendszerbe 

Szeptember 15. Szaktanárok 

 

  



39 
 

A tanév közbeni feladatok 

Elvégzendő feladat Határidő Felelős 

Tanulói alapadatokban bekövetkezett 
változások módosítása, kimaradás, 
beiratkozás záradékolás rögzítése az e-
naplóban. 

Bejelentést 
követő három 
munkanap. 

Osztályfőnök/Mentorok 

Tanulók csoportba sorolásának 
megváltoztatása. (kizárólag indokolt 
esetekben) 

Csoport csere 
előtt három 
munkanap 

Szaktanár vagy az 
osztályfőnök/mentorok 
kezdeményezésére, az 
illetékes vezető 
jóváhagyásával a szaktanár 

Az e-napló vezetése, adatbeviteli (haladási 
napló, osztályzat,stb) feladatai  

folyamatos Szaktanárok 

A havi napló zárolás előtt ellenőrizni kell , 
hogy az adatbevitel teljes körűen 
megtörtént-e.  

Tárgyhó 10.-ig Szaktanárok 

Az utólagos adatbevitel (napló zárás utáni) 
igényét az adminisztrációért felelős 
vezetőnek kell jelezni. 

Folyamatos Szaktanárok 

A házirend előírásaival összhangban az 
osztályfőnökök folyamatosan rögzítik a 
hiányzások, késések igazolását. 

Folyamatos Osztályfőnökök/Mentorok 

A havi napló zárolás előtt az 
osztályfőnöknek ellenőrizni kell , hogy 

Tárgyhó 10.-ig Osztályfőnökök/Mentorok 
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hiányzások igazolása megtörtént-e.  

Havi rendszerességgel haladási és 
értékelési naplófájl generálása és 
lementése. 

Tárgyhó 10.-ig LINK 

Iskolavezetés napló ellenőrzése. Folyamatos Iskolavezetés 

Az iskola teljes e-napló adatbázisáról heti 
rendszerességgel biztonsági másolat 
készítése. Az e-napló rendszer 
automatikusan elvégzi 

Folyamatos Rendszergazda 

Félévi és év végi zárás időszakában 

Elvégzendő feladat Határidő Felelős 

Osztálynévsorok ellenőrzése. Osztálymegbe
szélések 
időpontja 
előtt két 
héttel. 

Osztályfőnökök 

Mentorok 

Félévi, év végi jegyek rögzítése.  Osztálymegbe
szélések 
időpontja 
előtt három 
munkanappal
. 

Szaktanárok 

Év végi naplózárás (záradékolás)   
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Elvégzendő feladat Határidő Felelős 

Osztályfőnökök záradékolási feladatainak 
elvégzése 

Tanévzáró 
megbeszélés 

Osztályfőnökök 

A napló archiválása, irattározás  

Elvégzendő feladat Határidő Felelős 

A végleges osztálynapló fájlok CD-re 
mentése, irattári és a titkársági archiválása.  

Tanév vége Adminisztrációért felelős 
vezető 

5. Rendszerüzemeltetési szabályok 

A műszaki hibák, rendkívüli események kezelése 

Az e-napló használatának alapvető feltétele a technikai eszközök üzembiztos működése. 

A technikai eszközök minden felhasználójának kötelessége az eszközök rendeltetésszerű használata, a technikai eszköz állapotának megóvása.  

A technikai rendszer működtetésének felelőse az informatikai rendszerek felelős vezetője.  

A rendszer elemeinek meghibásodása esetén követendő eljárási szabályok érvényesek: 

1. Iskolai hálózat meghibásodása (WiFi vagy vezetékes kapcsolat hibája) 

A rendszergazda a hiba bejelentését követően haladéktalanul (Egyéb feladatait félretéve!) köteles a hálózati kapcsolat helyreállítását 
megkezdeni.  

Feladata a hiba behatárolása.(hardver ill. szoftver hiba feltérképezése) 

Az informatikai rendszerek felelős vezetőjével egyeztetve a hiba elhárításához szükséges lépések megtétele. Indokolt esetben szerviz 
szolgáltatások igénybevétele. 

2. Adatbázis szerver (iskolaadminisztrációs) meghibásodása 

Az adatbázis szerver folyamatos (heti rendszerességgel) adatbázis mentést végez. A szerver leállást követően a rendszergazda felméri az 
újraindítás lehetőségét. 
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A műszaki igazgatóhelyettessel egyeztetve indokolt esetben a rendszer fejlesztőkhöz fordul műszaki segítségért. 

Ha a rendszer újraindítása késlekedik, több időt vesz igénybe akkor a szaktanárok a munka folytatása érdekében papír alapon rögzítik az 
adataikat és az újraindítás után folyamatosan pótolják a kiesés időszakára tehető elmaradásokat. 

3. Illetéktelen felhasználók hozzáférése az adatbázishoz 

A felhasználók kötelesek a felhasználónevüket és különösen a jelszavaikat biztonságosan tárolni, rendszeres időközönként megváltoztatni, 
valamint ügyelni arra, hogy jelszavukat mások ne ismerhessék meg. A felhasználók jelszavaikat nem hozhatják mások tudomására. Amennyiben 
gyanú merül fel a jelszavak kitudódását illetően a felhasználó köteles azonnal megváltoztatni jelszavát.  

Ha egy szaktanár vagy osztályfőnök a saját bejegyzéseinek ellenőrzése során illetéktelen, nem azonosított bejegyzésre utaló nyomot talál, 
haladéktalanul köteles jelezni a rendszer üzemeltetéséért felelős műszaki igazgatónak.  

Az e-napló adatbázis-kezelő rendszer minden műveletről napló feljegyzést készít, tehát utólag feltérképezhető minden naplóművelet. 

6. Záró rendelkezések 

Az e-napló rendszer része az intézmény teljes informatikai rendszerének, ezért a rendszer működtetésére kiterjed az intézmény hatályos 
„Adatvédelmi, adatbiztonsági szabályzata (Informatikai biztonsági szabályzata)”.  

Ezen szabályzat a keltezés napjától lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól kezdődően kell alkalmazni, visszavonásig (módosításig) marad 
érvényben. 

 

 

 

Melléklet 1. 
 

STRUKTÚRA – MUNKAKÖRI LEIRÁSOK 

 

Pedagógusok általános munkaköri leírása 

 

Általános elvárások 

 

Az iskolában foglalkoztatott munkavállalók munkavégzésükkel kapcsolatos kötelességeiket és jogaikat a hatályos törvények szabályozzák. 
Iskolánk pedagógusai nem közalkalmazottak, rájuk csak a Közalkalmazotti Törvény 122 § (1) pontja vonatkozik /A nem állami szerv,illetve nem 
helyi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény munkaviszony keretében foglalkoztatott pedagógusainak kötelező 
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óraszámára, túlmunka díjazására, pótszabadságára a közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A pedagógusok 
munkabére és pótléka nem lehet kevesebb az azonos feladatot ellátó közalkalmazottaknak járó illetmény és pótlék legkisebb mértékénél./ 

 

Iskolánk minden tanára elsősorban élete példájával nevel. Ez egyaránt igaz az iskolai és az iskolán kívüli magatartására is. Iskolánk etikai 
nyilatkozata tartalmazza azokat az értékeket, amelyeket kiemelten fontosnak és követendőnek tartunk. Tanárainktól azt várjuk, hogy 
tanítványaik ne csak szakmai, de emberi példának is tekinthessék őket.  
 

Tanáraink az iskolai élet egészére figyelve – saját munkakörükön túl is – segítik a közösség tagjainak kibontakozását, együttműködését. 
Tanáraink nyitottak az együttműködésre és készek csoportban dolgozni. 
 

Valamennyi tanárunk együttműködik az iskola minőségbiztosítási rendszerének működtetésében. 
 

Tanáraink esetleges akadályoztatásukat időben jelzik. Óra elhagyására vagy cseréjére az iskola érdekeinek figyelembevételével a megfelelő 
vezető hozzájárulásával lehetséges, az óracserére és távolmaradásra vonatkozó eljárási rend segítségével.  
A hivatali titok megőrzésére az iskola minden dolgozója köteles. 
 

a) A pedagógusok munkaköri kötelességei:  
• Szakmai, hivatásbeli elvárások  

- az iskola pedagógiai programját, értékeit, etikai és küldetésnyilatkozatát képviseljék, 
- a szerződés szerinti kötelező óraszámot meg kell tartania, amely a pedagógus szakértelmét igénylő tanításból, a tanulókkal 

való egyéb közvetlen foglalkozásból áll,  
- nevelő munkájukhoz azokat a módszereket válasszák ki, melyek tevékenységüket leginkább hatékonnyá és eredményessé 

teszik, és amelyek az iskola pedagógiai alapelveinek megvalósítását szolgálják;  
- rendszeres önképzéssel, a továbbképzéseken való részvétellel és a különböző pedagógiai és szakmai közösségek munkájába 

történő bekapcsolódással fejlesszék szaktárgyi és általános műveltségüket;  
 

 

• Személyes törődés:  
- érvényesítsék a pedagógiai program azon elemeit, amelyek kiemelten támogatják a személyes lehetőségek, képességek és 

adottságok figyelembevételét (differenciált feladatok, szöveges értékelés, a tanulók munkájának rendszeres értékelése – 
üzenőfal, Moodle használata);  

- tanítványaik számára biztosítsanak rendszeres személyes konzultációs időt  
 

• Jelenlét az iskolában:  
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- a tanítási, foglalkozási beosztása szerinti órájuk előtt 15 perccel a munkahelyén, illetve tanítás nélküli munkanapokon 
kötelesek megjelenni.  

- órájukat pontosan tartsák meg; 
- a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon reggel 07.30 

óráig kötelesek jelenteni az illetékes vezetőnek, hogy helyettesítéséről intézkedhessenek (Az illetékes vezető személye az adott 
feladat szempontjából értelmezendő. Ehhez az értelmezéshez a szervezeti ábra segít);  

- előre látható esetben a pedagógus az életkori szakasz vezetőjétől kérhet engedélyt legalább 1 nappal előbb a feladata (tanóra; 
foglalkozás; felügyelet stb.) elhagyására. A megszokottól eltérő tartalmú foglalkozás megtartását, a tanóra elcserélését az 
életkori szakasz vezetője engedélyezi. A helyettesítés pontos rendje az intézmény belső hálózatán található;  

- az iskola pedagógusai a munkakörükhöz kapcsolódó rendezvényeken vegyenek részt.  
 

• Adminisztrációs teendők:  
- az iskolai adminisztrációt az adott feladatnak megfelelően gondosan vezessék: statisztikák készítése stb.;  
- a haladási és osztályozónaplót naprakészen vezessék;  
 

• Kapcsolat a tanárokkal, szülőkkel:  
- a tanév rendjében meghatározott fogadóórákon, konferenciákon, értekezleteken vegyenek részt;  
- a rájuk vonatkozó szakmai, pedagógiai értekezleteken vegyenek részt;  
- rendszeres kapcsolatot tartsanak a tantárgyfelelősökkel, osztályfőnökökkel és szülőkkel;  
- a szülőket tájékoztassák az üzenőfalon, Moodle felületen és az osztály levelezőlistáján keresztül a tanuló érdemjegyeiről;  
 

• Programok, felügyeletek:  
- segítsék az iskolán kívüli programok, osztálykirándulások, táborok és túrák lebonyolítását.  
- lássák el a folyosó-felügyeletet;  
- megbízás esetén lássák el az ebédlői, tanulószobai, informatika-termi felügyeletet;  
- megbízás esetén lássák el a különböző versenyeken és érettségin történő felügyeletet;  
 

b) A munkaidő:  
 

A pedagógusoknak annyit kell teljes munkaidejéből az iskolában eltölteni, amennyi a munkája hiánytalan és igényes elvégzéséhez szükséges.  
 

A munkaidőt a munka törvénykönyve szabályozza. A heti munkaidő 40 óra, vagyis negyvenszer hatvan perc. A közoktatási törvény szerint (16§): 
„A nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje a kötelező órából, valamint a 
nevelő-, illetve nevelő és oktató munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok 
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ellátásához szükséges időből áll. A pedagógus kötelező óráját a gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozásra, illetőleg a tanórai 
foglalkozás keretében való nevelésre, oktatásra köteles fordítani.”  
 

A kötelező tanórák keretében végzett feladatok is hatvan perces munkavégzést jelentenek. A Ktv. 1-es számú melléklet 3. rész II/8 pontja 
szerint a pedagógus az óraközi szünetben a tanulók felügyeletével, a következő tanóra előkészítésével összefüggő feladatokat látja el. A tanítási 
óra végét jelző csengő csak a tanulónak jelent pihenő időt. A tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások között a tanulók részére szünetet 
kell tartani. Ugyanez vonatkozik a délutáni foglalkozásokra, de folyamatosan gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről.  
 

A pedagógusok a Lecsengető és Tantervhangoló megkezdése előtt adják le a megfelelő iratokat rendben az iskola vezetésének, a rájuk bízott 
termeket, szertárakat tegyék rendbe, azok leltárát a leltári szabályzat szerint ellenőrizzék.  
 

Az ebédlő-felügyelet 1 turnusa, a számítógép-termi és a tanulószobai felügyelet 60 perce fél tanítási órának számít.  
 

c) Tanítási szünetek  
 

A tanítási szüneteket a pedagógusok úgy kezdhetik meg, hogy feladataikat befejezték.  
A nyári szünet kivételével úgy osszák be a szünet idejét, hogy a szünet végén a tanítást zökkenőmentesen megkezdhessék.  
A nyári szabadság kezdete: általában június 30-a. 
A nyári szünet után, augusztus 21-től készen kell állniuk arra, hogy az iskolában adódó munkákat elvégezhessék, jelen lehessenek a 
megbeszéléseken, pótvizsgákon, egyéb tanévkezdési feladatokon. 
 

d) Tanítás nélküli munkanapok, közösségi napok 

 

A tanítás nélküli munkanapokon, közösségi napjainkon valamennyi pedagógus részt vesz a programok lebonyolításában, a tervezett munka 
elvégzésében. 
 

Ezt a munkaköri leírást az egyéb feladatokra adott megbízást tartalmazó munkaköri leírás egészítheti ki. 

 

Az új munkatársak mellé rendelt gps feladatai: 

 

− a munkavégzéshez szükséges dokumentumok átadása, megismertetése 

− (SZMSZ, P.P. Házirend, Munkatervek, Tantervek, Balesetvédelmi Szabályzat, Kollektív Szerződés, Minőségbiztosítási Program) esetleg 
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közös értelmezése, átbeszélése, módszerek átadása 

− az intézményi feladatok megismertetése  

− az intézmény munkájának a bemutatása (megállapodások, szabályok) 

− a helyi kommunikációs szokások megismertetése 

− megalapozza az új munkatárs alkalmazásának meghosszabbításáról születendő döntést 

 
Pedagógusok esetében a fentieken kívül: 
 
− óralátogatások végzése az első hónapban legalább két óra, a továbbiakban szükség szerint, az adminisztráció segítése folyamatos 

ellenőrzése 

− tanórán kívüli tevékenységekre való felkészítés lebonyolítás segítése (kirándulás, ünnepségek) 

− feljegyzéseket készít az új pedagógus tevékenységéről. 

 

Tantárgyfelelősök feladatai: 

 

A feladat ellátásával megbízott tantárgyfelelős tevékenységét a pedagógiai és a szervezeti igazgató irányítása mellett látja el. Feladata, hogy az 
iskola pedagógiai programjának megvalósítását, az azonos tantárgyakat, műveltségi területeket tanító tanárok szakmai vezetőjeként segítse. 
 

Általános elvárások 

Segíti és előmozdítja, hogy a pedagógiai célok és alapelvek érvényesüljenek: 
a helyi tantervben 

a tantárgyi követelményrendszerben 

 

Segíti és ellenőrzi, hogy a diákok értékelése a pedagógiai célok és alapelvek szerint történjen.  
 

Segíti, hogy a tantárgyi mérések módja, gyakorisága, értékelése tükrözze az intézmény pedagógiai céljait és alapelveit. 
 

A szaktárgyi megbeszéléseken irányítja az aktuális teendők áttekintését, s segíti annak elemzését, hogy a tantárgy tartalmában és a tanítás 
módszertanában milyen hatékonysággal segíti a pedagógiai célok és alapelvek megvalósulását. Segíti ennek a hatékonyságnak a mérését. 
 

Tájékozódik az állami előírások szaktárgyát érintő változásaiban. Segíti ezeknek a változásoknak megismerését és helyi alkalmazását úgy, hogy 
az összhangban legyen az iskola pedagógiai céljaival és alapelveivel. 
 

Segíti a tanárok és diákok részvételét minden olyan eseményen, amely az iskola ismertségét növeli. 
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Tevékenységével hozzájárul az iskola pedagógiai programjának megvalósításához azokon a területeken is, amelyek a szaktárgyi kereten 
túlmutatnak. 
 

Az iskola pedagógiai programját azon belül különösen az intézmény pedagógiai céljait és alapelveit megismerteti az új kollegákkal. 
 

Különös tekintettel: 
 

● Irányítja és ellenőrzi a pedagógiai program és iskolai célrendszer megvalósulását szakterületén, segíti a lehetséges strukturális kereteket 
optimálisan kihasználni. 

● Segíti és fejleszti a tanárok tanulásirányító képességét, ebben a témakörben rendszeres továbbképzéseket szervez. 
● Gondoskodik a szaktárgy egységes tantárgyi segédleteinek meghatározásáról, figyelemmel kíséri és értékeli az egyéni elgondolásokat. 
● Irányítja és ellenőrzi az iskolán belüli egységes értékelést a szaktárgy területén  
● Ellenőrzi, elemzi a szaktanárok munkájának tartalmát, a sztenderd méréseket, és a kompetenciamérés alakulását.  
● Segíti és ellenőrzi az egyéni különbségekhez igazodó módszerek alkalmazását 
● Értékeli a közösség tagjainak munkáját, javaslatot tesz a humán erőforrás az iskola programját leginkább megvalósító felhasználására. 
● Irányítja a szakterületi leltározást 
● Közreműködik a tárgyhoz kapcsolódó pályázatok elkészítésében. 

 

 

Programvezető 

 

A programvezető az iskola Pedagógiai Programjában meghatározott, az iskola Pedagógiai Tanácsa által véleményezett, esetenként külön 
költségvetéssel illetve költségtérítéssel rendelkező program irányítója. 
 

Általában: 
Arra törekszik, hogy a programban résztvevő tanulók az iskola célrendszerének megfelelően a lehetőségeikhez mért legharmonikusabb módon 
teljesíthessék a program elvárásait. Ebben a munkában az általa vezetett program valamennyi munkatársának felelős vezetője. 
 

Irányítja: 
A program lebonyolítását. 
A programban résztvevő tanárok számára, a programvezetője által rendszeresen szervezett megbeszéléseken, irányítja az aktuális teendők 
áttekintését, s segíti annak elemzését, hogy a program tartalmában és a megvalósítás módszertanában milyen hatékonysággal segíti a 
pedagógiai célok és alapelvek megvalósulását. Segíti ennek a hatékonyságnak a mérését. 
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A tanulói jelentkezések lebonyolítását, elbírálását a programban való részvételre. 
 

Tervezi: 
A program fenntarthatóságát anyagi és emberi erőforrás oldalról. 
 

Értékeli: 
A program eredményességét, Elkészíti az értékeléshez szükséges mérőlapokat, kérdőíveket, illetve javaslatot tesz az esetleg ettől eltérő mérési 
módszerre. 
A programban résztvevő valamennyi munkatárs munkáját értékeli a minőségbiztosítás módszereinek megfelelően. 
 

Elemzi: 
A program hatékonyságát és eredményességét. Javaslatot tesz az esetleges változtatásokra.  
 

Segíti 
Segíti a tanárok és diákok részvételét minden olyan eseményen, amely a program és ezen keresztül esetleg az iskola ismertségét növeli. 
Az iskola pedagógiai programját azon belül különösen az intézmény pedagógiai céljait és alapelveit megismerteti a programba belépő új 
kollegákkal. 
 

A NYIT vezetővel szembeni sajátos elvárások 

 

● Kölcsönösen egyeztet az iskola vezetésével, az e feladattal megbízott vezetővel. Erre formát (pl. állandó időpont) együtt keresnek.  
● A vezetőség minden a programot érintő kérdésben döntés-előkészítő munkával bízza meg, s kikéri véleményét. A döntéseket a 

vezetőség hozza.  
o Döntés-előkészítő munkája során tervet készít, a program elemeinek beválását folyamatosan (a vezetőséggel egyeztetve) 

értékeli. 
● Gazdálkodik a program rendelkezésére álló anyagi forrásokkal. 
● A fenti mechanizmus alapján kialakult döntéseket a vezetőség és a programvezető azonos módon képviseli mind kifelé, mind a 

tantestület felé. 
● Az iskola, a vezetőség és a programvezető sikerességét a program sikere jelzi. 

 

ÉVFOLYAMFELELŐS TANÍTÓK 

 
Az évfolyamfelelős 
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A tanulói csoportok életét az évfolyamfelelősök segítik és fogják össze. Feladatuk elvégzésére a főigazgatótól kapnak megbízást.  
Munkájukat az évfolyamon, az évfolyamon tanító tanárok, a tanulók szülei és az iskolavezetőségtől kapott információk 

figyelembevételével végzik. Figyelemmel kíséri az évfolyamon dolgozó valamennyi tanító munkáját. A pedagógiai célok megvalósításában 

az évfolyam tanítóinak vezetője. Az évfolyam tanítóinak munkáját ebben a minőségében értékeli.  
 
Adminisztrációs teendők, amelyeket az évfolyamon ellenőriznie kell:  
 

● Az évfolyamra vonatkozó hivatalos iratok, osztályozónapló, haladási napló, törzskönyv napra kész vezetése, bejegyzésekkel 

történő ellátása;  

● A tanulói portfolió vezetése, a szükséges anyagok elkészítését megköveteli a csoport tanulóit tanító tanároktól;  

● Bizonyítványok időben történő pontos vezetése, kitöltése, bejegyzésekkel történő ellátása;  

● A tanulói munka értékelésére, a szülők tájékoztatására szolgáló felületek, dokumentumok vezetésének megkövetelése és 

ellenőrzése;  

● Befizetési kötelezettségek teljesítésében való közreműködés;  

● Osztályozó vizsgára történő jelentkezések számontartása, jelentése;  

● Ellenőrzi a tanulók hiányzásait, és végzi a mulasztott órák igazolását;  

● Egyéb adminisztrációs teendők elvégzése;  

 
Személyes törődés, amelyeket meg kell tennie  
 

● Az évfolyamon dolgozó tanítókkal együttműködve törekszik arra, hogy minél eredményesebben és hatékonyabban valósuljanak 

meg a pedagógiai program célkitűzései; 

● Folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli a tanítók közösségének alakulását és közös munkájuk eredményességét; 

● Folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli az évfolyam tanítóinak munkáját;   

 
Ahol és amikor jelen kell lennie  

● Lehetőség és igény szerint szervezzen találkozókat az évfolyam tanítóival; 

 
Osztályában tanítókkal kapcsolatos feladatai, amelyeket meg kell tennie:  
 
Az évfolyam tanítói közösségének vezetője.    

● Legyen a tanítókkal olyan kapcsolatban, hogy segítségükkel pontos képet kaphasson az évfolyam előtt álló pedagógiai célok 

megvalósításáról;  

● Szükség szerint látogatja a tanítók által vezetett foglalkozásokat;  

● Előkészíti az évfolyam tanítóinak értekezleteit, azokon áttekinti és értékeli a csoport munkáját.  

 
A programokkal kapcsolatos feladatai, amelyeket el kell végeznie:  

● Segíti az évfolyam tanulmányi kirándulásainak szervezését;  

● segíti a különféle programok szervezését;  
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● Támogatja a tanításon kívüli programok szervezését; 

● Segíti - ha kell, vezeti - évfolyamának ünnepeit. 

 
Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatai: 
A megfelelő értékelőlapok felhasználásával értékeli az irányítása alá tartozó valamennyi tanító tevékenységét. 

 

OSZTÁLYFŐNÖK  5 – 8. életkori szakaszban 

 

Az osztályfőnök  
Az osztályfőnöknek az iskolai pedagógiai programjának megvalósításában különös és kiemelkedően fontos szerepe van. Tevékenységében 
irányítja, felügyeli, ellenőrzi és értékeli az iskola pedagógiai programjának, értékrendjének, etikai nyilatkozatának és a tanulókkal szemben 
támasztott elvárásoknak – értékeknek - a megvalósulását.  
Az osztályok életét az osztályfőnök irányítja és fogja össze. Feladatának elvégzésére a pedagógiai igazgatótól kap megbízást.  
 

Munkáját az osztályban tanító tanárok, a tanulók szülei és az iskolavezetőségtől kapott információk figyelembevételével végzi.  Összehangolja 
az osztályban tanító valamennyi tanár munkáját (ide kell érteni az egyéni program, a projektek, a szakképzés, a zeneiskola stb. tanárait is). A 
pedagógiai célok megvalósításában az osztályban tanító tanárok vezetője. Az osztályban tanító tanárok munkáját ebben a minőségében 
értékeli.  
 

Az osztályfőnök feladatai 
 

Adminisztrációs teendők, amelyeket el kell végeznie:  
 

● Az osztályra vonatkozó hivatalos iratok, osztályozónapló, haladási napló, törzskönyv napra kész vezetése, bejegyzésekkel történő 
ellátása, ellenőrzése (e-napló);  

● A tanulói portfolió vezetése, ellenőrzi a szükséges anyagok elkészítését;  
● Bizonyítványok időben történő pontos vezetése, kitöltése, bejegyzésekkel történő ellátása;  
● A tanulói munka értékelésére, a szülők tájékoztatására szolgáló felületek, E-napló, dokumentumok vezetésének ellenőrzése;  
● Befizetési kötelezettségek teljesítésében való közreműködés;  
● Osztályozó vizsgára történő jelentkezések számontartása, jelentése;  
● Ellenőrzi a tanulók hiányzásait, és végzi a mulasztott órák igazolását;  
● Egyéb adminisztrációs teendők elvégzése;  
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Személyes törődés, amelyeket meg kell tennie  
 

● A szülőkkel és az osztályban tanító tanárokkal együttműködve törekszik arra, hogy minél jobban megismerje és fejlessze tanítványai 
személyiségét; 

● Folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli az osztályközösség alakulását és az osztály tanulmányi munkáját; 
● Folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli tanítványai egyéni fejlődését;   
● Megismeri tanítványai családi hátterét, iskolán kívüli elfoglaltságait,  
● Figyelemmel kíséri és segíti a tanulók tanítási órán kívüli iskolai elfoglaltságát,  
● Figyeli és segíti tehetséges tanulókat;  
● Figyeli és segíti a sajátos nevelési szükségletű tanulókat 

 

Ahol és amikor jelen kell lennie  
 

● Lehetőség szerint naponta több szünetet töltsön együtt osztályával; 
● Osztályával együtt vesz részt iskolai programokon; 
● Jelen van és felügyel osztályának tanításon kívüli iskolai programjain.  

 

Az osztályteremmel kapcsolatos feladatai, amelyeket meg kell tennie 

  
● Legyen gondja arra, hogy osztályának terme ízlésesen díszített legyen;  
● Törődjék azzal, hogy a diákok a tanítás végeztével könnyen összeszedhető szemetet ne hagyjanak a teremben: padjaikban, földön;  
● Esetleges károkozás jelzése a műszaknak és a megfelelő jegyzőkönyvek felvétele 

 

Osztályában tanító tanárokkal kapcsolatos feladatai, amelyeket meg kell tennie:  
 

● Legyen az osztályában tanító pedagógusokkal olyan kapcsolatban, hogy általuk diákjairól pontos képet kaphasson;  
● Szükség szerint látogatja az osztálya tanítási óráit;  
● Előkészíti az egy osztályban tanító tanárok értekezleteit és az osztályozó értekezleteket, azokon áttekinti az osztály munkáját, valamint 

értékeli az osztályban tanítók munkáját.  
 

 

Szülőkkel történő kapcsolattartása, amelyeket el kell végeznie:  
 

● Rendszeresen tájékoztatja a szülőket a tanuló személyiségének fejlődéséről, tanulmányi munkájáról, magatartásáról és hiányzásairól;  
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● Elősegíti a pályaválasztást és megbeszéli a szülőkkel,  
● Félévente legalább egy alkalommal –a tanév naptári rendje szerint – szülői értekezletet tart;  

 

A programokkal kapcsolatos feladatai, amelyeket el kell végeznie:  
● Szervezi osztálya tanulmányi kirándulásait, felkéri arra a kísérő tanárt;  
● segíti a tanulókat különféle programok szervezésében;  
● Igyekszik tanításon kívül is programot szervezni tanítványainak; 
● Segíti - ha kell, vezeti - osztályának ünnepeit. 

 

Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatai: 
 

A megfelelő értékelőlapok felhasználásával értékeli az irányítása alá tartozó valamennyi munkatárs tevékenységét. 
 

Osztályfőnöki közösség vezetője az 5- 8. évfolyamon. 

 
Az osztályfőnöki munkacsoport vezetője az 5-8. évfolyam osztályfőnökeinek munkáját fogja össze. Feladatának elvégzésére a 

főigazgatótól kap megbízást. Feladatát úgy kell végeznie, hogy a lehető legjobban szolgálja a Küldetésnyilatkozatban, a Pedagógiai 

Célrendszerben, a Pedagógiai Programban és az Etikai Nyilatkozatban foglaltak megvalósulását. 
Munkáját az évfolyamon dolgozó osztályfőnökök, az évfolyamon tanító tanárok, a tanulók szülei és az iskolavezetőségtől kapott 

információk figyelembevételével végzi. Figyelemmel kíséri az évfolyamon dolgozó valamennyi osztályfőnök munkáját. Különös hangsúlyt 

fektet a tanári együttműködés segítésére az ehhez szükséges csatornák működtetésére. Az osztályfőnökök munkáját ebben a 

minőségében értékeli.  
 
A pedagógiai célok megvalósításában az évfolyam osztályfőnökeinek vezetője. 
5 – 6. évfolyam kiemelt pedagógiai céljai 
● az önismeret, együttműködési képesség fejlesztése; 

● az egyéni érdeklődés megismerése, fejlesztése; 

● tehetséggondozás és fejlesztés csoportokban, szakköri keretben történő megerősítése 

● az önálló ismeretszerzéshez szükséges tanulási képességek, a feladattudat, tanulási motiváció továbbfejlesztése… 

● az önálló tanulási technikák tudatos alakítása, differenciált fejlesztése; 

● egészséges életmód és életviteli szokások kialakítása, 

● a kreatív, érdeklődő gyermeki lét megtartása, 

● projektek folytatása. 

 
7 – 8. évfolyam kiemelt pedagógiai céljai 
● önismeret, önfegyelem, együttműködési képességek továbbfejlesztése, érdeklődési kör differenciálódása; 
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● önálló ismeretszerzési technikák tudatos továbbfejlesztése, elmélyítése, az elvont gondolkodással párhuzamosan újabb tanulási, 

kutatási módszerek elsajátítása; 

● aktív tanulási környezet adottságainak kihasználása; 

● egészséges életmód, életvitel szokásainak formálása; 

● iskolai közéletben való tanulói részvétel, a diákönkormányzat szerepe;  

● pályaválasztási előkészítés elindítása,   

● művészetek ismerete, érzelmi intelligencia, esztétikai igény és érzék fejlesztés életvitel építés; 

● ismerkedés a tanulmányi versenyek követelményeivel, légkörével; 

● idegen nyelvi alapvizsgák előkészítése 

● informatika, multimédia emelt szintű alkalmazása. 

 
Értékelés: 
A pedagógiai programnak megfelelően figyelemmel kíséri és véleményezi az értékelések alakulását a rábízott területen. 
 

A tanulói értékelés szempontjai: 
● segítse az önismeretet, alakítsa a helyes önértékelést; 

● tükrözze az önmagához mért haladást, tehát legyen differenciált; 

● minden elemében mérésen alapuljon, 

● kerülje a szubjektív elemeket, 

● legyen személyhez szóló, amelyik nem pusztán az állapotot, tényeket rögzíti, hanem a továbblépés lehetőségét is megmutatja, 

további erőfeszítésre serkent, 

● tekintse minél átfogóbban az egész személyiséget,  

● figyeljen a tudás- és teljesítményszinttel nem kifejezhető személyiségvonások fejlődésére is; 

● szükség szerint nyújtson betekintést mások számára is a fejlődés irányába, mértékébe;  

● az ellenőrzés rendszerének átláthatóan kell működnie; 

● segítse a folyamatban közreműködők közös gondolkodását a fejlődés érdekében; 

● legyen hozzáférhető a biztonsági és személyiségi jogok messzemenő figyelembevételével az Interneten keresztül is. 

 
Kommunikáció a szülőkkel: 
Az osztály honlap és az eNapló működtetésének figyelemmel kisérése, értékelése. 
 
Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatai: 
A megfelelő értékelőlapok felhasználásával értékeli az irányítása alá tartozó valamennyi munkatárs tevékenységét. 

MENTOROK  

 

A mentor munkacsoportnak az iskolai pedagógiai program megvalósításában különös és kiemelkedően fontos szerepe van. Tevékenységében 
irányítja, felügyeli, ellenőrzi és értékeli az iskola pedagógiai célrendszerének megvalósulását. 
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A mentor 
A mentor csoportok életét a mentor irányítja és fogja össze. Feladatának elvégzésére a menedzsmenttől kap megbízást.  
Munkáját a csoport tagjait tanító tanárok, a tanulók szülei és az iskolavezetőségtől kapott információk figyelembevételével végzi. 

Figyelemmel kíséri a csoportban tanító valamennyi tanár munkáját (ide kell érteni az egyéni program, a projektek, a szakképzés, a 

zeneiskola stb. tanárait is). A pedagógiai célok megvalósításában a csoportját tanító tanárok vezetője. A csoportjában tanító tanárok 

munkáját ebben a minőségében értékeli.  
 
A mentor feladatai 
 
Személyes törődés, amelyeket meg kell tennie  
 

● A szülőkkel és a csoportjában tanító tanárokkal együttműködve törekszik arra, hogy minél jobban megismerje és fejlessze 

tanítványai személyiségét; 

● Folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli csoportja közösségének alakulását és tanulmányi munkáját; 

● Folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli tanítványai egyéni fejlődését;   

● Megismeri tanítványai családi hátterét, iskolán kívüli elfoglaltságait,  

● Figyelemmel kíséri és segíti a tanulók tanítási órán kívüli iskolai elfoglaltságát,  

● Figyeli és segíti tehetséges tanulókat;  

● Figyeli és segíti a sajátos nevelési szükségletű tanulókat 

 
Ahol és amikor jelen kell lennie  
 

● Lehetőség szerint naponta több szünetet töltsön együtt csoportjával; 

● Csoportjával együtt vesz részt iskolai programokon; 

● Jelen van és felügyel csoportjának tanításon kívüli iskolai programjain.  

 
Az osztályteremmel kapcsolatos feladatai, amelyeket meg kell tennie 
  

● Törődjék azzal, hogy a diákok a tanítás végeztével könnyen összeszedhető szemetet ne hagyjanak a teremben: padjaikban, 

földön;  

● Az osztályban keletkezett károkat rongálásokat a vonatkozó szabályoknak megfelelően jelzi és részt vesz a kár rendezésének 

folyamatában. 

 
Adminisztrációs teendők, amelyeket el kell végeznie:  
 

● A csoportra vonatkozó hivatalos iratok, osztályozónapló, haladási napló, törzskönyv napra kész vezetése, bejegyzésekkel történő 

ellátása;  

● A tanulói portfolió vezetése, a szükséges anyagok elkészítését megköveteli a csoport tanulóit tanító tanároktól;  

● Bizonyítványok időben történő pontos vezetése, kitöltése, bejegyzésekkel történő ellátása;  
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● A tanulói munka értékelésére, a szülők tájékoztatására szolgáló felületek, dokumentumok vezetésének megkövetelése és 

ellenőrzése;  

● Befizetési kötelezettségek teljesítésében való közreműködés;  

● Osztályozó vizsgára történő jelentkezések számontartása, jelentése;  

● Ellenőrzi a tanulók hiányzásait, és végzi a mulasztott órák igazolását;  

● Egyéb adminisztrációs teendők elvégzése;  

 

 
Osztályában tanító tanárokkal kapcsolatos feladatai, amelyeket meg kell tennie:  
 
A csoportjában tanító tanárok közösségének vezetője.    
Legyen a csoportjában tanító pedagógusokkal olyan kapcsolatban, hogy általuk diákjairól pontos képet kaphasson;  

● Szükség szerint látogatja a tanítási órákat;  

● Előkészíti az egy csoportban tanító tanárok értekezleteit és az osztályozó értekezleteket, azokon áttekinti a csoport munkáját, 

valamint értékeli a csoportban tanítók munkáját.  

 

 
Szülőkkel történő kapcsolattartása, amelyeket el kell végeznie:  
 

● Rendszeresen tájékoztatja a szülőket a tanuló személyiségének fejlődéséről, tanulmányi munkájáról, magatartásáról és 

hiányzásairól;  

● Elősegíti a pályaválasztást és megbeszéli a szülőkkel,  

● Félévente legalább egy alkalommal –a tanév naptári rendje szerint – szülői értekezletet tart;  

● Évente legalább egyszer „szülőtalálkozót” szervez (ide érthető iskolai szintű esemény is).  

 
A programokkal kapcsolatos feladatai, amelyeket el kell végeznie:  

● Szervezi csoportja tanulmányi kirándulásait, felkéri arra a kísérő tanárt;  

● segíti a tanulókat különféle programok szervezésében;  

● Igyekszik tanításon kívül is programot szervezni tanítványainak; 

● Segíti - ha kell, vezeti - csoportjának ünnepeit. 

 
Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatai: 
 
A megfelelő értékelőlapok felhasználásával értékeli az irányítása alá tartozó valamennyi munkatárs tevékenységét. 
 

ÉVFOLYAMFELELŐS MENTOROK  
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Az évfolyamfelelős mentor 
A mentor csoportok életét az évfolyamfelelős mentor segíti és fogja össze. Feladatának elvégzésére a főigazgatótól kap megbízást.  
Munkáját az évfolyamon dolgozó mentorok, az évfolyamon tanító tanárok, a tanulók szülei és az iskolavezetőségtől kapott információk 

figyelembevételével végzi. Figyelemmel kíséri az évfolyamon dolgozó valamennyi mentor munkáját. A pedagógiai célok megvalósításában 

az évfolyam mentorainak vezetője. Az évfolyam mentorainak munkáját ebben a minőségében értékeli.  
 
Az évfolyamfelelős mentor feladatai 
Adminisztrációs teendők, amelyeket az évfolyamon ellenőriznie kell:  
 

● Az évfolyamra vonatkozó hivatalos iratok, osztályozónapló, haladási napló, törzskönyv napra kész vezetése, bejegyzésekkel 

történő ellátása;  

● A tanulói portfolió vezetése, a szükséges anyagok elkészítését megköveteli a csoport tanulóit tanító tanároktól;  

● Bizonyítványok időben történő pontos vezetése, kitöltése, bejegyzésekkel történő ellátása;  

● A tanulói munka értékelésére, a szülők tájékoztatására szolgáló felületek, dokumentumok vezetésének megkövetelése és 

ellenőrzése;  

● Befizetési kötelezettségek teljesítésében való közreműködés;  

● Osztályozó vizsgára történő jelentkezések számontartása, jelentése;  

● Ellenőrzi a tanulók hiányzásait, és végzi a mulasztott órák igazolását;  

● Egyéb adminisztrációs teendők elvégzése;  

 
Személyes törődés, amelyeket meg kell tennie  
 

● Az évfolyamon dolgozó mentorokkal együttműködve törekszik arra, hogy minél eredményesebben és hatékonyabban valósuljanak 

meg a pedagógiai program célkitűzései; 

● Folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli a mentorok közösségének alakulását és közös munkájuk eredményességét; 

● Folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli az évfolyam mentorainak munkáját;   

 
Ahol és amikor jelen kell lennie  

● Lehetőség és igény szerint szervezzen találkozókat az évfolyam mentoraival; 

 
Osztályában tanító tanárokkal kapcsolatos feladatai, amelyeket meg kell tennie:  
 
Az évfolyam mentori közösségének vezetője.    

● Legyen a mentorokkal olyan kapcsolatban, hogy segítségükkel pontos képet kaphasson az évfolyam előtt álló pedagógiai célok 

megvalósításáról;  

● Szükség szerint látogatja a mentorok által vezetett foglalkozásokat;  

● Előkészíti az évfolyam mentorainak értekezleteit, azokon áttekinti és értékeli a csoport munkáját.  

 
A programokkal kapcsolatos feladatai, amelyeket el kell végeznie:  
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● Segíti az évfolyam tanulmányi kirándulásainak szervezését;  

● segíti a különféle programok szervezését;  

● Támogatja a tanításon kívüli programok szervezését; 

● Segíti - ha kell, vezeti - évfolyamának ünnepeit. 

 
Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatai: 
A megfelelő értékelőlapok felhasználásával értékeli az irányítása alá tartozó valamennyi mentor tevékenységét. 
 

Délutáni programok vezetője 

 
Általában 
 
Megbízását az iskola főigazgatójától kapja. Tevékenységéről az 5-13 életkori szakasz pedagógiai és szervezeti igazgatójának számol be. 

Arra törekszik, hogy a programban résztvevő tanulók az iskola célrendszerének megfelelően a lehetőségeikhez mért legharmonikusabb 

módon teljesíthessék a program elvárásait. Ebben a munkában az általa vezetett program valamennyi munkatársának felelős vezetője. 
 
Amit irányít: 
A programok kiírását, megszervezését, a jelentkezések lebonyolítását. 
A programban résztvevő tanárok számára a programvezetője által kialakított kommunikációs csatornákon keresztül irányítja az aktuális 

teendők áttekintését. 
Segíti annak elemzését, hogy a program tartalmában és a megvalósítás módszertanában milyen hatékonysággal segíti a pedagógiai célok 

és alapelvek megvalósulását.  
Segíti a program hatékonyságnak a mérését. A kommunikációs csatornák kiválasztásánál támaszkodik az iskola által bevezetett 

elektronikus kommunikációs lehetőségekre. 
 

 
Amit elkészít: 
Beosztások  

- Egyeztetési kötelessége van a zeneiskolával 

- a folyosói és ebédlői ügyeleti rendszert kialakítja;  

- megszervezi a délutáni foglalkozásokat;  

- a bejelentett és jóváhagyott szakkörök adatait összegyűjti, terembeosztást készít (a szaktanári igények minél teljesebb figyelembe 

vételével);  

- délutáni foglalkozások tervezése és szervezése;  

- az évközi rendezvények és programok előkészítését és lebonyolítását összehangolja;  

 
Amit elemez: 
A program hatékonyságát és eredményességét. Javaslatot tesz az esetleges változtatásokra. 
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Amit segít 
Az iskola pedagógiai programját azon belül különösen az intézmény pedagógiai céljait és alapelveit megismerteti a programba belépő új 

kollegákkal. 
 

Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatai  
A megfelelő értékelőlapok felhasználásával értékeli az irányítása alá tartozó valamennyi mentor tevékenységét. 
 

Judaisztikai koordinátor 

 
Általában: 
Megbízását a főigazgatótól kapja. Munkájáról közvetlenül – általában – a stratégiai igazgatónak és a főigazgatónak számol be. Irányítja az 

iskola külső és belső kommunikációját a zsidósággal kapcsolatban úgy, hogy az a lehető legpontosabban képviselje az iskola Pedagógiai 

Programjának és Célrendszerének tartalmát. A kommunikációt úgy irányítja, hogy a külső szemlélő számára az iskola zsidósága jól 

látható és átlátható legyen. Ennek biztosítása nemcsak az iskola iránt érdeklődők, hanem minden pedagógus számára fontos. Világos, 

egyértelmű, megérthető módon kell kommunikálni az iskola pedagógiai szemléletét és napi gyakorlatát a zsidósággal kapcsolatban.  
 
Amit ellenőriznie kell 
Minden az iskoláról megjelenő közlemény, tájékoztatás, információs anyag zsidósággal kapcsolatos összefüggését, függetlenül attól, hogy 

milyen formában jelenik meg. 
Az iskola honlapján levő zsidósággal kapcsolatos információkat.  
 
Amit felügyel: 
Az iskola valamennyi zsidósággal kapcsolatos rendezvényét: 
Nevelőtestületi csapatépítő tréning, közös szombat fogadás 
Ros Hasana, 
Jom Kipur 
Szukot 
Purim 
Peszach (macesz sütés) 
Holokauszt nap 
Jom Házikáron 
Jom Hacmaut 
Jom Jerusáláim 
 
Amit tervez, irányit, felügyel és értékel: 
Az iskola valamennyi olyan rendezvényének előkészítését, amelynek elsődleges hatása van az iskoláról formálódó zsidóság kép 

kialakításában. 
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Rendezvények előkészítése:  
- Felügyeli a rendezvények és iskolai megmozdulások megszervezésével megbízott munkáját;  

- Segíti az évközi rendezvények és programok előkészítését és lebonyolítását;  

- Felügyeli, hogy az érintettek a rendezvények menetéről és egyéb fontos tudnivalókról megfelelő tájékoztatást kapjanak.   

- Gondoskodik a rendezvények dokumentálásáról. (Projekt Menedzser, fényképezés, videózás).  

 
Amit elintéz: 
Zsidó ünnepeken üdvözletek küldése. 
Külföldi kapcsolatok kezelése. 
Angol nyelvű levelezés: 

- napi levelek megválaszolása, továbbküldése, sorsának követése, visszajelzés 

- köszönőlevelek küldése 

- iskolához kötődő személyeknek jeles alkalmakkor meghívó, levél küldése. Ehhez a munkához adott esetben segítséget vehet 

igénybe. 

Magyar és angol nyelvű honlap folyamatos frissítése. 
Magyar és külföldi (zsidó) vendégek, csoportok fogadása: program kialakítása, megszervezése, teremfoglalás, csoport fogadása, iskola 

történetének, épületének bemutatása, kérés esetén ebéd szervezése, névjegykártyák begyűjtése, saját névjegy kiadása, vendégkönyv 

kezelése. 
 
Egyéb feladatai:  
Az intézmény képviselete megbízás szerint.  
Segíti az iskola munkatervében nem rögzített, évközben adódó feladatok megoldását.  
 

Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatai  
A megfelelő értékelőlapok felhasználásával értékeli az irányítása alá tartozó valamennyi mentor tevékenységét. 

 

1-4 életkori szakasz vezetője 

 

A feladat ellátásával megbízott életkori szakasz vezetője tevékenységét a pedagógiai és szervezeti igazgató irányítása mellett látja el. Kiemelt 
feladata, hogy a rábízott életkori szakaszban segítse és ellenőrizze az iskola Küldetés nyilatkozatának, Etikai Nyilatkozatának, Értékrendjének és 
Pedagógiai Programjának megvalósítását. Az iskola megtartó erejét operatív módon segítse.  

● Közvetlenül irányítja az életkori szakaszban működő pedagógusok és szakemberek munkáját. 
● Területén ellenőrzi a minőségbiztosítási rendszer működését.   
● Értékeli a hozzá beosztott pedagógusok és szakemberek munkáját. 
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Személyiség fejlesztés 

Irányítja és ellenőrzi a tanulók megismerésének folyamatát, segíti a megismerés technikáinak tudatosítását és a személyiség harmonikus 
fejlesztését az életkori és az egyéni jellemzők együttes figyelembevételével. 

Irányítja az életkori szakaszban dolgozó pedagógusok, logopédus és pszichológus együttműködését.  

Biztosítja az „Egyéni utak” programjának működését. Tehetségek, SANSZ-os tanulók idejében történő felfedezése, megfelelő szakemberek 
bevonása az „Egyéni utak” programjának megvalósításába. 

Speciális pedagógiai munkacsoport életkorra eső tevékenységének közvetlen felügyelete. 

Kompetencia alapú képzés 

Az alapkészségek mérése- az írás, olvasás, szövegértés, számolás - fejlesztésének megalapozása, az egyéni képességek megismerése, 
fejlesztése, az alapkészségek kialakítása az egyéni sajátosságok figyelembevételével, az önálló ismeretszerzéshez szükséges alapkompetenciák 
elsajátításának segítése. Az alapvető tanulási szokások kialakítása, a fogalmi gondolkodás fejlesztése. Az írás, olvasás, számolás készségszinten 
történő elsajátításának mérése. 
1-4 évfolyam munkacsoport-vezetőinek irányítása, az életkori szakaszban folyó munka koordinálása   

A projekt módszer alkalmazásának fejlesztése az életkornak megfelelő játék, cselekvés és tevékenységközpontú tanulás.  
 
Az együttműködés, a kooperatív oktatás és tanulás technikáinak alkalmazása. 
Az angol nyelvi program elemeinek figyelemmel kísérése.  

Kommunikáció 

Az intra- és internetes hálózat működtetése, használatának megkövetelése és ellenőrzése, különös tekintettel a szülők tájékoztatására. 

A szöveges értékelés internetes megoldásainak ellenőrzése.  
 

Adminisztráció  

Felelős a rábízott terület tanügy-igazgatási adminisztráció irányításáért (beiratkozás, felvételi, kimaradás, stb.); Egyeztetési kötelezettsége van a 
központi titkársággal, a hozzátartozó iskolatitkárral és a gazdasági irodával. 

Beosztások elkészíttetése  

● a folyosói és ebédlői ügyeleti rendszert kialakítatja;  
● a délutáni foglalkozások megszervezését ellenőrizteti;  
● a bejelentett és jóváhagyott szakkörök adatait összegyűjteti, terembeosztást készítteti 
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● az iskolában zajló tanulmányi versenyek terembeosztását elkészítteti, megszervezteti a szükséges felügyeleteket;  
● óracserék, helyettesítések engedélyeztetése;  
● délutáni foglalkozások tervezésének és szervezésének irányítása;  
● gondoskodik a hiányzó tanárok helyettesítésének felelőséről;  
● szülői fogadóórák és értekezletek előkészíttetése;  
● iskolaorvosi vizsgálat megszerveztetése. 

Pályázatok:  

figyelteti és elkészítteti (szakmai pályázat esetén megfelelő szakos tanárkollégákat bevonva) az iskola számára megfelelő pályázatokat;  

Adatszolgáltatás, levelezés:  

● számon tartatja a tanárok hiányzásait, s ennek alapján havonta összesítteti az eseti túlórákat és helyettesítéseket;  
● a fenntartói / oktatási szervek méréseit lebonyolíttatja.  

Ellenőrzések:  

● irányítja és ellenőrzi a pedagógusok munkáját;  
● foglalkozási, haladási naplók, mérések ellenőriztetése;  
● óralátogatás és azok megbeszélése a pedagógusokkal;  
● a túlórák, helyettesítések ellenőriztetése;  
● a tanulói hiányzások és egyéb mulasztások ellenőriztetése;  
● a nevelők adminisztratív munkájának ellenőriztetése (foglalkozási naplók, szakköri naplók, fakultációs naplók, stb.);  
● esetenként részt vesz a belső tematikus vizsgálatokban.  

           

 

5-13. életkori szakasz vezetője 

 

A feladat ellátásával a főigazgató bízza meg. A megbízott életkori szakasz vezetője tevékenységét a pedagógiai igazgató irányítása mellett 

látja el. Beszámolási kötelezettséggel a pedagógiai igazgatónak tartozik. Feladata, hogy az iskola pedagógiai programjának 

megvalósítását – kiemelten a rábízott életkori szakaszban – operatív módon segítse.  

● Közvetlenül irányítja az életkori szakaszban működő pedagógusok és szakemberek munkáját. 

● Területén ellenőrzi a minőségbiztosítási rendszer működését.  

● Értékeli a hozzá beosztott pedagógusok és szakemberek munkáját. 
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Személyiség fejlesztés 

Irányítja az életkori szakaszban dolgozó pedagógusok, és pszichológus együttműködését.  

Biztosítja az „Egyéni utak” programjának működését. Tehetségek, SANSZ-os tanulók idejében történő felfedezése, megfelelő 

szakemberek bevonása az „Egyéni utak” programjának megvalósításába. 

Speciális pedagógiai munkacsoport életkorra eső tevékenységének közvetlen felügyelete. 

 

5-6. évfolyam kiemelt céljai: 

az önismeret, együttműködési képesség fejlesztése; 
az egyéni érdeklődés megismerése, fejlesztése; 
tehetséggondozás és fejlesztés csoportokban, szakköri keretben történő megerősítése 
egészséges életmód és életviteli szokások kialakítása, 
a kreatív, érdeklődő gyermeki lét megtartása, 
 
7-8. illetve 9-10. évfolyam kiemelt céljai: 
önismeret, önfegyelem, együttműködési képességek továbbfejlesztése, érdeklődési kör differenciálódása; 
egészséges életmód, életvitel szokásainak formálása; 
iskolai közéletben való tanulói részvétel, a diákönkormányzat szerepe;  
pályaválasztási előkészítés elindítása,   
művészetek ismerete, érzelmi intelligencia, esztétikai igény és érzék fejlesztés életvitel építés; 
 

Kompetencia alapú képzés 

 
5-6. évfolyam kiemelt céljai: 
az önálló ismeretszerzéshez szükséges tanulási képességek, a feladattudat, tanulási motiváció továbbfejlesztése… 
az önálló tanulási technikák tudatos alakítása, differenciált fejlesztése; 
projektek folytatása. 
  
7-8. illetve 9-10. évfolyam kiemelt céljai: 
önálló ismeretszerzési technikák tudatos továbbfejlesztése, elmélyítése, az elvont gondolkodással párhuzamosan újabb tanulási, kutatási 

módszerek elsajátítása; 
aktív tanulási környezet adottságainak kihasználása; 
ismerkedés a tanulmányi versenyek követelményeivel, légkörével; 
idegen nyelvi alapvizsgák előkészítése 
informatika, multimédia emelt szintű alkalmazása 

11-13. évfolyam 
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Általános műveltség megszilárdítása, elmélyítése  
Pályaválasztásra való fokozott figyelem,  
A kiemelkedő tanulók szakmai tanulmányi versenyekre való felkészítése, külső és belső pályázatokon való részvétel. 
A kiemelkedő nyelvi képességekkel rendelkezők közép- ill. felsőfokú nyelvvizsgára való felkészítése. 
Önálló publikációk, tudományos kutatómunkában való aktív részvétel. 
Fakultációs szakasz intenzív megjelenése Gimnáziumi érettségire, továbbtanulásra ill. szakképesítés megszerzésére való felkészülés. 
Nemzetközi kapcsolatok továbbépítése. 
 
Kommunikációs feladatok 

 

Az intra- és internetes hálózat működtetése, használatának megkövetelése és ellenőrzése, különös tekintettel a szülők tájékoztatására. 

A szöveges értékelés internetes megoldásainak ellenőrzése.  

 

A sajátos értékelés irányítása 

Az életkori szakasz fokozatosan egzakt mérésekkel folytatja a megkezdett értékelési folyamatot. 

A műveltségi területenként, tantárgyanként kialakított értékelési szempontrendszer teret ad az életkori sajátosságnak megfelelő 

önértékelésnek, valamint pontos visszajelzést ad az elért eredményekről. A kapcsolódó szöveges értékelés segít meghatározni a fejlődési 

irányokat. Mindehhez osztályzat is kapcsolódik, amely mind a tanuló és szülő, mind a mi iskolánk és más intézmények számára is 

összehasonlíthatóvá teszi az elért teljesítményt. A félévenkénti írásos bizonyítványt ezen a tagozaton is kiegészítik a szülői 

megbeszélések, fogadó órák.  

Az értékelés szempontjai, szabályai tantárgyanként az Interneten hozzáférhetők. Szintén nyilvános és kötelező érvényű az egyes 

tevékenységi formák százalékos súlyának meghatározása a végső értékelés kialakításában. Ezek természetesen tantárgyanként 

változhatnak, de minden tantárgy esetében nyilvánosak. 

A tagozat az életkornak megfelelő szinten egzakt mérésekkel folytatja a megkezdett folyamatot.  

A számszerű értékelés igazodik a közoktatás egészéhez illeszkedő osztályozási rendhez, de az osztályozás bevezetése fokozatosan 

történik. A témazáró dolgozatok írásának időpontját a diákokkal előre ismertetjük, azokat jeggyel értékeljük. Az időpontot és az elért 

eredményt az Interneten hozzáférhetővé tesszük. A dolgozatokat a tanulók maximum két héten belül kijavítva kézhez kapják, nem felelő 

eredmény esetén ezeket - a munkacsoport feltételei szerint - javítani lehet és néha kell is. 

Az egyes tantárgyak követelményeire vonatkozó szempontokat a szaktanárok készítik, amelyeket a helyi tanterv fejezetben rögzítünk. 

Ezen túlmenően a szaktanárok módszertani szabadsága az értékelés átlátható, következetes napi gyakorlatának kialakítása. Mind az 

általános, mind az attól eltérő, a tanárok, a tanárok bizonyos csoportja valamint a tanárok és a tanulók csoportja által meghatározott 

értékelési szempontokat az Interneten hozzáférhetővé tesszük. Nem értékeljük a diákok magatartását és szorgalmát osztályzattal. A 

magatartás és a szorgalom a szöveges osztályfőnöki értékelésben jelenik meg szempontként. 
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Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatai  
A megfelelő értékelőlapok felhasználásával értékeli az irányítása alá tartozó valamennyi mentor tevékenységét. 
 

 

 
Adminisztráció  
felelős a rábízott terület tanügy-igazgatási adminisztráció irányításáé (beiratkozás, felvételi, kimaradás,...);  
az érettségi adminisztrációját koordinálja.  
 
Beosztások elkészítése  
a folyosói ügyeleti rendszert kialakítja;  
óracserék, helyettesítések megszervezése;  
délutáni foglalkozások tervezése és szervezése;  
gondoskodik a hiányzó tanárok helyettesítéséről;  
szülői fogadóórák és értekezletek megszervezése;  
a gimnáziumi felvételi és az érettségi terembeosztását, ülésrendjét és a megbízott tanárok felügyeleti rendjét elkészíti;  
 
Pályázatok:  
figyeli és elkészíti (szakmai pályázat esetén megfelelő szakos tanárkollégákat bevonva) az iskola számára megfelelő pályázatokat;  
 
Adatszolgáltatás, levelezés:  
számon tartja a tanárok hiányzásait, s ennek alapján havonta összesíti az eseti túlórákat és helyettesítéseket;  
a fenntartói / oktatási szervek méréseit lebonyolítja.  
 
Ellenőrzések:  
irányítja és ellenőrzi a pedagógusok munkáját;  
foglalkozási, haladási naplók, mérések ellenőrzése;  
óralátogatás és azok megbeszélése a pedagógusokkal;  
a túlórák, helyettesítések ellenőrzése;  
a tanulói hiányzások és egyéb mulasztások ellenőrzése;  
a nevelők adminisztratív munkájának ellenőrzése (foglalkozási naplók, szakköri naplók, fakultációs naplók, stb.);  
esetenként részt vesz a belső tematikus vizsgálatokban.  
 

 

 

A zeneiskola igazgatója 
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A zeneiskola igazgatója, megbízását az intézmény főigazgatójától kapja. Tevékenységét a pedagógiai és szervezeti igazgatóval 

összhangban végzi el. 
 
Általában 
 
Munkáját a Lauder Javne Iskola küldetésnyilatkozata, értékrendszere, pedagógiai programja, etikai nyilatkozata, elvárások a tanulókkal 

szemben (házirend) valamint az érvényes jogszabályok, szabályzatok alapján végzi. 
 
Amit elkészíttet 
 

● A zeneiskola pedagógiai programját, szükség szerint módosítatja és  

● Előkészíti a Zeneiskola költségvetési koncepcióját és a költségvetési tervezetet jóváhagyásra az Iskola vezetése elé terjeszti, dönt 

a költségvetési előirányzatok felosztásáról. 

 
Amit írányít 

● Irányítja a Zeneiskola pedagógiai munkáját. 

● Irányítja a Zeneiskola éves munkatervének, naptári programjának kialakítását, megvalósítását. 

 
Amit felügyel 

● Gondoskodik a zeneiskola pedagógiai programjának megvalósításáról a törvényi előírásokkal és az SzMSz-szel összhangban. 

● Képviseli a Zeneiskolát a Kuratórium, az állami intézmények, pedagógiai és zsidó szervezetek, valamint a külföldi partnerek előtt. 

● Kapcsolatot tart a Szülői Tanács képviselőivel.  

● Felelős a költségvetési terv és a gazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatások helyességéért 

● Felelős az intézmény ésszerű gazdálkodásáért. 

 
Amit ellenőriz 

● Gyakorolja a munkáltatói jogokat a Zeneiskolában dolgozók felett. 

● Közvetlenül ellenőrzi a zeneiskolai programban működő pedagógusok és szakemberek munkáját. 

● Gondoskodik az iskolai munka elemzéséről, ellenőrzéséről és értékeléséről. 

A Zeneiskola munkájáról tanévenként beszámolót készít a Kuratórium részére. 
 
Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatai: 
A megfelelő értékelőlapok felhasználásával értékeli az irányítása alá tartozó valamennyi mentor tevékenységét. 
 

 

A gimnázium plusz program vezetője 
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A vezető beosztás ellátásával a főigazgató bízza meg. A gimnázium plusz program vezetője, tevékenységét a pedagógiai és a szervezeti igazgató 
irányítása mellett látja el. Feladata, hogy az iskola pedagógiai programjának megvalósítását a gimnázium plusz programban operatív módon 
segítse.  
 

Általában  
Aktívan részt vesz a gimnázium plusz program stratégiai fejlesztésében és marketingjének alakításában. 
Közvetlenül irányítja gimnázium plusz programban működő pedagógusok és szakemberek munkáját. 
Területén ellenőrzi a minőségbiztosítási rendszer működését.  
Értékeli a hozzá beosztott pedagógusok és szakemberek munkáját. 
 

Amit irányít 
Felelős a gimnázium plusz program tanügy-igazgatási adminisztrációjának irányításáért (beiratkozás, felvételi, eltávozás,...);  
Szükség esetén a gimnázium plusz program érettségi adminisztrációját koordinálja.  
 

Amit elkészít 
Kialakítja az ügyeleti rendszert;  
Megszervezi a délutáni foglalkozásokat;  
Gondoskodik a hiányzó tanárok helyettesítéséről;  
Megszervezi a szülői fogadóórákat és értekezleteket;  
 

Pályázatok:  
Figyeli és elkészíti (szakmai pályázat esetén megfelelő szakos tanárkollégákat bevonva) az iskola számára megfelelő pályázatokat;  
 

Adatszolgáltatás, levelezés:  
Számon tartja a tanárok hiányzásait, s ennek alapján havonta összesíti az eseti túlórákat és helyettesítéseket;  
A fenntartói / oktatási szervek méréseit lebonyolítja.  
 

Ellenőrzések:  
Irányítja és ellenőrzi gimnázium plusz programban dolgozó pedagógusok munkáját;  
Foglalkozási, haladási naplók, mérések ellenőrzése;  
Óralátogatás és azok megbeszélése a pedagógusokkal;  
A túlórák, helyettesítések ellenőrzése;  
A tanulói hiányzások és egyéb mulasztások ellenőrzése;  
A nevelők adminisztratív munkájának ellenőrzése (foglalkozási naplók, szakköri naplók, fakultációs naplók, stb.);  
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Esetenként részt vesz a belső tematikus vizsgálatokban.  
 

Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatai: 

A megfelelő értékelőlapok felhasználásával értékeli az irányítása alá tartozó valamennyi mentor tevékenységét. 
 

 

English Plus program vezetője 

 

Megbízását a főigazgatótól kapja. Tevékenységéről a menedzsmentnek számol be. A programvezető az iskola Pedagógiai Programjában 
meghatározott külön költségvetéssel illetve költségtérítéssel rendelkező program irányítója. 
 

Általában: 
Arra törekszik, hogy a programban résztvevő tanulók az iskola célrendszerének megfelelően a lehetőségeikhez mért legharmonikusabb módon 
teljesíthessék a program elvárásait. Ebben a munkában az általa vezetett program valamennyi munkatársának felelős vezetője. 
 

Irányítja: 
A program lebonyolítását. 
A programban résztvevő tanárok számára, a programvezetője által rendszeresen szervezett megbeszéléseken, irányítja az aktuális teendők 
áttekintését, s segíti annak elemzését, hogy a program tartalmában és a megvalósítás módszertanában milyen hatékonysággal segíti a 
pedagógiai célok és alapelvek megvalósulását. Segíti ennek a hatékonyságnak a mérését. 
A tanulói jelentkezések lebonyolítását, elbírálását a programban való részvételre. 
 

Tervezi: 
A program fenntarthatóságát anyagi és emberi erőforrás oldalról. 
 

Értékeli: 
A program eredményességét. Elkészíti az értékeléshez szükséges mérőlapokat, kérdőíveket, illetve javaslatot tesz az esetleg ettől eltérő mérési 
módszerre. 
A programban résztvevő valamennyi munkatárs munkáját értékeli a minőségbiztosítás módszereinek megfelelően. 
 

Elemzi: 
A program hatékonyságát és eredményességét. Javaslatot tesz az esetleges változtatásokra.  
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Segíti 
Segíti a tanárok és diákok részvételét minden olyan eseményen, amely a program és ezen keresztül esetleg az iskola ismertségét növeli. 
Az iskola pedagógiai programját azon belül különösen az intézmény pedagógiai céljait és alapelveit megismerteti a programba belépő új 
kollegákkal. 
 

 
Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatai: 

A megfelelő értékelőlapok felhasználásával értékeli az irányítása alá tartozó valamennyi mentor tevékenységét. 
 

 

Műszaki igazgató 

 

Általában: 
Az intézmény vezető beosztású munkatársa, aki megbízását az iskola főigazgatójától kapja. 
Megtervezi a létesítmény optimális üzemeltetési működtetését, a későbbiekben a tervet a mindenkori állapothoz igazítja, mindezeket úgy, 
hogy azok a lehető legpontosabban képviseljék az iskola Pedagógiai Programjának, Célrendszerének és Minőségbiztosítási Programjának 
tartalmát. Az üzemeltetési terveket egyezteti a vezetőkkel.  
 

A megadott költségvetési keret alapján dokumentációt készít a naptári évre, a tervezett költségekről. 
 

Üzemelteti az iskolát, külön figyelmet fordít a külső cégek megbízására és a szerződések tartalmára. Minden szerződés meghosszabbítása előtt 
kéri a főigazgató véleményét. 
A jogszabályi környezetet a gazdasági vezetővel egyezteti. 
 

Akikkel kapcsolatot tart 
 

Gazdasági és Szervezeti vezetőkkel. 
Életkori szakaszok vezetőivel. 
A rendszergazdával és operátorral. 
Az oktatás technikussal. 
A  LauderSzem vezetőjével. 
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A karbantartóval, a segédmunkásokkal, az ügyeletes takarítókkal. 
Az intézménnyel együttműködő cégekkel. 
Kapcsolatot tart fenn az iskola helyiségeit tanítási időn kívül használókkal, szervezi és irányítja az Iskola rendezvényeinek lebonyolításához 
szükséges technikai és humánerős feltételek biztosítását. 
A munka és tűzvédelmi megbízottal. 
 

Amit ellenőriznie kell  
 

Lehetőségei szerint biztosítja az Iskola folyamatos és zavartalan üzemelését. Ide kell érteni az iskolai informatikai hálózatot is. 
Szervezi és irányítja az Iskola érdekkörében dolgozó műszaki, vállalkozók munkáját.  
Szervezi és irányítja az író- és irodaszerek, bútorok, oktatástechnikai eszközök beszerzését, karbantartását. 
Szervezi a szükséges nyersanyagok beszerzését.  
Ellenőrizteti a működéshez szükséges biztonságtechnikai berendezések állapotát, ezek dokumentálását.  
Felügyelteti az épületgépészeti és a biztonságtechnikai berendezéseket (fűtés, alkonykapcsoló, stb.). 
Tűzvédelmi előírások felügyelete, betartatása. 
Felelős a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírások iskolai rendjének és szervezetének kialakíttatásáért, a szabályzatok betartatásáért. 
 

Ellenőrzi a műszaki alkalmazottak által elvégzett munkát, az elvégzendő munkákra utasítást ad.  az alábbiak szerint: 
 

Ellenőrzi és megszervezi a munkavédelmi oktatást. 
Szemétszállítás minőségét. 
Takarítás minőségét. 
 

Amit el kell készítenie: 
 

Felelős - munkatársain keresztül - az Iskola napi oktatási-nevelési tevékenységéhez szükséges kulturált és higiénikus körülmények 
megteremtéséért és fenntartásáért. 
Elkészítteti az Iskola tűzvédelmi szabályzatát. 
Elkészítteti az Iskola munkavédelmi szabályzatát.  
Koordinálja az épület állagvédelmével és fejlesztésével foglalkozó munkatársak tevékenységét. 
Felelős a tűz és bombariadó terv elkészítetésért gyakoroltatásáért 
Károkozás esetén jegyzőkönyvet vesz fel, és a tagozatvezetőkkel együttműködve segíti az eljárás lefolytatását. 
Az üzemeléssel kapcsolatos, jogszabályokban rögzített előírások szerinti jegyzőkönyvek, kimutatások, jelentések elkészítése, elkészíttetése. 
Adatszolgáltatással segíti a Gazdasági vezetőt és a Szervezeti és Gazdálkodási Igazgatót az éves költségvetési tervek előkészítésében. 
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Figyelemmel kíséri az Iskola üzemeltetési költségvetésének alakulását. 
Feladata az épületek, parkolók és kertterület állapotának megóvása. 
 

Előkészíti a műszaki alkalmazottak munkaszerződéseit és munkaköri leírásait. 
Javaslatot tesz a műszaki alkalmazottakkal kapcsolatban munkaviszony létesítésére, módosítására, megszüntetésére, a műszaki alkalmazottak 
kötelezettségszegése esetén jogkövetkezmény alkalmazására, kártérítési felelősségre vonás iránti intézkedés megtételére. 
Javaslatot tesz a műszaki alkalmazottak jutalmazására, javadalmazására. 
 

Nyári szünetben megszervezi, lebonyolítja a felújítási, fejlesztési munkákat. 
Parkolási rend kialakítása, a lehetséges feltételek megteremtése. 
Munkavédelmi szabályzat előírásainak felügyelete és betartatása 

Diák és felnőtt munkahelyi balesetek nyilvántartása, jegyzőkönyvek ellenőrzése. 
Eltűnt tárgyakkal kapcsolatos teendők  

Amit biztosít: 

Biztosítja az intézményben a vezetők, a tanárok, és munkatársak által megrendelt és a vezetőség által jóváhagyott bútorok és berendezési 
tárgyak beszerzését. A javításokat és hibaelhárításokat a lehető legrövidebb időn belül.  
 

Elkészíti a műszaki alkalmazottak nyári szabadságolási tervét, dönt az évközi szabadságok engedélyezéséről. 

Amit felügyel: 

Gyakorló tűzriadók szervezése, lebonyolítása. 
Környezetvédelmi, levegőtisztasági mérések elvégeztetése, akkreditáció dokumentálása. 
Takarékosság az elektromossággal, alternatív megoldások alkalmazása. 
Vízellátás minősége.  
 

Figyelemmel kíséri a gáz árának alakulását, törekszik a lehető legkedvezőbb feltételek melletti beszerzésre.  
Ellenőrzi és javítatja a fűtési rendszert, megköti az ehhez szükséges megállapodásokat. 
 

Játszóterek, udvari játékok karbantartása, balesetmentesítése.  
Kerti munkák, és kertgondozás. Veszélyes fák felmérése, kivágatása, az előírások betartásának megfelelő telepítési munkák. 

Amiben részt vesz: 

Rendezvények előkészíttetése, a rendezvények után a korábbi rend helyreállíttatása. 
Aktuális beszerzések (és adott esetben a küldemények eljuttatása a célállomásra) lebonyolítatása. 
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Munkaidő  

 

Munkaideje feladatok elvégzéséhez igazodik. A feladatok nagy részét csak szorgalmi időszakon kívül lehet elvégezni. Ez szabályozza azt, hogy 
mikor veheti ki szabadságát. 
 

Idejét úgy osztja be, hogy az alkalmas legyen karbantartásokra, javításokra és a nyári munkákra. Részt vesz minden rendezvényen, ami az 
intézményhez kötődik különös tekintettel az 

- elemis tanévnyitóra 

- újévi vacsorára 

- gólyabál, sulinight-ra 

- Lauder kupára 

- Lauder Művészeti Fesztiválra 

- Szalagavatóra 

- Könyvünnepre 

- Iskolai Születésnap 

- Kerti Party-ra 

eseményekre.  
 

Főigazgató 

 

Általában 

 

Az Iskola élén a főigazgató áll, aki az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Munkáját a Kuratórium iránymutatása szellemében, a 
nevelőtestület által jóváhagyott pedagógiai program, valamint az érvényes jogszabályok, és szabályzatok alapján végzi.  
 

Az iskola felelős irányítója, dönt minden iskolát érintő kérdésben. 

 

Felelős az Iskola éves munkatervének, naptári programjának kialakítatásáért, megvalósíttatásáért. 
Felelős az iskolavezetőség üléseinek éves programjáért, gondoskodik az iskolavezetőségi értekezletek előkészítéséről és levezetetéséről. 

Ebben a munkában a menedzsment tagjai segítik. 

 

Amit felügyel 
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A nevelőtestület meghatározott közösségeinek bevonásával közvetlen munkatársai tevékenységén keresztül a törvényi előírásokkal és az 
SzMSz-szel összhangban:  

- felügyeli a az Iskola pedagógiai programjának elkészítését, végrehajtásának értékelését, a módosítások előkészítését, és a megvalósítás 
elemzését.  

- felügyeli az iskolai munka egészének folyamatos elemzését, ellenőrzését, és értékelését felügyeli a minőségbiztosítási rendszer 
működését,  

- felügyeli az Iskola működéséhez szükséges természetbeni és szellemi erőforrások és feltételek biztosítását, hatékony felhasználását, 
azok folyamatos fejlesztését, bővítését. 

- elkészítteti az Iskola költségvetési koncepcióját, a költségvetési tervezetet jóváhagyásra a Kuratórium elé terjeszti. 
 

Amit irányít: 
 

Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény minden dolgozója felett. 
Gyakorolja az első fokú tanügyigazgatás hatáskörét. 
Gondoskodik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról 
Kapcsolatot tart a Diákönkormányzat, a Szülői Tanács és az Iskolaszék képviselőivel. 
 

Amiben részt vesz 

 

Kiemelt feladata az iskola képviselete a Kuratórium, az Állami Intézmények, szakmai és zsidó szervezetek valamint a külföldi partnerek előtt. 
Az Iskola munkájáról tanévenként beszámolót készíttet a Kuratórium részére. 
 

A fenti munkák elvégzésében az iskola menedzsmentje és vezetősége segíti.  
A főigazgató egyes feladatait a menedzsment vagy a vezetőség tagjaira illetve az Iskola más dolgozójára felelősségének megtartásával 
átruházhatja. 
 

 

 

Gazdasági igazgató 
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Általában 

A beosztás ellátásával a főigazgató bízza meg. Beszámolási és tájékoztatási kötelezettséggel a főigazgatónak tartozik.  
 

Amiért felelős:  
Az iskola elfogadott költségvetésének, az azzal kapcsolatos pénzgazdálkodásnak és a számviteli rendnek a Számviteli Törvény szerinti 
maradéktalan végrehajtásáért és törvényi megfeleléséért.  
Saját területén a költségvetés megtervezésének előkészíttetésért és annak törvényi megfeleléséért. 
A jóváhagyott költségvetés képviseletéért külső fórumokon.   
A költségvetési és gazdasági terv, a beszámolók, adatszolgáltatások szabályosságáért.  
Az intézményt leíró adatokért és azért, hogy ezek az adatok feleljenek meg az aktuális törvényi szabályoknak.  
A számviteli, pénzügyi, adó, társadalombiztosítási jogszabályok betartásáért.  
A vagyonvédelem jogkörébe tartozó intézkedésekért (leltár) 
A szerződések megkötések szabályszerűségért, nyilvántartásáért  
 

Amit ellenőriz 

Ellenőrzi az intézmény munka- és bérügyekkel kapcsolatos feladatait az előzetes megállapodások alapján.  
Ellenőrzi az adó- és társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítését. 
Ellenőrzi - az Iskola gazdasági ügyrendje alapján - az intézmény gazdasági tevékenységét, képviseli az intézmény törvényes érdekeit. 
Ellenőrzi az intézmény (Iskola és Alapítvány) gazdasági jellegű kapcsolatainak, iratkezelésének statisztikai adatszolgáltatásának menetét 
A törvényi előírásoknak megfelelően elkészítteti az intézmény éves gazdálkodásának mérlegét. 
 

Amit előkészít 
Figyelemmel kíséri - ha szükséges, jogász bevonásával - a folyamatosan változó törvényi szabályozókat, jogszabályokat, és javaslatot tesz ezek 
betartására. 
Előkészíti a költségvetés főbb területeiről és az éves mérlegről szóló, a törvényi előírásoknak megfelelő beszámolót. 
 

 

 

 

Budapest 2013.08.30. 


