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MELLÉKLETEK 

10. sz. melléklet: Munkaköri leírás – tanító, tanár       
 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 
- tanítók/tanárok -  

 
Név: __________________________________________________________________ 
 
Munkakör: ________________________________________  Tanév: ______________ 
 

 
 
Az osztálytanító/tanár munkáját a Tanári Kollégium felkérésére vállalja és végzi.  
 
 Tanítványai életkori sajátosságait szem előtt tartva figyelemmel kíséri és segíti a szellemi-lelki-testi 
fejlődésüket. Pedagógiai munkáját az Waldorf-pedagógia szellemében, az országos Waldorf tanterv és az 
iskola/tagozat Pedagógiai Programjának megfelelően végzi, ezen belül teljes szabadságban és teljes 
felelősséggel. Munkáját átláthatóan és nyitottan, az iskolai közösség részeként végzi: együttműködik 
pedagógustársaival; munkáját megosztja a TK-n; lehetővé teszi a hospitálást (kolléga és külső érdeklődő 
számára is, legalább 1 ill. 7 nappal  előre egyeztetett időpontban), évente minden kollegájánál (tagozat) 
legalább 1-szer hospitál. Tudomásul veszi, hogy munkáját ellenőrzik, a TK által elfogadott belső ellenőrzési 
szabályzat alapján.       
 
A tanév végén szöveges bizonyítványban jellemzi a tanulók éves munkáját és fejlődését (egyedi epochák 
esetében epocha végén), valamint félévkor elkészíti a féléves fejlődési beszámolót. A diákok fejlődését 
folyamatosan nyomon követi, azt egyéni módon (vagy az iskola által kidolgozott formában) dokumentálja. 
Minden diák számára külön mappát  vezet, amelybe bekerülnek a gyermek évközbeni munkáját, fejlődését 
dokumentáló iratok (adatlap a gyermekről, gyermekmegbeszélések összefoglalói, epochazárók dolgozatok, 
képességfelmérő vizsgálatok eredményei, értékelőlapok, fejlesztő pedagógus stb. beszámolói, különleges (pl. 
fegyelmi) helyzetekről és ezek megoldásáról szóló beszámolók stb.). Ezek év végén intézményi szinten 
arhiválásra kerülnek (a diákok munkái nélkül, ezeket ők év végén megkapják, a füzetekkel, egyéb elkészült 
művészi munkákkal együtt.)    
 
Felkészül az adott osztály éves tevékenységére, a szaktanárokkal együttműködve éves epocha-tervet készít, 
valamint elkészíti az egyes epochák tervét (irásban, konkrét formáját minden pedagógus maga alakítja ki). A 
napi munkájára való felkészülését és az arra való visszatekintést egyéni módon valósítja meg (nem kötelező 
írott formában dokumentálni; kivéve, amikor kötelező – kezdők, előmeneteli vizsgák stb.).  
 
Megtervezi a tanterem arculatát, megszervezi a megvalósítást, a berendezést.  
 
Határidőre elvégzi a szükséges adminisztrációs teendőket: a jelenléti regiszter (‘condica’), a napló és a 
anyakönyv/törzslapok (‘registrul matricol’) vezetését, tanulói ellenőrző könyv kiállítását, szükség esetén egyéb 
iratok (igazolások, statisztikai adatlapok stb.) kitöltését, stb.  
 
Újonnan érkező tanulók szüleinek átadja az intézmény házirendjét, a Szülők Kézikönyvét, írásban közli az 
osztályra vonatkozó egyedi szabályokat, egyezteti az adatokat, elvégzi a szükséges adminisztrációt 
(bevezetés a naplóba, törzslap, szerződés). 
 
Osztályszintű pedagógiai kérdésekben az osztálytanító dönt (kivétel: első évben a mentori rendszer által 
előírt konzultációs kötelezettséggel), szükség esetén az osztályban tanító pedagógusokkal közösen. 
Fegyelmi ügyekben felvetéssel és javaslattal él. Az osztályába történő gyermekfelvételi kérés esetében 
résztvesz a Felvételizető munkacsoportban.  
 
Az osztálytanító folyamatos kapcsolatban van a szülőkkel, havi rendszerességgel találkozik a szülőkkel szülői 
estek (évente min. 4 alkalommal), epochazárók, ünnepek formájában. Elősegíti az osztály szülői közössége 
szellemi, pedagógiai munkájának az elmélyülését, és bepillantást nyújt az osztályban történő folyamatokba. 
Ezt a célt szolgálhatják a szülők/külső érdeklődők számára szervezett nyílt napok, a családi programok, 
kirándulások is. Az osztálytanító a szülőknek (fogadóórák, családlátogatások keretében, ez utóbbi lehetőség 
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szerinti) egyénileg is lehetőséget biztosít személyes beszélgetésekre (heti 1 fogadóórát kötelező módon 
biztosít). A szülői estekről és egyéni beszélgetésekről rövid irásos emlékeztetőt készít, amit megoszt az 
érintettekkel. Év végén az intézményi szinten egységes kérdőivvel visszajelzést kér a szülőktől az osztály és 
az intézmény működéséről. Évközben az osztály szülői közösségének képviselőivel közösen dönt az osztály 
pénzügyi forrásainak felhasználásáról, év végén az utolsó szülői esten biztosítja az erről szóló éves 
beszámolót a szülői közösségnek.    
 
 Az osztálytanító kapcsolatot tart az osztályában tanító szaktanárokkal, kölcsönösen figyelemmel kísérik 
egymás munkáját és egyeztetnek (pl. a zenetanárral ritmikus rész zenei anyagáról stb.). Félévenként 
legkevesebb egy alkalommal osztálykonferenciát szervez a TK keretében, amikor a szaktanárokkal közösen 
osztály- és gyerekmegbeszélést folytatnak, ezekre szükség szerint  az osztály szülői közössége is 
meghívható. 
 
Az osztálytanítónak pedagógiai és munkaszerződésben meghatározott kötelessége a tanári konferenciákon 
való részvétel (távolmaradás csak írásban megindokolt esetben lehetséges), az ott folyó pedagógiai munkába 
történő bekapcsolódás (részmunkaidős alkalmazás esetén az óraszámmal arányos mértékben kötelező a 
részvétel). 
 
Tudatában van a folyamatos önképzés, egyéni fejlődés fontosságának. Teljesiti a TK által elfogadott éves 
Szakmai Továbképzési Tervben szereplő minimális továbképzési követelményeket. Ehhez anyagi 
támogatásban részesül az éves költségvetés vonatkozó tételéből, az illetékes munkacsoport (Személyügyi 
csoport) döntése alapján.       
 
Az iskolai élet más területein (helyettesítés, ügyelet, iskolai ünnepek, iskolai szintű rendezvények) is köteles 
részt venni, az óraszámnak megfelelő mértékben. Egyéni lehetőség szerint a pedagógusok egymás nyílt 
osztályszintű rendezvényeit, tevékenységeit is látogatják, legalább évente egyszer. Kezdő osztályok számára 
a közös hónap/évszakünnepeken való szereplés nem kötelező, első félévben tilos. 
 
Egyéb területeken (munkacsoportok, mentori munka, Kiskonferencia stb.) egyéni döntés alapján vesz részt, 
de annak tudatában, hogy az önigazgató Waldorf intézmények a a tanárok  egyéni felelősségvállalása révén 
tudnak csak jól működni.      
 
A közvetlenül nem rendeződő osztálybeli kihágásokat, problémákat az ún. Gondjelző lapon közli a szülőkkel, 
és a helyzetet végig nyomon követi a megoldásig. Konfliktusok esetén a tagozat Konfliktuskezelő eljárása 
szerint jár el.    
 
Betartja az SZMSZ vonatkozó szabályait (pl. távolmaradások/helyettesítések rendje, munkarend stb.), 
valamint a hatályos jogi rendelkezéseket (pl. kötelező orvosi vizsgálat, munkavédelmi szabályok stb.)  Ezek 
mellett a TK évközben hozott vonatkozó döntéseit végrehatja/betartja.  
 
A szaktanárok számára jelen munkaköri leírásnak csak a rájuk vonatkozó részei érvényesek. 

 
Jelen munkaköri leírás be nem tartása esetén a lépések: szóbeli figyelemfelhívás (egyéni, kollegiális), TK 
szintű szóbeli figyelemfelhívás, majd figyelmeztetés (Személyügyi csoport, igazgató/tagozatfelelős, vagy a 
belső ellenőrzési szabályzatban megjelölt személy indítványára), írásbeli figyelmeztetés, majd súlyos esetben 
fegyelmi eljárás lefolytatásáról dönt a TK.    
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SZAKMAI ETIKAI KÓDEX: 
 
A pedagógusok nagyfokú nyitottsággal és figyelemmel tekintenek egymás munkájára, tiszteletben tartva 
egymás belső útját, a gyermekek fejlődését és az Iskola/tagozat pedagógiai útját. 
 
Nem megvetendő ősi bölcsesség: mielőtt beszélni kezdünk, érdemes megfontolni, hogy amit mondani 
akarunk: igaz-e, lényeges-e, és jóindulatból fakad-e?   
 
Az egymásnak egymás munkájáról adott pozitív visszajelzések hozzájárulnak a lelkesedés növekedéséhez, a 
jó munkahangulat kialakulásához. 
 
Segíti az egymás iránti kölcsönös bizalom megerősödését, ha törekszünk a kongruens 
viselkedésre/beszédre: csak olyasmit mondjak (véleményt, kritikát, bármit) másoknak egy jelen nem levő 
munkatárssal kapcsolatosan, ha nemcsak vállalnám szó szerint ugyanúgy  elmondani azt a távollévő 
kollegának is, hanem meg is teszem azt (azaz el is mondom neki is). 
 
Intézményünk minden pedagógusával egy, közös, egymás iránt lojális csapatot alkotunk: nem megengedhető 
a munkatársak lejáratása, kritizálása stb., sem intézményen belül, sem azon kívül.       
 
A konstruktív kritikának, jobbító szándéknak teret biztosítunk intézményen belül: aki az intézményünkről a 
külvilág felé negatív, lejárató véleményeket fogalmaz meg, nem méltó arra, hogy az intézményben dolgozzon.      
 

A pedagógusok öltözködése és viselkedése, természetesen, a munkakörnek megfelelő kell, hogy legyen. 
 
A személyes problémák nem tartoznak az intézmény életéhez, a szakmai és magánélet szigorúan 
különválasztandó.  
 
Munkájuk során bizalmas információk birtokába jutnak a pedagógusok. Ezeket  ennek megfelelően kezelik, 
és nem osztják meg illetéktelen személyekkel.     
   
 
 

Dátum: _____________    Tudomásul vettem: ___________________ 
 

 

 


