Skólastjórafélag Íslands – Kjarasamningur 1. maí 2014 til 31.
maí 2015
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12. Bókanir
Bókun 1
Um 0,1% iðgjald af heildarlaunum
Frá og með gildistöku samkomulags þessa verði iðgjald sem nemur 0,1% af
heildarlaunum félagsmanna lagt á sérstakan reikning þar til ákvörðun hefur verið tekin
um framtíðarráðstöfun þess.

Hlutverk skólastjórnenda grunnskóla
Skjal um hlutverk skólastjórnenda grunnskóla var unnið í samvinnu Skólastjórafélags Íslands (SÍ) og
Sambands íslenskra sveitarfélaga (SNS). Þessi vinna var hluti af aðgerðaáætlun sem samninganefndir
SÍ og SNS sammæltust um að vinna til undirbúnings kjaraviðræðna árið 2015. Hér á eftir koma
nokkrir punktar úr því skjali sem snúa að starfsþróun starfsmanna grunnskóla
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Meginhlutverk skólastjórnenda grunnskóla er að tryggja menntun og velferð nemenda og
stuðla að námslegum framförum þeirra og árangri í námi. Skólastjórnendum ber að sinna
faglegri kennslufræðilegri forystu og leiðsögn til kennara og starfsmanna.



Bera ábyrgð á og hafa umsjón með stefnumótun og skólaþróun í samræmi við lög og
reglugerðir og hvetja til við þróunar- og nýbreytnistarfs.



Bera ábyrgð á að starfsáætlun og skólanámskrá séu í samræmi við lög og reglugerðir og að
þær séu endurskoðaðar reglulega. Fylgjast með innleiðingu og framkvæmd hvað varðar:
 nám og námsárangur nemenda


kennslu, kennsluhætti og námsmat



sérúrræði eða stoðþjónustu um nám og/eða atferli nemenda



skimanir og kannanir á námsárangri og líðan nemenda



að farið sé eftir þeim áætlunum og verklagsreglum sem settar hafa verið, s.s.
starfsmannastefnu, eineltisáætlun, jafnréttisáætlun, símenntunaráætlun,
skólareglum o.fl.



Veita markvissa kennslufræðilega leiðsögn og endurgjöf til starfsmanna.



Hafa frumkvæði að og hvetja starfsmenn til að efla sig og auka við þekkingu sem nýtist í
starfi.



Bera ábyrgð á og hafa umsjón með að starfsþróun starfsmanna og símenntunaráætlun
tengist þróunar- og umbótastarfi innan skólans, hún sé í samræmi við áherslur skólans,
sveitarfélagsins og aðalnámskrá.



Bera ábyrgð á að skipuleggja og framkvæma starfsþróunarsamtöl.

Sjá má skjalið í heild sinni á vefsíðu KÍ/SÍ
http://www.ki.is/images/Skrar/Kjaramal/SI/SI_hlutverk_skolastjornenda_grunnskola_110315_uppfa
ert_skjal.pdf
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Skólastjórafélag Íslands – Kjarasamningur 1. maí 2011 til 31.
mars 2014
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