
















































































SZMSZ I. sz. melléklet

MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK

A HON Alapfokú Művészeti Iskolában jelenleg az alábbi munkakörök vannak:

•

igazgató (munkaköri leírását a fenntartó adja),
igazgató helyettes
gazdasági vezető
iskolatitkár
munkaközösség vezető

osztályfőnök
pedagógus
jelmez ésviselettáros
szabadidőszervező
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS

Név: szŰcsRÓBERTNÉ
Munkaköre: igazgató
Munkaterülete: székhely ésaz iskola minden telephelye
Közvetlen felettese:az intézmény fenntartója

Munkaideie: heti 40 óra

Feladata éshatásköre:

Az alapfokú művészeti iskola vezetőjeként felelős az intézmény szakszerű és törvényes
működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az

intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, melyet jogszabály nem utal más
hatáskörbe.

Ennek keretében:

képviseli az intézményt
szervezi és irányítja, ellenőrzi és értékeli az intézményben folyó nevelőmunkát, a

nevelőtestület szakmai tevékenységét
az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerének
kialakítását szervezi
előkészíti a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntéseket, megszervezi a

végrehajtásokat

a rendelkezésre álló költségvetés alapján biztosítja az intézmény egészségesés
biztonságos működéséhez szükséges tárgyi feltételeket, az alaptevékenység
eredményes végzéshez a személyi feltételeket
kapcsolatot tart a fenntartóval
megszervezi az iskola munkarendjéhez igazodóan a nemzeti és intézményi
ünnepélyeket

irányítja a gyermekvédelmi feladatok végrehajtását, a gyermekbalesetek
megelőzésével kapcsolatos munkát

az alkalmazottakkal való foglalkoztatásra, élet ésmunkakörülményükre vonatkozó

kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt, egyeztetési kötelezettség

megtartásával gyakorolja

Pedagógus munkakör:

A pedagógus a tanulók nevelése érdekében felelősséggel ésönállóan végzi munkáját. Nevelő-
oktató munkáját az intézmény egységes nevelési elvei, Pedagógiai programja alapján,
módszereinek szabad megválasztásával végzi. Munkáját tanmenet/tematikus terv alapján

végzi. Tevékenységére folyamatosan reflektál, terveit felülvizsgálja. Szakmai fejlődése
érdekében részt vesz a belső tudásmegosztásban ésadaptív pedagógiai tevékenységet folytat.
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Alaptevékenységében elvégzi azokat a tanórai és tanórán kívüli teendőket, amelyek az

oktató munkájából a nevelőre kötelezőenintézmény rendeltetés szerinti nevelő
vonatkoznak.

Közreműködik az iskolaközösségkialakításában ésfejlesztésében.
Alkotó módon részt vállal:

a nevelőtestület újszerű törekvéseiben,

a közös vállalások teljesítésében,
az iskola hagyományainak ápolásában

a tanulók folyamatos felzárkóztatásában,
a tehetséggondozást szolgáló feladatokból,

a pályaválasztási feladatokból,

a gyermekvédelmi tevékenységből,
a tanulók egész napos foglakoztatásában (táborok, rendezvények) tervezésében,

szervezésében, irányításában,

a diákönkormányzat kialakításában, az iskolai élet demokratizmusának
fejlesztésében.

A tanítási óránminőségi munkát végez.

Folyamatosan képzi magát, részt vesz a kötelező továbbképzéseken.

A nevelő — oktató munkával összefiggő megbeszéléseken, értekezleteken részt vesz.

Elvégzi azokat az adminisztratív ésszervezési feladatokat, amelyeket az intézmény nevelő
munkája szükségessé tesz, illetve a jogszabályok előírnak.

Szülői értekezletet, fogadóórát tart.

Az intézmény egészére kötelezően háruló feladatok közül egyes teendők (az intézményen

belüli szakértelmen és az egyenlő teherviselés elvein alapuló munkamegosztás szerint)

kötelezőek az alábbiak szerint:
helyettesítés, tanulmányi kirándulás,
versenyekre való felkészítés, utaztatás,

munkavédelmi éstúzvédelmi feladatok.

A pedagógus kötelezettségei:
Kísérje figyelemmel éssegítse elő a tanulók fejlődését.

A szülőket éstanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa.

Figyelmeztesse a szülőt, ha a gyermekek jogainak megóvására, vagy fejlődése
érdekében intézkedést tart szükségesnek.
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A szülő éstanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon.

A nevelő — oktató tevékenységében a tanítás sorána tájékoztatást és ismereteket
tárgyilagosan éstöbboldalúan nyújtsa.

A gyermekek, tanulók emberi méltóságát ésjogait tartsa tiszteletben.
Személyi adataiban történt változást (név, lakcím, szabadság idején a tartózkodási
helyét) felettesének azonnal jelenti.

Távolmaradása esetén előre értesíti felettesét ésgondoskodik arról, hogy az oktatás
eszközei a helyettesítő nevelő rendelkezésére álljanak.

Betartja és a felügyeletére bízott tanulókkal betartatja a munka- és tűzvédelmi
feladatok előírásait. A területén tapasztalt munka — és tűzvédelmi hiányosságokat
jelezni köteles. A tanulókkal történt legkisebb balesetet is köteles jelenteni,
figgetlenül attól, hogy a képzés ideje alatt v. óraközi szünetben, illetve az oktatási
intézmény egyéb helyiségeiben (mosdók, folyosók stb.) történik.

A fentieken kívül elvégzi azokat a feladatokat, amelyekkel közvetlen felettese

megbízza.

10. A pedagógus jogai:

A pedagógiai program alapján a tananyagot a nevelés és tanítás módszereit
megválaszthatja.

A szakmai munkaközösség véleményének meghallgatásával megválaszthatja az

alkalmazott taneszközöket, tankönyveket éstanulmányi segédleteket.
Irányítsa ésértékelje a tanulók munkáját.

Minősítse a tanulók munkáját.
Hozzájusson a szükséges ismeretekhez.

A nevelőtestület tagjaként részt vegyen az iskola pedagógiai programjának

tervezésében és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető

jogokat.
Szakmai egyesületek, kamarák tagjaként vagy képviseletében vegyen részt helyi,
regionális ésországos közoktatással foglalkozó testületek munkájában.

Személyét, mint a pedagógus közösség tagját megbecsüljék, személyiségi jogait
tiszteletben tartsák, nevelői — oktatói tevékenységét elismerjék.

A munkaköri leírás módosításának jogát körülményekhez igazodva —

fenntartja. Jelen munkaköri leírás aláírásával az előző érvényét veszti.

Megyaszó, 2019......

a munkáltató

HON Kulturális ésMĹívészeti Alapítvány
Kuratóriumi elnöke
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SZMSZ

HON Alapfokú Művészeti Iskola Igazgatójától
3718 Megyaszó, Fő út 24.

Név:

I. sz. melléklet

Munkakör: igazgatóhelyettes

Munkaköri leírás
Feladatköre:

Az intézmény vezetője bízza meg a nevelőtestület véleményének kikérése után.

A pedagógus felelősséggel és önállóan, a tanulók tudásának, képességeinek és
személyiségének fejlesztése érdekében végzi munkáját. Munkaköri kötelességei általában az
1993. évi LXXIX. törvény, annak módosításai, az iskola pedagógiai programjaésmunkaterve
tartalmazzák.
Nevelő-oktató munkáját a nevelőtestület által kialakított egységben elvek alapján, a

módszerek és a taneszközök szabad választásával tervszeren végzi. Megismeri a tantárgyban
rendelkezésre álló programokat és szakmai anyagokat, ezek közül az iskola pedagógiai
koncepciója alapján, a tanulók adottságaihoz igazítva választja ki a legmegfelelőbbet.

Ev elején a követelményeket és az előző évi mérések eredményét figyelembe vevő, a
képességek fejlesztését célzó időtervet/tantervet készít.
Tanítási óráira és a tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, azokat

szakszerűen éspontosan megtartja.
Oráin gondot fordít a tanulók differenciált foglalkoztatására, egyéni fejlesztésüket
optimális szintű, személyre szabott feladatokkal szolgálja.
Rendszeresen ellenőrzi ésértékeli a tanulók teljesítményeit.
Az iskolavezetés jóváhagyásával a hátrányos helyzetű, lassúbb tempóban haladó
gyerekek számárafelzárkóztató foglalkozásokat szervezhet.
A szaktárgyban kimagasló teljesítményt és kreativitást mutató tanulókat az iskola
lehetőségeinek kihasználásával hozzásegíti tehetségük kibontakozásához (versenyekre
való felkészítés).
Oráin optimálisan felhasználja a rendelkezésére álló eszközöket.
Az iskolai pedagógiai programjában meghatározott — szaktárgyával kapcsolatos —

szabadidős programok, versenyek szervezésében aktív szerepet vállal.
Elvégzi a pedagógus beosztásával kapcsolatos adminisztrációs munkát: pontosan
vezeti az osztálynaplót, a tanulók érdemjegyeit beírja az ellenőrző könyvükbe, megírja
a javító ésaz osztályozó vizsga jegyzőkönyveket.
Részt vesz az iskola szülői értekezletein, a havonkénti fogadóórákon.. A szülőkkel

való találkozási alkalmakkor tájékoztat a tantárgyi követelményekről, a tanulók
előmeneteléről, megbeszéli velük a gyerekek fejlődésében felmerülő problémákat.
Köteles részt venni a tantestületi értekezleteken, megbeszéléseken, joga van
véleményével a közös döntéshez hozzájárulni.
Kötelessége szakmai és pedagógiai tudásának állandó gyarapítására, a szaktárgy
körébe tartozó új eredmények megismerése és a szakmódszertani fejlesztések körében
való tájékozódás.
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SZMSZ l. sz. melléklet

Meghatározza és közli a szülőkkel a szaktárgyban használatos eszközöket,
felszereléseket.
Javaslatot tesz a hátrányos helyzetű tanulók tandíj-mentesítésére.
Munkájának megkezdése előtt 15 perccel köteles megjelenni az iskolában, illetőleg a
foglalkozás helyén. Akadályoztatása esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti
feletteseit és a tanítási anyag, valamint a taneszközök átadásával hozzájárul a

helyettesítés szakszerűségéhez.
Szaktárgyának tanításával egyidőben minden pedagógus kötelessége a tanulók
személyiségének fejlesztése, a pedagógiai programban rögzített iskolai értékrend

következetes képviselete. Figyelemmel kíséri a tanulók egyéni fejlődését, ennek
előmozdítása érdekében együttműködik a vele együtt tanító kollégákkal.
Az igazgató akadályoztatásakor annak megbízásából képviseli az iskolát, az
intézmények, a hatóságok, a szülők előtt,
- az igazgató távollétében az intézmény irányítása,
- irányítja ésellenőrzi a közösségek oktató, nevelő munkáját,
- felel a statisztikák ésórarend elkészítéséért,
- kapcsolatot tart másáltalános ésközépfokú oktatási intézményekkel,
- koordinálja ésfelügyeli a házi — ésközponti méréseket,
- felzárkóztatás, javítóvizsgák megszervezése,
- a működése körébe tartozó záróvizsgák előkészítése, lebonyolítása,
- a túlórák elrendelése, elszámolása,
- az iskolai adminisztrátorok munkájának irányítása,
- tanórák éstanórán kívüli foglalkozások látogatása,
- a tanulók mulasztásának nyilvántartása ésazzal kapcsolatos intézkedések,
- beiratkozások, pótbeírások szervezése, lebonyolítása, javító , osztályozó, záró
vizsgák megszervezése,
- évi tantárgyfelosztás elkészítése (szakiskola,művészeti iskola)
- helyettesítések megszervezése , nyilvántartása,
- tanulók ésszülők társadalmi munkájának szervezése,
- tanmenetek, nevelői munkatervek ellenőrzése a szakmai munkaközösségek
vezetőivel megosztva .

Tanított tárgyai ésórái, munkaideje:
-kötelező óráinak száma:

kiemelt feladata

-Munkaideje heti óra, melyet -a kötelezően ellátandó órarendi órák kivételével-
kötetlen munkaidőben teljesíthet, az iskola speciális munkarendje miatt.

A teljesítményértékelés módszere:

Az iskolavezetés óralátogatásai
A tanulók tudásának felmérését szolgáló vizsgálatok eredményei,
versenyeredményei.

Valamennyi dolgozóra kötelező érvényű:

Valamennyi dolgozó utasítás szerint tevékenykedik.
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SZMSZ

Vigyáz a gyerekek testi épségére.
Köteles mindenki a munkaidőt betartani.

I. sz. melléklet

Valamennyi dolgozó köteles betartani a tűzrendészeti ésbalesetvédelmi előírásokat,
valamint az iskolai működéssel kapcsolatban hozott rendelkezéseket. (Szervezeti és
működési szabályzat.)
Érvénybelépés időpontja:

Dátum.... .... ..... ....

Munkáltató aláírása

Záradék:

A munkaköri leírás egy példányát átvettem, tartalmát megismertem ésmegértettem
Tudomásul veszem, hogy a munkaköri leírásban rögzítettek betartásáért anyagi és
fegyelmi felelősséggel tartozom.

Munkavállaló aláírása
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SZMSZ

HON Alapfokú Művészeti Iskola Igazgatójától

3718 Megyaszó, Fő út 24.

Név:
Munkakör:gazdasági vezető

Munkaköri leírás

Közvetlen felettese az intézmény vezetője.

Közvetlen alárendelt munkaterületek:
- könyvelés
- számlaellenőrzés
- pénztár

Munkaköri feladata:
Az intézmény gazdasági feladatainak irányítása, szervezése, ellátása.

Feladatkörének, hatáskörének részletes leírását az alábbiak tartalmazzák.
Kidolgozza (elkészíti):

- a belső szabályozó utasításokat,
- a nem szabvány ügyviteli nyomtatványokat,
- az iratkezelési szabályzatot,

l. sz. melléklet

a szállítók és közületi vevők folyószámláinak vezetését és rendezését szolgáló
munkamódszert éselvégezteti az idetartozó feladatokat,
- a számviteli feladatok ellátásnak munkamenetét,
- elvégzi a negyedéves éséveszárási, valamint a leltárutasítás szerinti munkákat,
az éves beszámolómérleget, eredmény-kimutatást és a kiegészítő mellékletet, ezzel

kapcsolatban érvényesíti az új számviteli törvény alapelveit,
- a folyamatos működéshez szükséges felvételi és visszafizetési javaslatot,
- a pénzügyi tartozások és követelések nyilvántartását,
- az állami költségvetéssel, családvédelmi és szociális kötelezettséggel kapcsolatos befizetési
kötelezettségek éskiutalási igények nyilvántartását, ésezeket pénzügyileg rendezi,
- a helyiség ésegyéb bérleti szerződések nyilvántartását, a díjakat határidőre befizeti, illetve
beszedi.

Közreműködik:
- minden olyan döntés kialakításában, amely a gazdasági vezető hatáskörébe tartozik.
- a szállítási szerződések megkötésében,
- a selejtezési javaslat kidolgozásában,
- az energiagazdálkodás éskörnyezetvédelmi feladatok ellátásában,
- a munkaszervezési javaslatok kidolgozásában,
- a költséggazdálkodási javaslat kidolgozásában,
- munkaerő létszámjavaslat kidolgozásában,
- a számítástechnikára vonatkozó javaslat kidolgozásában, a számlarend, a számlatükör, a

bizonylati rend, a könyvvezetés kialakításában, a számviteli törvény érvényesítése által,
- a bizonylati, a leltározási, az önköltség-számítási és árképzési szabályzatok kidolgozásában,
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SZMSZ l. sz. melléklet

- a leltárelszámolásban, a leltárhiány megállapításában, közlésében és a kártérítésre való
kötelezés kiadásában,
- az elszámoltatással kapcsolatos utasítások kiadásában,
- az egyéb juttatások megállapításában.

Hatásköre:
a./ Javaslattételi hatásköre, amely kettős:
egyrészt javaslatot előterjesztő vezető,
másrészt pedig az irányítása alá tartozó munkaszervezet az elfogadott javaslat végrehajtója

A gazdasági vezető javaslatot tesz:
- a belső ügyviteli folyamatokat szabályozó szakmai utasításra,
- a változások folyamatos nyilvántartására,
- a gazdasági események számviteli követésére,
- a szállítók ésközületi vevők folyószámláinak vezetésére, rendezésére,
- a havi, negyedéves és éves zárási, valamint a leltárutasítás szerinti munkák elvégzésére,
főkönyvi kivonat elkészítésére, éves beszámoló jelentés, mérleg, eredmény-kimutatás,
kiegészítő melléklet a számviteli alapelvek érvényesítésével,
- az elszámoltatással kapcsolatos utasítás kiadására,
- a havi zárásra,
- a házi pénztárkeret megállapítására,
- a helyiség ésegyéb bérleti szerződések nyilvántartására, a díjak határidőre való befizetésére,
illetve beszedésére,
- a biztosítási szerződések megkötésére éspénzügyi feladatainak elvégzésére,
- az intézmény által foglalkoztatott kisiparosok, magánszemélyek igazolt ellenőrzött
követeléseinek pénzügyi rendezésére,
- az adók levonására,
- az adatszolgáltatás teljesítésére,
- a beszerzésekre vonatkozó szerződések pénzügyi teljesítésére, nyilvántartására.

b./ Véleményező hatásköre
- egyes esetekben a dolgozók közösségével együtt és

- az érdekképviseleti szervben való részvétel útján érvényesül.

c./ Döntési hatáskör
A gazdasági vezető az alábbi kérdésekben dönthet:

ellenőrzött jelentések alapján, a készletváltozások rendezésével nyilvántartásával
kapcsolatban,
- a folyószámlák vezetése ügyében.

a szállítói számlák és szállítólevelek egyeztetése, tartalmi és számszaki helyesség
ellenőrzése ügyében,
- az intézményi pénztár működtetése ügyében,
- bérekkel kapcsolatos ügyekben,
- a dolgozókat terhelő levonások, követelések rendezésében,
- az állami költségvetéssel kapcsolatos befizetések illetve igények rendezése ügyében,

Információt szolgáltat:
a felettese utasítása szerint.
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Ellenőrzi:
- az intézmény érdekeinek érvényrejuttatását,
- az ellenőrzési rendelkezések szabályzatba foglalását,
- az adatok valódiságát,
- a bizonylati fegyelem megtartását,
- a gazdasági tevékenységre vonatkozó jogszabályok megtartását,
- a gazdálkodással kapcsolatos ügyeket,
- a belső szabályzatok elkészítését, aktualizálását, megtartását.

Felelős:
- a jogszabályi, a hatósági ésalapítói előírások szakterületén valómegtartásáért,
- az intézmény belső pénzügyi rendjének kialakításáért, ezen belül:
- az intézmény bevételeinek éskiadásainak nyilvántartásáért,
- a fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítéséért,

- a leltározási kötelezettség teljesítéséért,
- az anyag éseszköznyilvántartásért,
- a gazdálkodási éspénzügyi tervek elkészítéséért,

- a létszám- ésbérgazdálkodásért,
- az évesbeszámoló elkészítéséért.

l. sz. melléklet

A vezetője (Igazgatója) által kijelölt - munkaköréhez kapcsolódó, de nem folyamatos -

feladatokat, pl. helyettesítés, értekezleten, szakmai tanácskozáson való részvétel, stb. ellátja.

Irányítja ésellenőrzi:
a munka ésbérügyi feladatokat;
a pénzgazdálkodási feladatokat;
a gazdálkodási feladatokat (az igények felmérésétől a használhatatlanná vált eszközök
kiselejtezéséig);
a beszerzési feladatokat, közvetlenül a készpénzes beszerzéseket, közvetett módon — a

megrendelések teljesítésének állandó figyelésével — az évesbeszerzéseket;
a közvetlen beosztottak — gazdasági ügyintéző, pénztáros, takarítók, tálalókonyha
dolgozóinak — feladatait;
a leltározási munkálatokat;
a selejtezési munkálatokat.

Általános rendelkezések:

A dolgozó jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre a közvetlen
felettesének vagy a gimnázium igazgatójának.

A dolgozó jogosult az intézeti vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás
esetén bejelentés megtételére.

További jogait a Kjt. ide vonatkozó rendelkezései szabályozzák.

Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél:
— a hivatali ésszolgálati titok megőrzéséért fegyelmi ésbüntetőjogi felelősséggel tartozik;

kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat
betartani;
köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni;
anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése soránokozott károkért és
hibákért.
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Bármely munkakört betöltő személy felkérhető a gimnázium érdekében végzett munkára a

szakképesítésének megfelelő területen. A felkérésre a gimnázium vezetői jogosultak. A
felkéréskor jelezni kell, hogy a munkavégzés a kötelező munkakör részeként vagy külön
díjazás ellenében történik.

Érvénybelépés időpontja:

Dátum:...

Munkáltató aláírása

Záradék:

A munkaköri leírás egy példányát átvettem, tartalmát megismertem és megértettem.
Tudomásul veszem, hogy a munkaköri leírásban rögzítettek betartásáért anyagi és fegyelmi
felelősséggel tartozom.

Munkavállaló aláírása
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HON Alapfokú Művészeti Iskola Igazgatójától

3718 Megyaszó, Fő út. 24.
Név:

I. sz. melléklet

Munkakör: Iskolatitkár
Munkaköri leírás

A munkakör célja:
Munkáját az igazgató (távollétében helyettese) irányítása alapján végzi. Nem egyedi
feladatokat és megbízásokat teljesít, hanem önállóan és aktívan szervezi ügyviteli,
adminisztrációs, igazgatási ésklasszikus titkárnői tevékenységét.

Alapvető felelősségek, feladatok:
Az intézmény — ezen belül kiemelten az iskolavezetés — zökkenőmentes működése érdekében
az alábbi feladatokat látja el:

A hatályos jogszabályok és az intézmény iratkezelési szabályzatának megfelelően
végzi az ügyiratok kezelését, az iktatást (ügyelve a határidők betartására), az irattári

anyagok szakszerű nyilvántartását éstárolását.
Elkészíti az iskolavezetés levelezését, a be- és kimenő postai küldemények
ügyintézését, a feladókönyv vezetését, ésa bélyegekkel kapcsolatos elszámolást.
Ellátja a beérkező telefonok fogadásával összeftiggő teendőket az információk
rögzítésétől éstovábbadásától kezdve a hívások megfelelő helyre kapcsolásáig.

Vezeti a nyilvántartásokat, ideértve a tanulókra vonatkozó információk kezelését,
rendszerezését, a felvételtől a szoros nyilvántartású dokumentumokon át a tanulói
jogviszony megszüntetéséig.
Közreműködik az irodaszerek, az oktatáshoz napi szinten szükséges eszközök,
kellékekmegrendelésében, figyelemmel kísérésében (kréta, papír, festékek stb.).
Az iskolavezetés által meghatározott módon részt vesz az aktuális kimutatások,
jelentések, beszámolók, tájékoztató anyagok elkészítésében, rendezésében.
Ellátja az iskolavezetés által meghatározott fénymásolási feladatokat.
A klasszikus titkárnői feladatok keretében közreműködik az iskolavezetés
vendégeinek fogadásában.
Felel környezete rendjéért, esztétikus megjelenéséért.
A tételesen felsoroltakon kívül elvégzi mindazokat az iskola működtetésével szorosan
összefüggő tevékenységeket, amelyekkel az igazgató megbízza.

Érvénybelépés időpontja:

Dátum:....... .

Munkáltató aláírása
Záradék:
A munkaköri leírás egy példányát átvettem, tartalmát megismertem és megértettem.
Tudomásul veszem, hogy a munkaköri leírásban rögzítettek betartásáért anyagi és fegyelmi
felelősséggel tartozom.

Munkavállaló aláírása
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HON Alapfokú Míívészeti Iskola Igazgatójától
3718 Megyaszó, Fő út. 24.

Név:
Munkakör: Munkaközösség vezető

Munkaköri leírás
A munkakör célja:
A munkaközösség-vezetőt — a munkaközösség tagjainak javaslata alapján — az igazgató bízza

meg. Munkáját az iskola alapdokumentumainak és az iskolavezetés iránymutatásainak
megfelelően végzi.
A pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri feladatokon túl hatásköre és feladatai a
következőkkel egészülnek ki:

Összeállítja az iskola pedagógiai programja és éves munkaterve alapján, a

munkaközösség tagjainak bevonásával — a munkaközösség évesprogramját.
+ A munkaprogram végrehajtása soránirányítja a munkaközösség szakmai munkáját,

összehangolja tagjainak ezirányú tevékenységét, rendszeresen látogatja óráikat.
Ellenőrzi és összehangolja az igazgatónak történő benyújtás előtt a

munkaközösség tanmeneteit. Segíti ezek elkészítését, ügyelve a tantervi
követelmények megvalósítására, a követelmények, ütemezések megtartására.
A félévi és tanévzáró nevelőtestületi értekezletekre — az igazgató által meghatározott

szempontok alapján — beszámolót, értékelést, adott esetben elemzést készít a

nevelőtestület számára munkaközösségének tevékenységéről, a munkaterv
végrehajtásáról.
Segíti a pedagógusok szakmai továbbképzését, javaslatot tesz ennek ütemezésére, részt
vesz a helyi szakmai-pedagógiaitovábbképzések tartalmi kimunkálásában.
Az iskolavezetéssel együtt szervezi területe szakmai, tanulmányi versenyeit, segíti a
tehetséges tanulók kiválasztását, felkészítését.
Részt vesz a munkaközösség tantárgyfelosztásának tervezésében.

+ Irányítja az időszakonkénti eredményességi vizsgálatokat, szükség esetén részt vesz
elemzésükben, értékelésükben, az ezekből következő feladat-meghatározásban.
Javaslatot tesz az intézményi működési feladatokhoz, az oktató-nevelő munkához
kapcsolódó intézményi szabályzatok változtatására, az intézményben folyó szakmai
tevékenység korszerűsítésére, a nevelési értekezletek témáinak megválasztására.
Segíti az iskolavezetést a munkaközösségi tagok helyettesítésének megszervezésében.

+ Figyelemmel kíséri az éves ütemterv időarányos megvalósulását, segíti az
intézményvezetést a feladatok teljesítésében, a szervezési munkák ellenőrzésében,
különös tekintettel az iskolai hagyományokból adódó nagyrendezvények, illetve
munkaközösségét szakmailag érintő feladatok esetében.

Érvénybelépés időpontja:

Dátum.

Munkáltató aláírása
Záradék:
A munkaköri leírás egy példányát átvettem, tartalmát megismertem ésmegértettem
Tudomásul veszem, hogy a munkaköri leírásban rögzítettek betartásáért anyagi és
fegyelmi felelősséggel tartozom.

Munkavállaló aláírása
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HON Alapfokú Míívészeti Iskola Igazgatójától
3718 Megyaszó, Fő út 24.

Név:
Munkakör: osztályfőnök

Munkaköri leírás
Feladatköre:

I. sz. melléklet

Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg. Munkáját az alapdokumentumokban
meghatározottak, valamint az iskolavezetés iránymutatásai alapján végzi. Az alapfokú
művészeti iskolai osztályfőnöki feladatot ellátó pedagógus a tanulók meghatározott

csoportjának oktatásszervezési feladataival megbízott szaktanár.

A művészeti iskolai osztályfőnök általában 5-6 tanulócsoport osztályfőnöki feladatait látja el.
Osztályfőnöki feladatait a rendes munkaidő tanítással le nem kötött részében végzi.
Feladata különösen:

az osztályába, csoportjaiba beosztott tanulókkal kapcsolatos tanügyi adminisztráció

elvégzése
a szülőkkel való kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra, ill. egyéni konzultáció
formájában, - rendszeres kapcsolattartás a kötelező és választható tárgyakat tanító
tanárokkal, az iskolai szervezeti ésmĹíködési szabályzatában meghatározott módon a

tanulók előmenetelének előkészítése az osztályozó értekezletekre, a gyermek és
ifjúságvédelmi feladatok elősegítése, kapcsolattartás a gyermek és ifjúságvédelmi

felelőssel
a házirend ismertetése a tanév kezdetén, tájékoztatás a baleset- és egyéb védelmi
intézkedésekről, különös tekintettel a művészeti oktatás sajátosságaira.
Alaposan megismerni tanítványai személyiségét, ennek, valamint az iskola pedagógiai
elveinek figyelembe vételével nevelni őket. Minden tudásával elősegíteni az

osztályközösségek kialakulását.
Összehangolni éssegíteni az osztályában tanító nevelők munkáját, látogatni az óráikat.
Észrevételeit, a felmerülő problémákat az érintett nevelőkkel megbeszélni.
Különös nagy gondot fordítani a hátrányos helyzetü tanulók segítésére.

Törekszik az indokolatlan mulasztások, késések megelőzésére, visszaszorítására,
ennek érdekében él az alapdokumentumokban lefektetett eszközökkel.
Részt vesz tanulóival az iskolai rendezvényeken, felkészíti őket ezekre, majd ügyel
részvételükre, kulturált viselkedésükre.

Érvénybelépés időpontja:

Dátum.... ....

Munkáltató aláírása
Záradék:
A munkaköri leírás egy példányát átvettem, tartalmát megismertem ésmegértettem
Tudomásul veszem, hogy a munkaköri leírásban rögzítettek betartásáért anyagi és
fegyelmi felelősséggel tartozom.

Munkavállaló aláírása
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HON Alapfokú Művészeti Iskola Igazgatójától

3718 Megyaszó, Fő út 24.

Név•

l. sz. melléklet

Munkakör: pedagógus

Munkaköri leírás

A munkakör célja:

A művészeti képzés kötelező és szabadon választott tantárgyainak szakszerű és hatékony
oktatása, a tantárgyfelosztásban meghatározott rendben. Az iskolai pedagógiai program
alapértékeinek képviselete a szakmai munkában.

Alapvető felelősségek és feladatok:

A pedagógus felelősséggel és önállóan, a tanulók tudásának, képességeinek és
személyiségének fejlesztése érdekében végzi munkáját. Munkaköri kötelességei általában az
2011. évi CXC. Köznevelési törvény, annak módosításai, az iskola pedagógiai programjaés
munkaterve tartalmazzák.
Nevelő-oktató munkáját a nevelőtestület által kialakított egységeselvek alapján, a módszerek
és a taneszközök szabad választásával tervszerűen végzi. Megismeri a tantárgyában
rendelkezésre álló programokat és szakmai anyagokat, ezek közül az iskola pedagógiai
koncepciója alapján, a tanulók adottságaihoz igazítva választja ki a legmegfelelőbbet.

Év elején a követelményeket és az előző évi eredményeket figyelembe vevő, a
képességek fejlesztését célzó időtervet/tanmenetet készít.
Tanítási óráira és a tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, azokat

szakszerűen éspontosan megtartja.
Oráin gondot fordít a tanulók differenciált foglalkoztatására, egyéni fejlesztésüket
optimális szintű, személyre szabott feladatokkal szolgálja.
Rendszeresen ellenőrzi ésértékeli a tanulók teljesítményeit.
Az iskolavezetés jóváhagyásával a hátrányos helyzetű, lassúbb tempóban haladó
gyerekek számárafelzárkóztató foglalkozásokat szervezhet.
A szaktárgyban kimagasló teljesítményt és kreativitást mutató tanulókat az iskola
lehetőségeinek kihasználásával hozzásegíti tehetségük kibontakozásához (versenyekre
való felkészítés).
Oráin optimálisan felhasználja a rendelkezésre álló eszközöket. Gondoskodik a

szaktárgyhoz tartozó eszközök megfelelő tárolásáról, megőrzéséről.
Az iskola pedagógiai programjában meghatározott — szaktárgyával kapcsolatos
szabadidős programok, versenyek szervezésében aktív szerepet vállal.
Az iskolavezetés utasítására helyettesítést végez.
Elvégzi a pedagógus beosztásával kapcsolatos adminisztrációs munkát: pontosan
vezeti az osztálynaplót, a tanulók érdemjegyeit beírja az ellenőrző könyvükbe, megírja
a javító és az osztályozó-vizsga jegyzőkönyveket. Napló, törzskönyv, bizonyítvány
összeolvasása félévkor és tanév végén.
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Részt vesz az iskola szülői értekezletein, a havonkénti fogadóórákon. A szülőkkel való

találkozási alkalmakkor tájékoztat a tantárgyi követelményekről, a tanulók
előmeneteléről, megbeszéli velük a gyerekek fejlődésében felmerülő problémákat.
Köteles részt venni a tantestületi értekezleteken, megbeszéléseken, joga van
véleményével a közös döntésekhez hozzájárulni.
Jelen kell lennie minden iskolai szintű rendezvényen, ünnepségen
Kötelessége szakmai éspedagógiai tudásának álladó gyarapítására, a szaktárgy körébe
tartozó új eredmények megismerése és a szakmódszertani fejlesztések körében való

tájékozódás.
Meghatározza és közli a szülőkkel a szaktárgyban használatos eszközöket,
felszereléseket.
Munkájának megkezdése előtt 15 perccel köteles megjelenni az iskolában, illetőleg a
foglalkozás helyén. Akadályoztatása esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti
feletteseit és a tanítási anyag, valamint a taneszközök átadásával hozzájárul a

helyettesítés szakszerűségéhez.
Aktívan részt vesz a szakmai munkaközössége foglalkozásain, ahol megosztja
kollégáival az önképzésben szerzett ismereteit, egyezteti velük az értékelés helyi
elveit. Részt vesz a helyi tantervek kidolgozásában, a munkaközösségvezető
felkérésére továbbképzési célú előadást tart.
Szaktárgy tanításával egyidőben minden pedagógus kötelessége a tanulók
személyiségének a nevelőtestülettel közösen kialakított pedagógiai koncepció mentén
való fejlesztése, a pedagógiai programban rögzített iskolai értékrend következetes
képviselete. Figyelemmel kíséri a tanulók egyéni fejlődését, ennek előmozdítása
érdekében együttműködik a vele együtt tanító kollégákkal.

A teljesítményértékelés módszere:

Az iskolavezetés óralátogatásai
A tanulók tudásának felmérését szolgáló vizsgálatok

versenyeredményei.

Munkakörülmények:
Munkavégzés helye:
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Heti munkaideje: .

o Ebből .

l. sz. melléklet

..... ..... ..... .....óra,
.. ..órakötelező tanítási óra,

o A tanórai foglalkozásokon kívüli munkaidőt a munkáltatói utasítás szerint
köteles eltölteni.

Valamennyi dolgozóra kötelező érvényű:

Valamennyi dolgozó utasítás szerint tevékenykedik.
Vigyáz a gyerekek testi épségére.
Köteles mindenki a munkaidőt betartani.
Valamennyi dolgozó köteles betartani a tűzrendészeti és balesetvédelmi előírásokat,
valamint az iskolai működéssel kapcsolatban hozott rendelkezéseket. (Szervezeti és
működési szabályzat.)

Ervénybelépés időpontja:

Dátum:....................

Záradék:

Munkáltató aláírása

A munkaköri leírás egy példányát átvettem, tartalmát megismertem és megértettem.
Tudomásul veszem, hogy a munkaköri leírásban rögzítettek betartásáért anyagi és fegyelmi
felelősséggel tartozom.

Munkavállaló aláírása
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HON Alapfokú Művészeti Iskola Igazgatójától
3718 Megyaszó, Fő út. 24.

Név:

l. sz. melléklet

Munkakör: Jelmez ésviselettáros
Munkaköri leírás

A munkakör célja:
Munkáját az igazgató (távollétében helyettese) irányítása alapján végzi. Nem egyedi
feladatokat és megbízásokat teljesít, hanem önállóan ésaktívan szervezi munkáját.

Alapvető felelősségek, feladatok:

Felelősség:

Az iskola jelmeztárának anyagi felelőssége terheli addig, amíg a tároló szekrényekbe,
helyiségekbe a jelenléte nélkül be nem lépnek. Amennyiben bizonyíthatóan járt ott valaki, a

felelősség alól fel kell oldani.

Általánosszakmai feladatok:
A rend folyamatos megtartása a jelmez- ésviselettárban. Javaslattétel a szükséges
tárolók kialakítására, beszerzésére, elhelyezésére.
A jelmezek igényének felmérése (órai keretben, a pedagógusokkal előzetesen

egyeztetett ütemezés szerint, csoportonkéntjelmezes órák, ezekhez a ruhák
előkészítése.
A varratási munkák tervezése, anyagbeszerzés.
Koordinálás a varrónővel, méretvételi alkalmak szervezése.
Kontroll jelmezes óra
Cipők javíttatása, rendelése, a leadottak adminisztrációs vezetése.
Fellépések előtt a viseletek kiadása tanórai keretekben.
Fellépések után a viseletek beszedése érkezéskor, a csoportot kísérő pedagógussal
egyeztetve.

A jelmezek állapotának nyomon követése, kisebb karbantartási munkák elvégzése
(gombok, felaljazás, varrások megerősítése, stb.)
Eredeti viseletdarabok , jelmezekmosása(az igazgatóval külön egyeztetve).
A leltár vezetése, a bővítés évesütemezése, adminisztratív követése.
A tanév végén leltározás.
Felel környezete rendjéért, esztétikus megjelenéséért.
A tételesen felsoroltakon kívül elvégzi mindazokat az iskola működtetésével szorosan
összefüggő tevékenységeket, amelyekkel az igazgató megbízza.

Érvénybelépés időpontja:

Dátum:..... .

Munkáltató aláírása
Záradék:
A munkaköri leírás egy példányát átvettem, tartalmát megismertem és megértettem.
Tudomásul veszem, hogy a munkaköri leírásban rögzítettek betartásáért anyagi és fegyelmi
felelősséggel tartozom.
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Munkavállaló aláírása
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HON Alapfokú Művészeti Iskola Igazgatójától

3718 Megyaszó, Fő út 24.

Név:

óra............

I. sz. melléklet

Munkakör: szabadidőszervező

Munkaköri leírás

A munkakör célja:

Szervezi, koordinálja és irányítja az intézmény diákjainak kulturális életét. A
pedagógusok közreműködésével gondoskodik a tanulóközösség számára
igényes éssokszínű szabadidős rendezvényekről, ellátja a felügyelet szervezését is.

KÖZVETLEN FELETTES: igazgató helyettes

MUNKAVÉGZÉS HELYE: HON Alapfokú Művészeti iskola székhelye éstelephelyei
HETI MUNKAIDÓ: MUNKAIDÓ BEOSZTÁS: kötetlen munkaidő
ELVÁRT ISMERETEK: A közoktatás, a közművelődés jogszabályainak ésa belső

szabályzati rendszer ismerete.
SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK: Kapcsolatteremtő képesség, szervezőkészség,
segítőkészség.
SZEMÉLYI TULAJDONSÁGOK: humorérzék, kreativitás, empátia.

KÖTELESSÉGEK , FELADATKÖR RÉSZLETESEN:
1. ) Szervezi, előkészíti a különböző ünnepélyeket, a hagyományos rendezvényeket, és
az intézményi szabadidős programokat. Együttműködik a diákönkormányzat
diákvezetőivel az igényelt programok közös rendezése érdekében.
2.) Igény szerint felkészíti éselkíséri a diákcsoportokat az intézményen kívüli
rendezvényekre. Érdeklődésrekulturális kirándulást, múzeumlátogatást
szervez. Segíti a szabadban folytatható rendezvényeket, természeti értékek
megismerését.
3.) Kiállítás éstárlatlátogatásokat szervez, ahol tárlatvezetőként ügyel az érdeklődő
fiatalokra.
4.) Tanévenként a pedagógusok együttműködésével táborokat, tanulmányi
kirándulásokat, diáknapokat, kulturális vetélkedőket, gálamúsort, sportversenyeket
szervez, melyeken beosztás szerint látják el a felügyeletet.
5.) Jelentős rendezvényszervezői tevékenységet végez, az intézményi munkatervvel
összhangban. Meghirdeti az igazgató által engedélyezett
programokat. Árulja a jegyeket a belépődíjas programokra.
6.) Részt vesz a tantestület értekezletein,
rendszeresen tájékoztatja a pedagógusokat a kulturális és
és egyéb foglalkozásokról.
7.) Segíti a különböző érdeklődési csoportok munkáját.
8.) Kezdeményezi az oktató-nevelő munkát kiegészítő programok tartását, vagy
azokon a részvételt (pl. színház és mozi látogatás, író — olvasó találkozó stb.). Rendszeres
kapcsolatot tart a könyvtárral.
9.) Ellátja a szülői munkaközösség összekötő tanári szerepét, együttműködik a
szülőkkel a rendezvények büféjének működtetésében.
10.) Határidőre elvégzi minőségi kivitelezésben mindazokat a munkafeladatokat,
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amelyekkel az igazgató ésközvetlen vezetője megbízza.

MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK:

l. sz. melléklet

A rendezőirodákkal, kiállító termekkel, múzeumokkal, színházzal, mozikkal, stb.
tart kapcsolatot.

FELELÓSSÉGI KÖR :
Személyesen felelős a felügyeletére bízott fiatalok testi, érzelmi ésmorális épségéért, a
pedagógiai program követelményeinek megvalósításáért, a gyermekek
érdekelsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért.
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére éstevékenységére. Felelősségre vonható:

a Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos
elvégzéséért;

A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért,a
A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem ésbizalmi jelleg, a munkatársak ésao

gyermekek jogainak megsértéséért,
O A rendelkezésére bocsátottmunkaeszközök,berendezési tárgyak előírástól eltérő
használatáért, elrontásáért,
a A vagyonbiztonság ésa higiénia veszélyeztetéséért.

Érvénybelépés időpontja: .

Megyaszó, ..... ..

Munkáltató aláírása

Záradék:

A munkaköri leírás egy példányát átvettem, tartalmát megismertem és megértettem.
Tudomásul veszem, hogy a munkaköri leírásban rögzítettek betartásáért anyagi és fegyelmi
felelősséggel tartozom.

Munkavállaló aláírása
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