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1.  Általános rendelkezések 

 

1.1  A szervezeti és m őködési szabályzat  (SZMSZ) célja, jogszabályi alapja 

 

• A szervezeti és mőködési szabályzat határozza meg a közoktatási 

intézmény szervezeti felépítését, az intézményi mőködés belsı rendjét, a 

belsı és külsı kapcsolatokra vonatkozó és mindazon rendelkezéseket, 

melyeket jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe. A szervezeti és 

mőködési szabályzat a kialakított célrendszerek, tevékenységcsoportok és 

folyamatok összehangolt mőködését, racionális és hatékony kapcsolati 

rendszerét tartalmazza. 

 

• A szervezeti és mőködési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapja: 

 - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. § /1/ bekezdése 

- a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994./VI.8/  

MKM  rendelet   4. §. /1/ bekezdése 

- a Kormány 156/1995.(XII.26.) rendelete ill. módosítása 212/96 (XII.23) 

• Az Alapító Okirat száma, kelte: 66/1994 (II.17.) Önkormányzat határozata 

   Módosítások: 405/1996 (XII.12 )  Kt.h.  

       371/1997 ( VII.31 ) Kt.h. 

         75/1998 ( III.12 )  Kt.h. 

       195/1998  (VI.25 )  Kt.h. 

       268/2000  (XI.16 )  Kt.h. 

         85/2004  (IV.15.)  Kt.h. 

       161/2006 (VII.27.) Kt.h. 

        133/2007 (VI. 12.) Kt.h. 

       16/2008  (II. 14.)  Kt.h. 

        72/2009  (V. 14.) Kt.h. 

       190/2009 (IX. 17.) Kt.h. 

 

 

2.  Az intézmény általános jellemz ıi 

 



 5

2.1  A közoktatási intézmény neve, címe, típusa, alapfe ladatai, speciális képzési 

formái 

 

Az intézmény elnevezése:  Solti György Zenei Alapfokú 

Mővészetoktatási Intézmény   

 

Rövidített név:           Solti György Zeneiskola 

 

OM azonosító száma:  039741 

 

Az intézmény székhelye:     1122 Budapest, Maros u. 54/b. 

             Tel./fax.:  225-0825 

             E-mail: soltizeneiskola@externet.hu  

                                             www.soltizeneiskola.hu  

 

A 2007. évi minısítési eljárás  Kiválóan min ısült alapfokú m ővészetoktatási  

eredménye:     intézmény  

      

 

Az intézmény kihelyezett tagozatai: 

 

- XII/1  Kós Károly Ének-zene Emeltszintő Általános Iskola     - Városmajor u. 59. 

- XII/2   Pannonia Sacra Katolikus Ált. Iskola   - Csaba u. 16.  
- XII/3  Németvölgyi Általános Iskola    - Németvölgyi út 46. 

- XII/4  Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola - Diana u. 4. 
- XII/5  Virányos Általános Iskola    - Virányos u. 48. 
- XII/6  Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvő Nemzetiségi Gimnázium 

         - Mártonhegyi út 34. 
- XII/7  ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola  - Kiss J. altb. u. 42-44. 

- XII/8  ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola  - Kiss J. altb. u. 31.  
- XII/9   Arany János Általános Iskola és Gimnázium  - Meredek u. 1. 
- XII/10  Budai Középiskola     - Kiss J. altb. u.15. 
- XII/11  Semmelweis Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium   
         - Diana u. 35-37. 
- XII/12  Zugligeti Általános Iskola    - Zugligeti út 113. 
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Az intézmény típusa: közoktatási intézmény, ezen belül zenei alapfokú 

mővészetoktatási intézmény. 

 

Az intézmény tevékenységét a hatályos Közoktatási törvény és annak Végrehajtási 

rendeletei határozzák meg. 

 

11/1994 (VI.8) MKM rendelete a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl 

 

2.2   A közoktatási intézmény jogállása és képviselete 

 

Az intézmény önálló jogi személy.  

Feladatellátásához kapcsolódó funkciója szerint: Önállóan mőködı, elıirányzatai 

feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı 

költségvetési szerv. 

Az intézmény alapító és fenntartó szerve:  

• Budapest XII. kerület Hegyvidéki  Önkormányzat Képviselı Testülete 

 

Az intézmény bélyegzıjének felirata és lenyomata: 

 

- hosszú bélyegzı:  Solti György Zenei Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 

             1122 Budapest, Maros u. 54/b. 

             Tel./fax.: 225-0825 

 

- körbélyegzı: Solti György Zenei Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 

              1122 Budapest, Maros u. 54/b. 

 

 

Az intézményi bélyegzık használatára és az intézmény nevében aláírásra jogosultak: 

          Igazgató 

          Általános igazgatóhelyettes 

          Intézményegységvezetı-helyettes 

          Gazdasági ügyintézı 
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2.3   Az intézmény m őködési köre és tevékenységei 

 

Alaptevékenységében feladat-ellátási kötelezettsége elsısorban a XII. kerületben 

lakó- és tartózkodó gyermekekre, tanulókra terjed ki.  

 

Az intézmény tevékenységei 

• Állami feladatként ellátott alaptevékenysége: 

     Zenei alapfokú mővészetoktatás 

• Évfolyamainak száma: 12 

    elıkészítı - 2 évfolyam 

    alapfokú mővészetoktatás - 6 évfolyam 

    továbbképzı - 4 évfolyam 

• Tanszakai ( fıtanszakok és tanszakok) 

    zongora, orgona,  

    hegedő, brácsa, gordonka, gordon 

    furulya, fuvola, oboa, klarinét, fagott, szaxofon 

    trombita, kürt, harsona, tuba 

    ütı 

    gitár 

    kamarazene, zenekar 

    zenei elıképzı, szolfézs, zeneirodalom 

Az alapfokú évfolyamok elvégzésérıl szóló bizonyítvány továbbképzı évfolyamokra, 

ill. mővészeti szakközépiskolába jelentkezésre jogosít. 

 

 

• Az alaptevékenységhez kapcsolódó tevékenység: 

     intézményi vagyon mőködtetése 

 

3.  Az intézmény szervezete 

 

 igazgató 
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intézményegységvezet ı-           általános igazgatóhelyettes          gazdasági ügyintéz ı 

            helyettes  

                                       

 

                                                                  tanszakvezet ık                        technikai személyzet 

 

 

         tantestület 

 

 

3.1   Az intézmény vezet ıje 

 

• Az iskola élén az igazgató áll, aki vezetıi tevékenységét a 2 igazgatóhelyettes 

és a gazdasági ügyintézı közremőködésével látja el. 

Az igazgató jogállását a magasabb vezetı beosztás ellátásával megbízott  

közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. 

Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelısségét, képviseleti és 

döntési jogkörét a közoktatási törvény 54. §- a állapítja meg. Az igazgató 

kizárólagos hatáskörébe tartozik a pedagógus és nem pedagógus 

közalkalmazottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása. 

 

 

 

• Az intézményvezetıi megbízásra benyújtott pályázat, a pályázattal 

kapcsolatosan – e törvény alapján véleményezésre jogosultak által – 

kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás 

eredménye közérdekbıl nyilvános adat, amelyet a zeneiskola honlapján 

nyilvánosságra hoz. (Kt.55.§ (4) 

• Az igazgató jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében 

helyetteseire átruházhatja. 

 

Az igazgató az átruházott hatáskörébe tartozó konkrét ügyeket - az érdekeltek 

elızetes írásbeli értesítése mellett - bármikor magához vonhatja. 
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Az igazgató feladatkörébe tartozik különösen: 

 

• A nevelı- és oktató munka irányítása 

• A nevelıtestület vezetése 

•  A munkáltatói jogkörök gyakorlása, a kötelezı pályáztatási rendszer- és a 

kötelezı próbaidı alkalmazásának figyelembe vételével (2007. évi C. törvény, a 

211/2007 (VIII. 7.) Korm. rendelete)  

• gyakornoki szabályzat alkalmazása 

• A nevelıtestület jogkörébe tartozó döntések elıkészítése, végrehajtásuk 

szakszerő megszervezése és ellenırzése. 

• A rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény mőködéséhez szükséges 

személyi és tárgyi feltételek biztosítása. 

• A zeneiskola ügyviteli munkájának irányítása és ellenırzése. 

• Gyakorolja az elsı fokú tanügy igazgatási jogkört. 

• A munkavállalói érdekképviseleti szervekkel való együttmőködés. 

• Kapcsolattartás szakmai, civil szervezetekkel, fenntartóval, felügyeleti szervekkel 

• Az intézmény ellenırzési, mérési, értékelési és minıségbiztosítási rendszerének 

kialakítása és mőködtetése. 

 

Az igazgató közvetlen munkatársai 

 

Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közremőködésével látja el. 

 

 

Az igazgató közvetlen munkatársai: 

• általános igazgatóhelyettes 

• intézményegységvezetı-helyettes 

• gazdasági ügyintézı 

 

3.2    Általános igazgatóhelyettes 

 

A vezetı beosztás ellátásával megbízott igazgatóhelyettes vezetıi tevékenységét az 

igazgató irányítása mellett, egymással együttmőködve és egymással 
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mellérendeltségi viszonyban látja el. A döntések elıtt szükség szerint konzultál az 

igazgatóval. A megtett intézkedésekrıl és a szerzett információkról kölcsönösen 

tájékoztatják egymást. Munkája során az igazgatónak tartozik felelısséggel és 

beszámolási kötelezettséggel. 

(Az általános igazgatóhelyettes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza.) 

 

Általános igazgatóhelyettes:  

 

 - Általános helyettesítési jogkörrel rendelkezik az igazgató távollétében.  

 - Ellenırzi és koordinálja a zongora, szolfézs tanszakok munkáját.  

- Feladata a nevelési és félévi értekezletek elıkészítése az éves munkaterv 

szerint.   

- Részt vesz a tanszakok szakmai összejövetelein, látogatja a tanárok óráit.  

 - Elkészíti az intézmény tantárgyfelosztását, az összesített órarendet.  

- Feladata- a tanszakvezetık véleményét is figyelembe véve- a szükséges 

hangszer, szakmai fogyóeszköz és egyéb felszerelés szükségleteinek 

felmérése.   

- Elıkészíti a jelentéseket, statisztikai kimutatásokat- az igazgatóval való 

egyeztetés alapján.  

 - A jogszabályok naprakész ismerete.  

 - Kapcsolattartás a befogadó iskolákkal, a tagozatfelelısökkel és a társadalmi

 szervezetekkel (közalkalmazotti tanács, szakszervezet).  

- Zenei szaktáborral kapcsolatos mindennemő szervezési feladatban aktívan 

részt vesz. 

-  a zeneiskola honlapjának naprakész állapotára ügyel. 

- Gondoskodik a túlórák arányos elosztásáról a hiányzó pedagógusok 

helyettesítésérıl és ezek nyilvántartásáról. 

 

 

Intézményegységvezet ı-helyettes  (második igazgatóhelyettes) 

 

 - Ellenırzi és koordinálja a vonós, valamint a gitár tanszak munkáját. 
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- Feladata a nevelési - és félévi értekezletek elıkészítése az éves munkaterv 

szerint. 

- A hangszerkölcsönzési nyilvántartás pontos, naprakész vezetése. 

 - Részt vesz a tanszakok szakmai összejövetelein, látogatja a tanárok óráit. 

 - A tanév során gondoskodik arról - és ellenırzi-, hogy a tanügyi nyilvántartás

 állandóan naprakész állapotban legyen. 

 - Továbbtanulással kapcsolatos teendık irányítása 

 - Havi program összeállítása    

 - Hangversenyek mősorának összeállítása 

 - Szülıi értesítések, levelezések stb. 

- Könyv, kottatár naprakész vezetése 

 - Eseménynaptár vezetése 

 - Továbbképzéssel kapcsolatos teendık ellátása 

 - Fesztiválok, szakmai fórumok figyelemmel kísérése 

 

 

A helyettesítés rendje:  

 

Az igazgató akadályoztatása esetén - az azonnali döntést nem igénylı kizárólagos 

hatáskörébe tartozó ügyek kivételével - teljes felelısséggel az általános 

igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató tartós távolléte esetén az általános 

igazgatóhelyettes gyakorolja a kizárólagos jogköreként fenntartott hatásköröket is. 

Tartós távollétnek minısül a legalább 2 hetes, folyamatos távollét.  

 

Az igazgató és az általános igazgatóhelyettes egyidejő akadályoztatása esetén az 

igazgató helyettesítése az intézményegység-vezetı feladata. 

 

3.3   Az iskolavezet ıség 

 

Az iskolavezetıség az igazgató döntés-elıkészítı, véleményezı, javaslattevı 

testülete.  

 

Tagjai:   - igazgató 
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  - általános igazgatóhelyettes 

  - intézményegységvezetı-helyettes 

  - tanszakvezetık  

   

A közalkalmazotti tanács elnökét, a munkahelyi szakszervezet titkárát - ha olyan 

szabályzat, vagy jóléti célú juttatás felhasználását tárgyalja, amellyel kapcsolatban 

véleményezési jogköre van, ez esetben meg kell hívni.  Az ülések összehívása az 

igazgató feladata. 

 

 

3.4    Gazdasági ügyintéz ı  (iskolatitkári teendıket is ellát) 

 

Feladata:  

 

 - Az iskola hatáskörébe tartozó pénzügyi, gazdálkodási ügyek ellátása.  

- Az éves költségvetés elıkészítése és a szakmai feladatok ellátásához 

szükséges gazdasági elıfeltételek biztosítása. 

- Bér- és munkaügyi tevékenységgel összefüggı feladatok ellátása. A bérkeret 

gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartások vezetése. 

 - Feladata az intézmény ellátmányának kezelése, rovatelszámolások leadása. 

- Az iskola, valamint az iroda zavartalan mőködéséhez szükséges 

nyomtatványok, irodaszerek beszerzése.  

- A leltározási szabályzatban rögzített elvek alapján részt vesz a leltározási 

munkában. 

- Gondoskodik az új hangszerek beszerzésérıl, a régiek javításáról, 

karbantartásáról. 

- Intézi a dolgozók személyi juttatásait (étkezési jegyek, utazási költségtérítés, 

MÁV igazolványok) és annak nyilvántartását. 

 - A térítési- és tandíjak beszedése, elszámolása a fenntartónak. 

 

 

3.5   Technikai álláshelyen ellátandó feladatok : 
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1. Gondnoki teendık ellátása, kézbesítés. 

2. Takarítás központi épület, elıkert, udvar, járdák, télen hóeltakarítás) 

 

 

3.6   Nevelıtestület 

 

A nevelıtestület az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási 

kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. 

 

A nevelıtestület döntési jogkörébe tartozik: 

 

 - a foglalkozási ill. a pedagógiai program és módosításának elfogadása, 

 - a szervezeti és mőködési szabályzat és módosításának elfogadása, 

- az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 

elfogadása, 

 - a Házirend elfogadása. 

 

 

A nevelıtestület fórumrendszere 

 

A nevelıtestület mőködése során értekezleteket tart. 

A tanév folyamán az alábbi állandó értekezletek megtartására kerül sor : 

 

 - tanévnyitó, félévi és tanévzáró értekezlet 

 

Az értekezletek összehívásáról az igazgató gondoskodik.  

Rendkívüli nevelıtestületi értekezletet kell összehívni, ha az igazgató, vagy a 

nevelıtestület egyharmada kéri. Az értekezleteken a nevelıtestület minden tagjának 

részt kell vennie. Ez alól - alapos indok esetén- az igazgató adhat felmentést. A 

nevelıtestületi értekezleteken az elhangzottakról jegyzıkönyvet kell készíteni. A 

nevelıtestület döntései és határozatai az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek. 
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3.7   Munkakörök 

    Igazgató      1 fı 

    Általános igazgatóhelyettes  1 fı 

    Intézményegységvezetı-helyettes 1 fı  

    Gazdasági ügyintézı      1 fı 

    Pedagógus                       53 fı 

    Gondnok               1 fı 

    Takarító     1 fı 

 

 

A fenti létszámból  tanszakvezetı (7) zongora   1 fı 

      hegedő   1 fı 

      gordonka   1 fı 

      fúvós     2 fı 

      gitár    1 fı 

      szolfézs   1 fı 

    

 

3.8   Szakmai  munkaközösségek (tanszakok) 

 

 

• Az intézmény pedagógusai szakmai munkaközösségeket, ún. tanszakokat  

hozhatnak létre. 

• A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad az 

intézményben folyó oktatási és nevelési munka tervezéséhez, szervezéséhez és 

ellenırzéséhez. 

• A munkaközösség (tanszak) maga dönt mőködési rendjérıl és 

munkaprogramjáról. 

• A munkaközösség (tanszak) dönt szakterületén a nevelıtestület által átruházott 

hatáskörökben  

• a szaktantárgyi oktatás tartalma fejlesztésérıl, a módszertani eljárások 

tökéletesítésérıl, 
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• a tanszakukkal kapcsolatos tanulmányi versenyek kiírásáról, lebonyolításáról, 

ezek elbírálásáról, valamint az eredmények kihirdetésérıl, 

• az egységes követelményrendszer kialakításáról, a tanulók zenei 

teljesítményének felmérésérıl és értékelésérıl, 

• a munkaközösség (tanszak) pedagógusainak továbbképzésérıl.  

• A munkaközösség (tanszak) véleményezi - szakterületét érintıen - az 

intézményben folyó pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz 

továbbfejlesztésére. Véleményét be kell szerezni az intézményi pedagógiai 

program elfogadásához. 

 

A munkaközösség (tanszak) vezet ıjét  az igazgató bízza meg a tanszak 

pedagógusainak kezdeményezése alapján. 

 

Feladata:   

- a zeneiskolai munkaterv alapján összeállítja a tanszak éves programját, 

- segítséget és útmutatást ad a kezdı tanároknak, 

- látogatja a tanárok óráit, valamint a zeneiskolai hangversenyeket, 

- javaslatot tesz a tanulók elosztására és B tagozatba való besorolásukra, 

- figyelemmel kíséri a B tagozatos tanulók elımenetelét a zenemővészeti  

szakközépiskolai, ill. szakirányú fıiskolai tanulmányokra való felkészítését, 

- a szaktanácsadóval való megbeszélés alapján kölcsönös óralátogatásokat, 

bemutató tanításokat szervez, 

- módszertani megbeszéléseket tart, 

- javaslatot készít az adott tanszak eszközfejlesztésére: hangszerek, kották, 

könyvek  

- figyelemmel kíséri az új kiadványok megjelenését, 

- félévkor és év végén írásos beszámolót készít - óralátogatásai és 

vizsgatapasztalatai alapján - a tanszak munkájáról, 

- véleményt nyilvánít a tanszak tanárainak munkájáról, és javaslatot tesz a 

jutalmazásokat illetıen 

- a minıségbiztosításból adódó feladatok (tervezés, ellenırzés, értékelés) 

ellátása. 
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4.  A pedagógiai munka bels ı ellenırzésének rendje 

 

A nevelı - oktató munka belsı ellenırzése kiterjed a tanórán kívüli foglalkozásokra 

is. 

 

A nevelı-oktató munka belsı ellenırzésének megszervezéséért és hatékony 

mőködtetéséért az igazgató a felelıs. 

Az ellenırzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését az évente 

elkészítendı ellenırzési terv tartalmazza. 

A nevelı-oktató munka belsı ellenırzésére jogosultak: 

 

 - igazgató 

 - általános igazgatóhelyettes 

 - Intézményegységvezetı-helyettes 

 - munkaközösség (tanszak) vezetık 

 

 

Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenırizheti. 

Közvetlenül ellenırzi az igazgatóhelyettesek munkáját. Ennek egyik eszköze a 

beszámoltatás. 

 

Az igazgatóhelyettesek ellenırzési tevékenységüket a vezetıi feladatmegosztásból 

következı saját területükön végzik. 

A munkaközösség (tanszak) vezetık az ellenırzési feladatokat az adott tanszak 

területén látják el. Tapasztalataikról folyamatosan tájékoztatják az  igazgatót, illetve 

az illetékes igazgatóhelyettest.  

 

Az ellenırzés módszerei: 

 - a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása, 

 - beszámoltatás szóban, írásban. 
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Az ellenırzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a 

munkaközösség (tanszak) tagjaival meg kell beszélni. 

 

Az általánosítható tapasztalatokat a nevelıtestületi értekezleteken összegezni és 

értékelni kell. 

 

5.  A bels ı és küls ı kapcsolattartás formái és rendje 

 

5.1 Az intézmény közösségeinek (iskolavezet ıség, nevel ıtestület, tanszakok 

stb.) kapcsolattartási formái és rendje. 

 

Az intézmény közösségeinek kapcsolattartási formái:  

 - különbözı értekezletek, fórumok, nyílt napok. 

 

Az intézmény különbözı közösségeinek tevékenységét a megbízott tanszakvezetık 

segítségével az igazgató fogja össze. Az intézmény közösségeinek 

kapcsolattartásában a rendszeres idıpontokat az iskola éves munkaterve 

tartalmazza. Ezek konkrét idıpontjait és helyszínét az intézmény hirdetıtábláján ki 

kell függeszteni. A helyszínt valamennyi esetben az intézmény biztosítja. 

 

 

5.2 Az intézmény m őködési székhelyén kívüli (a kerület általános- és 

középiskolái) kapcsolattartás rendje 

 

Az igazgatóhelyettes a megválasztott felelıs (tagozatfelelıs) útján gondoskodik arról, 

hogy a pedagógusokat és a tanulókat érintı intézkedések kellı idıben és módon 

kihirdetésre kerüljenek.  

 

Tanulóink diák önkormányzati képviselete a közismereti iskolájukban érvényesül 

képviselıik útján. 

 

5.3  A szül ık tájékoztatási formái 
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A szülık jogos igénye, hogy gyermekük tanulmányi elımenetelérıl és az iskolában 

tanúsított viselkedésérıl rendszeres tájékoztatást és visszajelzést kapjon. Ennek 

érdekében az intézmény pedagógusai a tanév során, munkaidın túli idıpontban 

szülıi értekezletet tartanak. Az értekezletek idıpontját, kötelezı témáját az éves 

munkaterv tartalmazza.  

Az adott tagozaton tanító zenetanárok mindegyikének saját szülıi képviselıje van, 

akik a tanév során 2 alkalommal az Iskolaszék meghívására Zeneiskolai Szülıi 

Fórumon kapnak tájékoztatást az iskola tevékenységérıl.  

 

Ezen túlmenıen valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó minden 

érdemjegyet és írásos bejegyzést a naplón kívül a tanuló tájékoztató füzetében is 

feltüntetni. 

 

A Pedagógiai program (jóváhagyásáig a Tanterv), a Szervezeti Mőködési Szabályzat 

és a Házirend a Zeneiskola központjában, nyitvatartási idıben folyamatosan 

megtekinthetı. Tájékoztatást az iskola vezetıségétıl lehet kérni.  

 

5.4   Küls ı kapcsolatok rendszere, formája, módja 

 

Az intézmény rendszeres munkakapcsolatot tart fenn: 

 

 - az Oktatási Minisztérium Alapfokú Mővészetoktatási Osztályával, 

 - a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzattal, 

 - az Oktatási Hivatallal, 

 - a Zenemővészeti Szakközépiskolákkal, 

 - a Magyar Zeneiskolák Szövetségével, 

 - a Magyar Zene- és Táncmővészek Szakszervezetével, 

 - a kerület közismereti iskoláinak igazgatóival, 

 - az Unisono Alapítvány Kuratóriumával, 

 - szakmai civil szervezetekkel 

 

Az Intézményt külsı kapcsolataiban az igazgató képviseli. Az igazgató ezen 

feladatkörét megoszthatja, átadhatja a külsı kapcsolattartás jellegétıl függıen 
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közvetlen munkatársainak és / vagy más személyeknek eseti vagy állandó megbízás 

alapján. 

• Különös közzétételi lista (a 11/1994. (VI.8.) MKM r. szerint) 

A különös közzétételi lista a zeneiskola honlapján – www.soltizeneiskola.hu – 

megtalálható 2009. augusztus 31.-e óta. Tartalmazza a rendeletben elıírtakat, 

személyes adatok nélkül. 

o pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi 

tanterv tantárgyfelosztásához 

o az alapítás évéhez viszonyítva hány elıképzı, alapfokú és továbbképzı 

évfolyamot mőködtet 

o országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, 

versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel 

o az iskola saját rendezvényei, hagyományai 

o a tanév helyi rendje 

o tanulók létszáma, tanszakonként is 

 

 

5.5  Ünnepélyek, megemlékezések rendje, hagyományok ápo lása 

 

Évrıl évre visszatérı rendezvényeink, ünnepélyeink, megemlékezéseink az aktuális 

évfordulókhoz, jeles ünnepekhez (nemzeti ünnepeink, húsvét, anyák napja, 

karácsony) kapcsolódnak az éves munkatervünkben tervezettek szerint. 

Hagyományaink: bérleti hangversenyek, zenei világnap, nyári zenei szaktáborok, 

Solti György zenei munkásságának megırzése, ápolása a zenekari munkán 

keresztül, külföldi cserekapcsolataink ápolása (Erdély, Ausztria, Spanyolország, 

Hollandia). 

 

6.  Mőködési szabályok 

 

6.1  A tanév rendje 

 

A szorgalmi idı kezdı és befejezı napját az igazgató határozza meg a mindenkori 

miniszteri rendelet alapján. A szorgalmi idı 2 félévbıl áll. 
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A felvételi vizsga lebonyolításának rendje: 

 

A felvételi meghallgatásokat a tanév rendjéhez igazodva (május ill. június hónapban) 

tartjuk. Indokolt esetben az igazgató ettıl eltérhet. Az elıképzı tanszakra a felvételi 

meghallgatást a tanév elején a szorgalmi idı elsı hetében tartjuk. 

Hangszeres tanszakokon szükség szerint szeptemberben pótfelvételi tartható. 

A felvételi meghallgatásokat a szaktanárok felvételi bizottságot alakítva (min. 2 fı) 

végzik. A felvételi meghallgatások idıpontjáról és helyérıl szóló értesítést legalább 

60 nappal korábban nyilvánosságra kell hozni. 

A felvétel eredményérıl a tanulókat, ill. szüleiket az iskola a meghallgatást követı 2 

héten belül írásban kiértesíti.  

Magasabb évfolyamba történı jelentkezés esetén a felvételi bizottság különbözeti 

vizsga alapján dönt. 

 

 

 Beiratkozás 

 

A növendékek beiratkozása a szorgalmi idı elsı hetében a szaktanárnál történik a 

bizonyítvány leadásával, valamint a térítési- ill. tandíj befizetésével. 

 

 

6.2   A tanítás rendje 

 

A zeneiskolai oktatás részben az intézmény központi épületében -Maros u.54/b.-, a 

kihelyezett oktatás a kerület közismereti iskoláinak osztálytermeiben folyik.  

 

- Az intézmény szorgalmi idıben hétfıtıl - péntekig naponta 8- 20 óráig, szombaton 

8-13 óráig tartható nyitva tanítás miatt (a mindenkori órarendi órákhoz 

alkalmazkodva), ettıl eltérı lehet az esetleges hangversenyek, vagy rendezvények 

esetén. 
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- Az oktatás - a törvényben elıírtaknak megfelelıen - a közismereti iskolák 

osztálytermeiben este 20 óráig tarthat. Napi kezdési idıpontja a közismereti iskolai 

tanítás befejezéséhez igazodik. 

 

- Csoportos oktatásban a tanítási órák heti 2x45 percesek (elıképzı, szolfézs, 

zeneelmélet, zeneirodalom, hangszerismeret). 

 

- Hangszeres oktatásban: az A tagozat hangszeres órái  heti 2 x 30 percesek  

               a   B tagozat hangszeres órái  heti 2 x 45 percesek. 

 

 

 

 

 

 

 

6.3  A mőködés rendje  

Az intézmény nyitvatartási ideje:  

 

       hétfıtıl péntekig      8 – 20-ig 

       szombaton       8 – 14-ig 

(Ezen felül az épületben – a szombat-vasárnapot is beleértve – csak külön 

engedéllyel lehet tartózkodni koncertek, órapótlás, gyakorlás és próba céljából, 

21.30-ig)  

 

Félfogadás: hétfıtıl péntekig  9 – 15.30-ig   

 

A félfogadás ideje alatt a gazdasági ügyintézınek, valamint az igazgató, az általános 

igazgatóhelyettes vagy az intézményegységvezetı-helyettes közül legalább egy 

vezetınek az intézményben kell tartózkodnia. 
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Az intézmény - tanítási szünetekben - ügyeleti rend szerint tart nyitva. A nyári tanítási 

szünet ügyeleti rendjét az igazgató tanévenként határozza meg a fenntartó 

rendelkezése alapján.  

 

6.4  A pedagógusok jogai és kötelezettségei -  munkakör i leírás 

 

A tanár munkáját az Oktatási törvény, az SZMSZ, a MIP, a Pedagógiai program, a 

Zeneiskolai Munkaterv alapján az igazgató, valamint a felügyeleti szervek 

útmutatásával önállóan, felelısséggel végzi. 

 

A kötelezı óraszám felett ellátandó munkaköri feladatok: 

 

• a pedagógus kötelezettsége, hogy tökéletesítse mővészi, pedagógiai 

felkészültségét, felhasználva az önképzés és továbbképzés lehetıségeit. 

Diplomaszerzéstıl 50 éves korig vegyen részt a 7 éven belüli 120 órás kötelezı 

továbbképzésen. 

 

• Segítse elı a zeneiskola mővészi, pedagógiai célkitőzéseit, újszerő törekvéseit és 

kísérleteit. 

 

• Vegyen részt a tanszak munkájában. Látogassa tanártársai óráit saját szakmai 

fejlıdése, a pedagógiai egység kialakítása, a hatékony módszerek alkalmazása 

érdekében.  

 

• Vállaljon részt a zeneiskolai rendezvények szervezésében, elıkészítésében, 

lebonyolításában.  

 

• A lehetıségekhez képest vegyen részt az iskolanapokon és egyéb kulturális 

rendezvényeken. 

• A fıtárgy tanára a hozzá beosztott tanulók közösségének felelıs vezetıje. 

Törekedjen arra, hogy tanítványai megismerjék egymás munkáját és az iskola 

életét. 
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• A nevelı-oktató munka eredményessége érdekében tartson rendszeres 

kapcsolatot a kötelezı tárgyak, melléktárgyak tanáraival, tanítványai szüleivel. 

Kísérje figyelemmel, ellenırizze növendéke kötelezı és fakultatív órákon való 

rendszeres részvételét és tanulmányi elımenetelét, szorgalmát, melyrıl 

rendszeresen tájékoztassa a szülıket. Ellenırzi, hogy a szülık tudomásul 

vették-e a tájékoztató füzetbe beírt észrevételeket. 

 

• A tanár a tanítást a megadott idıben pontosan köteles megkezdeni. Az 

utolsónak beosztott növendékre - annak elıre be nem jelentett mulasztása 

esetén- az óra idıtartamának 1/3 - áig köteles várni. 

 

• Iskolán kívüli tevékenység miatt a nevelı tanítási órát, valamint az oktató-

nevelı munkával szorosan összefüggı kötelezettséget (mk fogl., tantestületi 

értekezletek, stb.) nem mulaszthat, órarendjén önkényesen nem változtathat.  

 

• A tanár köteles pontosan, naprakészen vezetni a növendékeivel kapcsolatos 

valamennyi dokumentációt: beírási napló, osztálynapló, tájékoztató füzet, 

összesítı, órarend, tandíjlap.   

 

• A díjfizetési kötelezettségrıl és a megállapított összegrıl a szaktanár a 

tájékoztató füzetben értesíti a tanulót ill. képviselıjét, majd napra készen 

tájékozódik arról, hogy a zeneiskola központjában, a megadott határidıig 

megtörtént-e a befizetés.  

 

• Az adatokban történt változást a tanár köteles az iskola vezetıségének 

azonnal bejelenteni, valamint az osztálynaplót egyeztetésre minden hó 5-ig 

bemutatni. 

 

• Az egyéni foglalkozás keretében oktató tanár a tantervi anyagot a fıtárgyi 

naplóban - a tanszakvezetıvel egyetértésben- a pedagógiai célszerőségnek 

megfelelıen tervezi meg. 
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• Az elméleti tárgyak csoportos óráit tartó tanár egyénileg kialakított tanmenetet 

és vázlatot készít, amely a szükséges kiegészítésekkel több tanéven át is 

használható. 

 

• Abban az esetben, ha a közismereti iskolában rendkívüli tanítási szünetet 

rendelnek el (értekezlet, sí szünet, stb.), de az épület nyitva van és üzemel, a 

zeneiskolai órák nem maradhatnak el. 

 

• A tanuló 2 tanítási órát meghaladó hiányzása esetén a tanár (hangszeres ill. 

szolfézstanár) köteles írásban felvenni a kapcsolatot a szülıvel. 

Igazolatlan hiányzás esetén írásban kell igazolást kérni a szülıtıl. A továbbra 

sem igazolt hiányzásnál hivatalos felszólítást küld az igazgató, ezért a tanár 

köteles az irodában a mulasztásokról haladéktalanul bejelentést tenni. 

• A tanár a rábízott tanulókért felelısséggel tartozik:  

a./ a közismereti iskolán kívüli szakmai programok esetén ( vizsga, 

közös óra stb.) a tanulók kíséretérıl gondoskodni köteles, 

b./ a  tanár felelısséggel tartozik az órán megjelent tanulóért, akit  sem 

fegyelmi, sem egyéb okból a tanterembıl kiküldeni nem szabad. 

 

Amennyiben napi munkáját a megszabott idıben betegség vagy bármely más ok 

miatt nem tudja ellátni, köteles azt az iskolavezetıségnek idıben, de legkésıbb a 

tanítási idı kezdete elıtt 2 órával bejelenteni. Betegség esetén a távollétet csak 

orvosi igazolással lehet igazolni.  

 

• Tanítási óra áthelyezéséhez min. 3 nappal elıbb az igazgatótól engedélyt kell 

kérni. 

 

• Személyi adataiban történt változásokat köteles bejelenteni. 

 

• Az iskolán belül, az órarendnek megfelelıen, a tanár csak az iskola növendékeit 

oktathatja.  
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• Tartson rendszeres kapcsolatot a tagozatfelelısökkel (akik tájékoztatják a hónap 

aktuális feladatairól) és az iskolavezetıséggel. 

 

• A minden tagozat számára rendszeresített tagozati füzetbe jegyezze be a 

hangszer, kottatartó, kotta stb. kölcsönzéseket, valamint átvételi elismervényt 

töltsön ki, amelyet aláírásával igazol. 

 

• A pedagógus köteles a munkája során tudomására jutott alapvetı fontosságú 

információkat megırizni. A különbözı megbeszélések, értekezletek eseményeit, 

valamint az iskola dolgozóinak személyes kapcsolataira, magánéletére vonatkozó 

információkat a közalkalmazott nem közölhet sem tanulóval, sem szülıvel, sem 

kívülállóval. 

 

• Fizetés nélküli szabadság: A munkáltató a dolgozóit -kérelmük alapján- fizetés 

nélküli szabadságban részesítheti, ha erre közérdekő okból, vagy a dolgozó 

személyi és családi körülményeire tekintettel van szüksége. A fizetés nélküli 

szabadság engedélyezése is a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozik (bér, 

munkaügyi és társadalombiztosítási ismeretek) 

 

• A közalkalmazott munkaidejét nem érintı munkavégzésre irányuló további 

jogviszony létesítését köteles írásban elızetesen bejelenteni a munkáltatónak 

A további jogviszony keretében történı munkavégzés nem zavarhatja a fıállású 

tevékenységet. 

 

• A munkáltató elrendelheti – a zavartalan munkavégzés érdekében -, hogy a 

pedagógus kötelezı óráin felül többlettanítást vállaljon, ami nem lehet több, mint 

napi 2  ill. heti 6 óra.  

 

• A pedagógus köteles tanév elején a tanulókat baleset- és tőzvédelmi oktatásban 

részesíteni, ezt a fıtárgyi naplóban dokumentálni. 

 

6.5  A létesítmények és helyiségek használati rendje  
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Az intézmény dolgozói felelısek: 

- a tanítás helyén a rend és tisztaság megırzéséért, 

 

 - az energia felhasználással való ésszerő takarékoskodásért, 

 

      - a tőz-, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért. 

 

A tanulók a helyiségeket csak pedagógus felügyelete mellett használhatják. Tanítási 

idı után tanuló csak külön engedéllyel, vagy szervezett foglalkozás keretében 

tartózkodhat az iskolában. 

Az igénybevevıket vagyonvédelmi kötelezettség terheli és kártérítési felelısséggel 

tartoznak. Kötelesek betartani az intézményi tőz - és munkavédelmi utasításban 

foglaltakat. Bombariadó esetén a tőzvédelmi szabályzatban meghatározottak 

érvényesek.  

 

6.6  Az intézményt véd ı, óvó el ıírások 

 

Az intézményi védı, óvó elıírásokat, ezen belül a vezetık, a pedagógusok és egyéb 

alkalmazottak feladatait a tanulói balesetek megelızésében és tanulói baleset esetén 

az iskola Munkavédelmi Szabályzata és Tőzvédelmi Szabályzata tartalmazza. 

Bombariadó esetén a teendık megegyeznek a tőzriadó-tervben foglaltakkal, azzal az 

eltéréssel, hogy más az értesítendık köre: Rendırség, Önkormányzat, Oktatási 

Iroda. 

 

A tantestület és a technikai dolgozók munkavédelmi oktatása év elején az alakuló 

értekezleten történik meg, amirıl jegyzıkönyv készül a kollégák aláírásával. A 

tanulókkal az év elsı hetében a fıtárgy tanár ismerteti a baleset megelızési 

szabályokat és tőzvédelmi elıírásokat. 

Az év közben érkezık munkába állás elıtt munkavédelmi oktatáson vesznek részt. 

 

6.7  A zenemőtár mőködési rendje 
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Győjteményünk elsısorban kottát, továbbá könyvet (zenei, pedagógiai és az iskola 

mőködését segítı témájú), audio-vizuális, zenei tárgyú dokumentumokat tartalmaz. A 

zenemőtár nem nyilvános, csak az iskola tanárai használhatják. Külön helyiség nem 

áll rendelkezésre, jelenlegi elhelyezése a tanári szobában van. Elrendezés 

tematikusan, tanszakonként, szabadpolcos állományban. A leltári számmal ellátott és 

a tagozatokon használt példányszámokról a tanár a tagozati füzetbe feljegyzést 

készít, s az elvitt anyagért felelısséget vállal. 

A zenemőtár fejlesztésére elkülönített költségvetési tétel nincs, a " Győjtıkör" 

kialakítása folyamatban van. A zenemőtár kezelését jelenleg az igazgatóhelyettes 

látja el. Példányszám 1800 kotta 325 könyv. A kölcsönzés általában egy tanévre 

szól, kivéve azokat a mőveket, amelyeket gyakrabban keresnek és magas áruk miatt 

csak 1-2  példány van belıle. 

A munkaviszony megszőnésekor mindenki köteles elszámolni a kikölcsönzött 

szakirodalommal.   

 

6.8  Hangszerkölcsönzés 

 

Hangszert kölcsönözni a kötelezvény kitöltésével egyidejőleg, csak az ezzel 

megbízott igazgatóhelyettes jelenlétében lehet, a tanév elején meghatározott 

napokon és idıpontban. 

 

6.9  A tanulók jogai és kötelezettségei   -  (lásd. Házirend)      

 

6.10   A tanulmányi eredmény értékelésének módja 

 

A tanulónak minden olyan tantárggyal összefüggı teljesítményét, amelyre félévkor, 

ill. a tanév végén számszerő osztályzatot kap, tanulmányi eredménye és szorgalma 

alapján havonként érdemjeggyel kell értékelni. Az érdemjegy nem lehet fegyelmezési 

eszköz.  Az érdemjegyekrıl a tanuló szüleit, ill. gondviselıjét a tájékoztató füzet útján 

tájékoztatni kell. Az értékelés a pedagógiai program követelményeinek, valamint a 

tanulók gyakorlati és elméleti eredményeinek egybevetése alapján az alábbiak 

szerint történik: 
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• elıképzı, hangszeres elıképzı tantárgyaknál az értékelés szöveges: 

 

    kiválóan megfelelt  

  jól megfelelt 

  megfelelt 

  nem felelt meg 

• minden egyéb értékelés osztályzattal történik. 

 

Szorgalom jegyet csak olyan tantárgyak esetén adunk, amire a nyomtatványok 

(bizonyítvány, törzslap) lehetıséget adnak.  

 

A félévi és tanév végi osztályozás: 

• A tanulók munkáját félévkor és a tanév végén a fentieknek megfelelıen értékelni 

kell. 

Az értékelésnek tükröznie kell a félévi, ill. egész tanévi munkáját valamint a 

beszámolókon mutatott teljesítményét. 

 

• A félévi osztályzatot a tanár állapítja meg, az I. félév érdemjegyei alapján. 

 

• A tanév végén fıtárgyból, hangszeres elıképzıbıl bizottság elıtt beszámolót kell 

tenni, a tantervi program elıírásai szerint. A beszámolón az érdemjegyet a fıtárgy 

tanárának javaslata alapján a bizottság hagyja jóvá, melynek tagjai lehetnek: 

 

elnök: igazgató,  ált. ig. helyettes, intézményegységvezetı helyettes,  

szaktanácsadó vagy tanszakvezetı 

 tagok: a tanuló fıtárgy tanára és a tanszak tanárai. 

 

• A vizsga nyilvános voltáról minden tanszak az  év eleji tanszaki értekezleten dönt 

és azt az éves munkatervében rögzíti. 

 

• A vizsgabizottság dönt a tanuló osztályfolytatásáról. 
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• Elıképzıbıl, szolfézsból, zeneirodalomból osztályvizsga van, érdemjegyet a 

szaktanár a végzett munka alapján ad.  

 

• Kamarazene és zenekar tantárgyakból tanév végén nincs beszámoló. Értékelés a 

végzett munka alapján. 

 

• Éves munkája alapján kell osztályozni azt a tanulót, aki betegség miatt a 

beszámolón nem vesz részt, ezt orvosi igazolással bizonyítja. Ez esetben a 

bizonyítvány és a törzslap megjegyzés rovatában fel kell tüntetni, hogy a 

beszámolón igazoltan nem vett részt. 

 

•  Osztályfolytatás kizárólag a szülı írásbeli kérésére, igazgatói engedéllyel 

lehetséges. 

 

• A tanév végi beszámolóra nem bocsátható az a tanuló, akinek a tanév során 

igazolt és igazolatlan mulasztásai együttesen meghaladják az elıírt kötelezı 

óraszám egyharmadát. 

 

• A fı-, és kötelezı tárgyak esetén a szorgalmat is értékelni kell. A minısítésre 

négy osztályzat adható: példás /5/ , jó /4/,  változó /3/, hanyag /2/. 

 

• Három órát meghaladó igazolatlan mulasztás esetén "változó" minısítésnél jobb 

nem adható. 

 

Összevont beszámoló: 

 

• Rendkívüli elırehaladás esetén a szaktanár és a tanszakvezetı együttes 

javaslata alapján az igazgató engedélyezheti, hogy a tanuló a tanév végén két 

osztály anyagából összevont beszámolót tegyen. Az osztályzatot minden érintett 

évfolyamra külön meg kell állapítani, és az elvégzett évfolyam osztályzatát a 

bizonyítványba és a törzslapon külön oldalon (osztályonként) kell bejegyezni. 
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• Mővészeti alapvizsgát elıször azoktól a tanulóktól lehet megkövetelni 

továbbtanulás feltételeként, akik az elsı alapfokú évfolyamot a 2004/2005. 

tanévben kezdték meg. (részletesen lásd Házirend) 

 

 

 

6.11  A tanórán kívüli foglalkozások, szakmai versenyek, fesztiválok 

 

A szakmai versenyek célja a kiemelkedı teljesítményekre való ösztönzés. Az 

igazgató feladata az arról való gondoskodás, hogy az ezekre vonatkozó felhívásokat 

a pedagógusok és a tanulók idıben megismerjék. A szakmai országos, ill. fıvárosi 

szervezéső versenyeken az a növendék vehet részt, akit a munkaközösség (tanszak) 

vagy a szaktanácsadó javasol 

 

Zeneiskolai hangversenyek: 

• növendékhangversenyek, 

• tanári hangversenyek, 

• a zeneiskolai növendékek a fıtárgy tanár tudtával és engedélyével részt 

vehetnek nem saját szervezéső rendezvényeken (pl. iskolanapok, kerületi 

kulturális napok stb.). 

 

Tanulmányi kirándulások, zenei táborok, külföldi csere utak 

 

• A tanulmányi kirándulások a nevelı-oktató munka szerves részei, azokat a 

munkatervben rögzíteni kell. 

 

• A zeneiskolában tanulmányi kirándulásnak minısülnek az egyes csoportok 

kölcsönös látogatásai (közös óra), cserehangversenyei, a zenei 

versenyeken való részvétel, hangversenyek, operaelıadások, zenei 

intézmények, kiállítások szervezett látogatásai. 

 

• Tanítási idıben szervezett tanulmányi kirándulás esetében a tanulók 

részvételéhez a közismereti iskola igazgatójának hozzájárulása szükséges. 
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• Tanulmányi kirándulások alkalmával annyi kísérı tanárt kell biztosítani, 

amennyi a zavartalan lebonyolításhoz szükséges, de 20 tanulónként 

legalább 1 fı. A kísérı tanárok felelısek a rendért és a tanulók testi 

épségéért.  

 

• A nyári szünetben a zeneiskola önálló zenei szaktábort szervezhet . A 

táborozás fıbb célkitőzései: a közös zenélés, a kisegyüttesek (kamara 

csoportok, zenekar) fejlesztése, felkészítése, közösségi nevelés. 

 

• Csere utak szervezése lehetséges. Minden kezdeményezéshez az 

igazgató hozzájárulása szükséges. Ezekrıl döntés az érdekeltek  

hozzájárulásával történik. 

 

6.12   Diákjóléti eszközök felhasználásának szabályai 

 

Diákjóléti célú pénzeszközök (pl. jutalomkönyvek stb.) felhasználásáról a 

nevelıtestület által esetenként kialakított elvek szerint az igazgató dönt. 

 

6.13  A min ıségi munkavégzésért járó kereset kiegészítés odaíté lésének 

szempontjai  (A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. sz. törvény 59. §-ának 1997. 

évi módosítása alapján): 

• Aki szaktanári munkáját - minimum 6 éve a XII. ker. Zeneiskolában- 

kiemelkedı színvonalon látja el (pl. bemutató órákat, elıadásokat tart, 

tanszakvezetıi munkáját magas szinten végzi, segíti a pályakezdı fiatalok 

beilleszkedését). 

 

• Aki kiemelkedı eredményeket ér el a tehetségfejlesztés, tehetséggondozás 

területén (pl. akinek növendékei jól szerepelnek fıvárosi, területi, országos 

versenyeken). 
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• Akinek az "A" tagozatos növendékei a követelményeknek megfelelıen 

magas színvonalúak, tanszakának megtartó ereje kiemelkedı (alacsony a 

fluktuáció). 

 

• Az iskola életében való aktív részvétel:  

 - növendékhangversenyek rendszeres látogatása, szervezése, 

- állandó kapcsolattartás a kollégákkal, valamint a közismereti 

(befogadó) iskolákkal, 

  - folyamatos tájékozódás az iskolát érintı ügyekrıl, 

  - aktív részvétel a zenei szaktáborban stb. 

 

• A zeneiskola ismertségét, elismertségét, emelı szakmai tevékenység.  

• Az iskolán kívüli kulturális rendezvényeken való aktív részvétel. 

 

Fenti szempontok kialakításában részt vett a tantestület, a tanszakvezetık és az 

iskolavezetés. 

 

A nem pedagógus munkakörben dolgozó közalkalmazottak kereset kiegészítésének 

szempontjai: 

 

• Minimum 6 éve az intézmény dolgozója. 

 

• Szakmai munkáját önállóan, pontosan, magas színvonalon végzi. 

 

• Kapcsolattartása a pedagógus kollegákkal, az Önkormányzat és a GESZ 

dolgozóival, valamint a társintézményekkel (befogadó iskolákkal) 

példamutató. 

 

• Munkakörével vagy a munkájával kapcsolatos jogszabályi és egyéb 

változásokat naprakészen figyelemmel kíséri és alkalmazza. 

 

• Folyamatosan továbbképzi magát.  
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7.  Záradék 

 

Az alkalmazotti közösség a 2009. augusztus 31-én tartott alakuló értekezletén az 

átdolgozott Szervezeti és Mőködési Szabályzatot elfogadta. (Lásd jegyzıkönyv). 

 

 

Hatályba lép: a fenntartó jóváhagyásakor. 

 
 
 
 
Budapest, 2009. szeptember 1. 
 
 
 
 
       Kocsisné Dióssy Krisztina 
          igazgató 


