GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS - ADMINISZTRÁTOR
MUNKAKÖRI LEÍRÁS

I. Szervezeti rendelkezések

Név:
Szakképzettség:
Munkahely: „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola
Felettese:

Intézményvezető

Besorolási kategória:

gyógypedagógiai asszisztens - adminisztrátor

Jogviszony: Közalkalmazotti jogviszony
Besorolás: A közalkalmazotti bérbesorolás szerint kerül megállapításra
Munkaideje:A heti munkaideje 40 óra. Napi munkaidő beosztása 730-1530-ig tart.
Munkaidő beosztását a munkáltató határozza meg az intézmény
működési rendjének figyelembevételével.

II. Munkakör feladatai

Adminisztrációs feladatok:
• Az intézmény működésével kapcsolatos munkaügyi, pénzügyi és egyéb
adminisztráció

lebonyolítása,

az

előírt

nyilvántartások

határidős

elkészítése, továbbítása.
• A készpénzes ellátmány kezelése, naprakész elszámolása, a számlák,
bizonylatok beszerzése, leigazolása, továbbítása.
• Személyi anyagok változásainak nyomon követése.
• Az intézmény szakmai munkájához szükséges anyagok, eszközök,
nyomtatványok, stb. beszerzése.
• A felmerülő javítási, karbantartási munkák megrendelése.
• Pontos, naprakész iratkezelés, iktatókönyv vezetése.

Kapcsolattartás:
Szakmai kapcsolattartás a GESZ-szel és a Főintézménnyel

Szakmai feladatok:
• A Pedagógiai Szakszolgálat vizsgálati adminisztrációjának, a vizsgálat
gyermekek nyilvántartásának, személyi anyagának kezelése
• Előjegyzések, időpontok egyeztetése (szülők, iskolák, óvodák), precíz
mindenre kiterjedő vezetése (név, intézmény, kor, probléma).
• A vizsgálatra érkező szülők, gyermekek fogadása, adatainak felvétele,
• Számítógépes nyilvántartás, adatbázis folyamatos napi vezetése (napi
kapcsolattartás a munkatársakkal).
• Szakvélemények pontos, időre való elkészítése.
• Munkatársak szakmai munkájának segítése
• Rendszeres kapcsolattartás a város és a kistérség területén dolgozó
logopédusokkal, gyógytestnevelőkkel.
• Velük kapcsolatos adminisztráció segítése, pontos határidőre való
elkészítése.
• Hetente felügyeli, illetve ellenőrzi az adminisztrációs teendőket (jelenléti
ív, gépelések, határidős feladatok, előjegyzések)
• Elvégzi a pedagógiai munkát segítő olyan adminisztrációs feladatokat,
amivel a vezető megbízza (táblázatok, statisztika, adatlapok).
• Elvégzi azokat a kapcsolattartási feladatokat, amelyek az intézmény és a
szülő között adódnak
• Együttműködési és partneri kapcsolatok kialakítása és ápolása más
szakemberekkel és intézményekkel.
• Környezettanulmány készítése, családlátogatás adott eset kapcsán.

Felelős:
• Az intézmény adminisztrációjának szakszerűségéért, pontosságáért, a
határidős jelentések időben történő továbbításáért.
• A pénzügyi elszámolások pontosságáért.
• Az

intézmény

felszerelésének,

tárgyi

eszközeinek

megőrzéséért,

leltárának pontosságáért.
• Asszisztensi

munkakörben

a

felügyelete

alatt

lévő

gyermekek

biztonságáért, a velük való szakszerű, gondos foglalkozásért.

Felelősséggel tartozik:
• Mivel munkaköre bizalmi állás, a belső információk, szakmai vizsgálati
eredmények, gazdasági tevékenység kezelése teljes titoktartást követel.
• A beérkező összes információt bizalmasan kezeli, s arról az
intézményegység vezetőt a legrövidebb úton tájékoztatja.
• Bélyegző

használata

intézményegységen

belül,

indokolt

esetben

intézményegységen kívül is engedélyezett.
• Meghatározott területeken aláírási jogkörrel rendelkezik (postai ajánlott
levelek átvétele).

Jelen munkaköri leírásban rögzített feladatokon kívül köteles elvégezni
mindazon munkakörébe tartozó egyéb feladatokat, amelyekre felettese szóbeli,
írásbeli formában utasítja.

