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Загальні положення
Посада керівника гуртка належить до посад педагогічних працівників.
Керівник гуртка призначається на посаду та звільняється з посади  з дотриманням вимог чинного законодавства про працю.
Керівник гуртка підпорядковується безпосередньо  та директору  (далі — навчальний заклад).
У процесі своєї діяльності керівник гуртка керується Конституцією України, Конвенцією про права дитини, законодавчими актами про освіту, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України та відповідних органів управління освітою, правилами і нормами охорони праці та пожежної безпеки, статутом і правилами внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, наказами і розпорядженнями директора навчального закладу, цією посадовою інструкцією.
Основним напрямом діяльності керівника гуртка є розвиток здібностей і обдарувань учнів, задоволення їхніх інтересів, духовних запитів, потреб у професійному визначенні.

Завдання та обов’язки
Здійснює розвиток, навчання та виховання учнів за затвердженою програмою.
Комплектує склад гуртка. 
Забезпечує умови для ефективного педагогічного процесу, фізичного та психічного розвитку учнів, визначає перелік необхідного обладнання для роботи, несе матеріальну відповідальність за отримане обладнання, виготовляє дидактичні посібники для занять.
Реалізує диференційований підхід до учнів, виявляє їхні індивідуальні особливості, схильності, обдарування, розкриває здібності, таланти, впроваджує педагогіку співробітництва, особистісно орієнтовану систему виховання.
Забезпечує педагогічно обґрунтований вибір форм, засобів і методів освітнього процесу.
Сприяє розвитку творчих здібностей учнів.
Готує і проводить виставки, конкурси, свята, змагання, концерти тощо.
Організовує участь учнів в олімпіадах, виставках, конкурсах, змаганнях та інших заходах.
Бере участь у роботі щодо попередження правопорушень серед учнів. Проводить індивідуальні навчальну і виховну роботу з педагогічно занедбаними дітьми та підлітками.
Бере участь в організації літнього відпочинку та оздоровлення учнів, організації масових заходів у навчальному закладі.
Консультує батьків або осіб, що їх замінюють, з питань розвитку, виховання та навчання учнів, проводить відкриті звітно-показові заходи.
Створює сприятливий емоційнопсихологічний клімат під час занять.
Дотримується педагогічної етики, поважає гідність учнів, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства.
Забезпечує збереження життя і здоров’я учнів під час занять.
Забезпечує дотримання вимог щодо використання учнями спеціального одягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту під час навчання і праці.
Забезпечує дотримання правил охорони праці, безпеки життєдіяльності й пожежної безпеки під час проведення занять.
Забезпечує належний санітарний стан приміщення, у якому проходять заняття.
Постійно підвищує професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.
Ефективно застосовує теоретичні професійні знання у практичній педагогічній діяльності.
Веде необхідну документацію.
Проходить навчання і перевірку знань з питань безпеки життєдіяльності.
	Проходить періодичні медичні огляди.


Права
Має право:
	Обирати та використовувати педагогічно доцільні форми, методи та засоби роботи з учнями.
Захищати свою професійну честь та гідність.
Підвищувати кваліфікацію.
На сприяння у виконанні обов’язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.

Відповідальність
Несе відповідальність:
	За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені статутом, правилами внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу та цією посадовою інструкцією.
За правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності.
За заподіяння матеріальної шкоди навчальному закладу.

Повинен знати
Законодавчі і нормативно-правові акти з питань навчання і виховання дітей.
Дисципліни психолого-педагогічного циклу, зокрема, педагогіку, вікову психологію та фізіологію дітей і підлітків.
Основні закономірності особистісного розвитку дітей, підлітків, молоді, специфіку їхніх потреб, інтересів, мотивів.
Цілі, принципи, зміст виховання.
Соціальні, культурні, інші умови педагогічного процесу.
Методи, форми, засоби здійснення освітнього процесу, організації спілкування, ігор, художньо-ігрової творчості, індивідуальних і колективних занять.
Умови роботи й особливості проведення занять у навчальному закладі.
Правила та норми охорони праці, пожежної безпеки.
Порядок дій в екстремальних ситуаціях.
Державну мову.

Кваліфікаційні вимоги
Має вищу педагогічну або іншу фахову освіту.
Виявляє ґрунтовну професійну компетентність.
Володіє ефективними формами, методами організації освітнього процесу.
Відзначається загальною культурою, моральними якостями; є прикладом для наслідування.

Взаємовідносини (зв’язки) за посадою
Для виконання своїх обов’язків взаємодіє із:
	Керівництвом навчального закладу. .
Педагогічними працівниками навчального закладу. 
Батьками учнів або особами, які їх замінюють. 
Громадськими організаціями, позашкільними навчально-виховними закладами. 
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