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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat az intézmény működésére, kapcsolataira 

vonatkozóan szabályozza mindazokat a kérdéseket, amelyeket: 

 a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet (a továbbiakban: R), 

 az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Komi. rendelet (a 

továbbiakban: Ámr.), 

 az 1993 évi LXXIX. tv a közoktatásról 

 a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. r. a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról, 

 a 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról, 

 az 1999. évi XLII. tv a nem dohányzók védelméről, 

 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról, 

 és egyéb jogszabályok - az intézményalapító okiratára figyelemmel - e szabályzat 

szabályozási körébe utalnak, 

 továbbá az intézmény működésével összefüggő minden olyan kérdést, amelyet 

jogszabály rendelkezése alapján készített szabályzatban nem kell, illetve nem lehet 

szabályozni. 

1.2. Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az 

abban foglaltak megszegése esetén, az alkalmazottakkal szemben az intézményvezető 

munkáltatói jogkörében eljárva- hozhat intézkedést, 

A szülői vagy más nem az intézményben dolgozó személyt a tagóvoda vezetőnek 

tájékoztatniuk kell a szabályzatban foglaltakról, kérve annak megtartását, ha ez nem 

vezet eredményre az intézményvezetőt kell  értesíteni, aki felszólítja, hogy hagyja el az 

intézmény épületét. 

1.3. Az SZMSZ-ben foglaltak megismertetése, megtartása, megtartatása feladata és 

kötelessége az intézmény vezetőjének, pedagógusának, egyéb alkalmazottjának. 

1.4. Az SZMSZ-ben foglaltak megismerése és megtartása azoknak is kötelessége, akik 

kapcsolatba kerülnek az intézménnyel, részt vesznek feladatainak megvalósításában, 

illetve igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit. 
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 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 

Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a 

gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat 

erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása. 

1.5. Az SZMSZ hatálya kiterjed: 

 az önkormányzat által fenntartott óvodára 

 intézmény vezetőjére 

 az óvodák dolgozóira 

 a gyermekek közösségeire 

 az intézményben működő közösségeiére 

 a gyermekek szüleire, azok törvényes képviselőire. 

 

1.6. Ezen Szervezeti és Működési Szabályzatot a munkavállalók, a szülők és más érdeklődők 

megtekinthetik: 

 az óvodavezetői irodában munkanapokon, és 

 az óvoda honlapján. 

 

1.7. Az SZMSZ hatálybalépése 

 

Az SZMSZ a nevelőtestület egyetértése és a szülői közösség véleményeztetése után lép 

hatályba és határozatlan időre szól. Módosítására akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban 

a szervezeti és működési tekintetben változás áll be, illetve ha a szülők, vagy a nevelőtestület 

minősített többséggel erre javaslatot tesz. 

 

1.8.  Szabályzat elfogadásának ideje 

 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat nevelőtestületi egyetértése és a szülők 

véleményeztetése után hatályát veszíti a 2013. augusztus 26-tól érvényben lévő SzMSz. Az 

óvoda nevelőtestülete jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot 2016. augusztus 26-án 

elfogadta. 
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AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 
 

Az alapító okiratot az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 3/2013. 

(VI. 06.) Atmöt határozatával módosította 2013. július 01. napjától kezdődő hatálybalépéssel. 

Az alapító okiratot az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 

15/2013. (VIII.26.) Atmöt határozatával módosította 2013. augusztus 27. napjától kezdődő 

hatálybalépéssel. 
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Az intézmény dokumentumai 
 

Az intézmény az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján készíti pedagógiai 

programját. 

 

A pedagógiai program  
 

Meghatározza: 

 az óvoda nevelési alapelveit, 

 azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek 

személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődésének segítését, a szociális hátrányok 

enyhítését segítő tevékenységet, 

 a gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységét, 

 a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit továbbfejlesztésének 

lehetőségeit, 

 a nemzetiség kultúrájának és nyelvének ápolásával járó feladatokat, az 

egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, 

 a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket, 

 a gyermekek fejlődésének nyomon követésére vonatkozó feladatokat, elveket, 

szabályokat. a nevelési  program végrehajtásához szükséges, a nevelőmunkát segítő 

eszközök és felszerelések jegyzékét, 

 

A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, az SZÓSZ véleményét nyilvánítja A 

pedagógiai program a tagóvodák iroda helyiségében van elhelyezve, az intézmény 

nyitvatartási ideje alatt a tagintézmény-vezetőtől kérhető el megtekintésre. 

 

Az intézmény éves munkaterve 
 

Az intézmény hivatalos feladatsora, amely az intézményi célok, feladatok megvalósításához 

szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési terve a felelősök 

megjelölésével. 



8 
 

Az éves munkatervet az óvodavezető készíti el az intézmény feladatainak végrehajtására. Az 

éves munkaterv összeállításához, annak tervezésekor véleményt kell kérni a fenntartótól, a 

szülői szervezettől és az intézményi közösségtől. 

A nevelőtestület véleményezi, megvitatja, kiegészíti és a nevelési évet nyitó nevelőtestületi 

értekezleten fogadja el. 

Az éves munkaterv tartalmazza: 

 a feladatok konkrét meghatározását 

 a feladat végrehajtásáért felelős nevét 

 a feladat végrehajtásának határidejét 

 a végrehajtásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeket 

 

A kiinduló helyzetképet a pedagógiai munka hangsúlyos területeit, az adott nevelési évben. 

 

Program tervet, mely az alábbi pontokra terjed ki: 

 nevelési év rendje, 

 a nevelési program leieméit tanévre lebontott feladati 

 tanév rendje, 

 nevelési év, tanév kezdő és befejező időpontja, 

 nyári zárva tartás időpontja, 

 óvodai nevelés nélküli munkán apókat 

 szakmai programok, előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, fogadóórák 

időpontját, 

 óvodai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontját 

 az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napok tervezett 

időpontját 

 Az ellenőrző, értékelő tevékenységek ütemezését. 

 A munkatervet az intézmény dolgozóival ismertetni kell, valamint a tagóvodáknak és 

felügyeleti szerveknek meg kell küldeni. 

 Az intézményvezető a munkaterv végrehajtását folyamatosan ellenőrzi.  

 

Nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő nevelési év tervezése. 
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Az intézmény házirendje 
 

Az intézmény házirendjében kerül szabályozásra: 

 

 a gyermek távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó 

előírás, 

 a térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezés,  

 a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elve, 

 a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendjét és formáit,  

 a gyermekek jutalmazásának elvei és formái, 

 a gyermekek által bevitt dolgok megőrzőben, öltözőben 

való elhelyezése, a bevitel bejelentése. 

 A házirend elkészítéséért-szülői szervezet véleményének kötelező beszerzését 

követően- az intézményvezető a felelős. 

 A dokumentumot a nevelőtestület fogadja el. 

 

A házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a 

működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. 

 

Az intézményi SZMSZ 
 

Az intézmény SZMSZ-e tartalmazza: 

 

 a működés rendjét, ezen belül a gyermekeknek, az alkalmazottaknak és a vezetőknek 

az intézményben való benntartózkodásának rendjét, 

 a pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét, 

 a belépés és benntartózkodás rendjét azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az 

intézménnyel, 

 az intézmény tagintézményeivel való kapcsolattartás rendjét, 

 a vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, formáját, továbbá a 

vezetők közötti feladatmegosztást, a kiadmányozás és a képviselet szabályait, 

 a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, 

 az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a 

helyettesítés rendjét, 
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 a vezetők és a szülői szervezet, közösség közötti kapcsolattartás formáját, rendjét, 

 a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok 

ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket, 

 a külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját, beleértve a pedagógiai 

szakszolgálatokkal, 

 a pedagógiai szakmai szolgáltatokkal, a gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola 

egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást, 

 az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, a hagyományok ápolásával kapcsolatos 

feladatokat, 

 a szakmai munkaközösségek együttműködését, kapcsolattartásának rendjét, részvételét 

a pedagógusok munkájának segítésében, 

 az intézményi védő, óvó előírásokat, bármely rendkívüli esemény esetén szükséges 

teendőket, 

 annak meghatározását, hogy hol, milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni a 

pedagógiai programról 

 azokat az ügyeket, amelyekben a szülői szervezetet, közösséget az SZMSZ 

véleményezési joggal ruházza fel, 

 az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendjét, 

 az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendjét, 

 az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatásköröket, 

munkaköri leírás mintákat, 

 az intézmény biztonságos működését garantáló szabályok, amelyek megtartása 

kötelező az intézmény területén tartózkodó szülőknek, valamint az intézménnyel 

kapcsolatban nem álló más személyeknek. 

 Az SZMSZ-t a szülői szervezet véleményének kikérését követően az intézmény 

nevelőtestülete fogadja el. 
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Az intézmény egyéb dokumentumai 
 

• Intézményi közoktatási esélyegyenlőségi terv 

 Pedagógiai program 

 
 

Az óvodavezető kinevezője a Képviselő-testület, felette a munkáltatói jogkört Csanytelek 

község polgármestere gyakorolja. 

Az óvoda dolgozóinak munkáltatója az óvodavezető.  

 

Alkalmazottak:  

 óvodavezető 

 óvodavezető helyettes 

 óvodapedagógusok 

 dajkák 

 karbantartó 

 takarító 

Az óvoda alkalmazottainak nyilvántartása, jogviszony létesítés- és megszűnés időpontjának 

vezetése az óvoda Törzskönyvében és a KIR-ben történik 

 

Az intézmény élén óvodavezető áll a tv. 54 §.-az alapján, aki az intézmény egyszemélyi 

felelős vezetője. 

 

Az intézményvezető jogkörét, felelősségét feladatait a köznevelési törvény, az intézmény 

belső szabályzatai, valamint a fenntartó határozza meg. 
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Az intézményvezető közvetlen munkatársai: 
 

1. általános helyettes, aki a vezetőt távollétében helyettesíti 

2. szakmai munkaközösség vezetők  

 

Az intézmény vezetőségének tagjai: 
 

1. óvodavezető 

2. óvodavezető helyettes 

3. munkaközösség vezetők 

4. közalkalmazotti tanács képviselője 

5. SzÓSz elnöke 

 

A vezetők közötti feladatmegosztás 
 

Az intézményvezető felelős 
 

 az intézmény szakszerű és törvényes működéséért 

 a tervezési, beszámolási, információ-szolgáltatási kötelezettség, teljesítéséért, 

 az intézmény gazdasági eseményeiért, takarékos gazdálkodásért 

 a pedagógiai munkáért, 

 nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 

 a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, 

 a gyermekbalesetek megelőzéséért, 

 a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, 

 a pedagógusi középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terv 

elkészítéséért, a pedagógusok továbbképzéséért 

 az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerének 

működéséért 

 a szülő szervezettel való együttműködésért 

 a közalkalmazotti érdekképviseleti szervvel együttműködésért 

 a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartásáért 

 a kötelezettségvállalási, munkáltatói és kiadmányozási jogkör gyakorlásáért, 
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 az intézmény külső szervek előtti teljes képviseletéért 

 a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartásáért 

 az óvodatitkár munkájának irányításáért 

 karbantartó munkájának irányításáért  

 

Az óvodavezető helyettes felelőssége 
 

Az óvodavezető helyettes tevékenységét az óvodavezető közvetlen irányítása mellett végzi.  

Közvetlenül szervezi a dajkák munkáját. 

 

Az intézményvezető feladataiból-hatásköréiből átruházza az óvodavezető helyettesre: " 

 a nevelőmunka ellenőrzését, 

 az egyeztetési kötelezettséget, az alkalmazottak foglalkoztatására, az élet-, és 

munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében. 

 a nemzeti és óvodai ünnepek megszervezését, a nevelőtestület jogkörébe tartozó 

döntések végrehajtásának ellenőrzését, 

 a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának szervezéséért, 

 az óvodapedagógusok és nevelőmunkát segítők munkaidő beosztásáért 

 a SZOSZ működésének segítése 

 valamint egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyeket a részletes 

munkaköri leírás tartalmazza. 

 

A tagintézmény-vezető feladata 
 

 a nevelőtestület vezetése, jó munkahelyi légkör megteremtése 

 a nevelőtestületi értekezlet és az alkalmazotti közösségi értekezlet megtartása 

 a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése, 

 a nevelőmunka irányítása és ellenőrzése, 

 szabadságolási, helyettesítési beosztás elkészítése, 

 a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megünneplése 

 a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges 

személyi és tárgyi feltételek biztosítása, 
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 a munkavállaló érdekképviseleti szervekkel, a szülői szervezetekkel, való 

együttműködés, 

 az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben való döntés, amelyet 

jogszabály nem utal más hatáskörbe, 

 a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartása a közalkalmazottak 

foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben, 

 az intézmény külső szervek előtti teljes képviselete azon lehetőség 

figyelembevételével, hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti, vagy állandó 

megbízást adhat, 

 a jogszabályok által a munkáltató hatáskörébe utalt - és át nem ruházott feladatok 

ellátása, ésszerű, takarékos gazdálkodás megszervezése. 

 

Az intézményvezető, ill. tagintézmény vezető megbízatása az intézményalapító okiratában 

megfogalmazott módon és időtartamra szól. 

 

Az intézményben működő közösségek 
 

Nevelőtestület 
 

Tagjai: az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, és a 

nevelőmunkát közvetlenül segítő középfokú végzettségű pedagógiai asszisztensei, ill. 

felsőfokú iskolai végzettségű alkalmazottjai (logopédus, gyógypedagógus) 

A nevelőtestület az intézmény, tanácskozó és határozathozó szerve, 

 a köznevelési törvény és más jogszabályok által meghatározott ügyekben döntési 

vagy, véleményezési jogkörrel bír. 

 A nevelőtestület döntéseit és határozatait, - jogszabályokban meghatározott 

kivételekkel- nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos szavazás 

esetén a nevelőtestület szavazatszámláló bizottságot jelöl ki. 

 

A szavazatok egyenlősége esetén az intézményvezető szavazata dönt. A döntések és 

határozatok az intézmény iktatott iratanyagába (irattárba) kerülnek határozati formában.  

Fóruma: éves munkatervben tervezett: tanévnyitó - tanévzáró - évközi értekezletek és 

rendkívüli nevelőtestületi értekezletek (nevelőtestület kétharmada kéri, vagy ha a vezető vagy 

intézményi vezetőség indokoltnak tartja az összehívását) 
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Nevelőtestület dönt: 

 a pedagógiai program elfogadásáról, 

  az SZMSZ elfogadásáról,  

 a házirend elfogadásáról, 

 az intézmény éves munkatervének elfogadásáról, 

  a továbbképzési program elfogadásáról 

  az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések,  

 beszámolók elfogadásáról, a nevelőtestület képviseletében eljáró 

pedagógus 

 kiválasztásáról, 

 az óvodavezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő 

szakmai vélemény tartalmáról,  

 saját működéséről, 

  döntéshozatalának rendjéről,  

 az átruházott hatáskörökről. 

 

A nevelőtestület véleményt nyilvánít: 

Az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben 

 a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása előtt 

 az helyettesek megbízása, megbízásának visszavonása előtt 

 az egyes pedagógusok külön megbízásának elosztása során, 

 külön jogszabályban meghatározott ügyekben, 

 

A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell vezetni. 

A nevelőtestület döntéseit nevelőtestületi értekezleten - ha jogszabály másként nem 

rendelkezik- nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza. 

Az óvodapedagógus az óvodai nevelőmunka ellátása során a gyermekkel összefüggő 

tevékenységgel kapcsolatban közfeladatot ellátó személy, büntetőjogi védelem 

szempontjából. 

Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott részvételi, 

javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg. 

 

Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét azokon a 

rendezvényeken, amelyekre meghívót kap. 
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Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg az intézménnyel közalkalmazotti 

jogviszonyban álló minden személyt és közösséget. Az elhangzott javaslatokat és 

véleményeket a döntés előkészítése során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell. A 

döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel kapcsolatos 

álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel közölni kell. 

 

Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott 

kérdésekben csak úgy rendelkezhet, ha a hatályos jogszabályok szerint az egyetértésre 

jogosult személy, vagy közösség az intézkedéssel ténylegesen egyetért. 

 

A döntési jog a rendelkező személy, vagy testület számára kizárólagos intézkedési jog, 

amelyet jogszabályok biztosítanak. A testület akkor határozatképes, ha a kétharmad része 

jelen van. 

A nevelőtestület döntési jogát nem ruházhatja át a Pedagógiai program és az SZMSZ 

elfogadására vonatkozóan. 

A nevelőtestület által a szakmai munkaközösségekre átruházható feladatok: 

 az intézményben működő szakmai munkaközösségek megbízhatók beszámolók, 

értékelések elfogadásával, melyekről 15 napon belül tájékoztatási kötelezettséggel bír 

a nevelőtestület felé. 

 az intézmény éves munkatervének készítési jogát a vezetői közösségre ruházhatja át, 

melynek elkészültét követő egy hónapon belül tájékoztatási kötelezettsége van a 

nevelőtestület felé. 

 

Alkalmazotti közösség 
 

Tagjai: Az alkalmazotti közösséget az óvodák nevelőtestülete és az óvodáknál 

közalkalmazotti jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló dolgozók alkotják.  

Fóruma: alkalmazotti értekezlet 

Alkalmazotti értekezletet kell tartani abban az esetben, ha jogszabály valamely kérdés 

eldöntésére a nevelőtestület helyett az alkalmazotti közösséget hatalmazza fel.  

Az alkalmazotti értekezletre, ha a jogszabály másképpen nem rendelkezik, a nevelőtestületi 

értekezletre vonatkozószabályokat kell alkalmazni. 

Az alkalmazotti közösséget az intézmény vezetője hívja össze. 

Az értekezletről jegyzőkönyv készül. 
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Szakmai munkaközösségek 
 

Tagjai: Az intézményben folyó nevelő munka tervezését, szervezését és ellenőrzését, 

szakmai, módszertani kérdéseket segítő óvodapedagógusok 

A munkaközösség vezetőjét a munkaközösség javaslata alapján az óvoda vezetője bízza meg,  

a megbízás visszavonásig érvényes. 

A szakmai munkaközösség vezetők megbízásának elvei az intézményben 

 legalább 5 éves kiemelkedő szakmai tevékenység 

 a nevelőtestület által elismert tekintély 

 továbbképzéseken való aktív részvétel 

 jó szervező, irányító és kiváló pedagógiai érzékkel rendelkezzen 

 az intézményvezető szakmai, módszertani segítője legyen. 

 

A megbízás visszavonását kezdeményezheti a munkaközösség, ill. az óvodavezető A 

munkaközösség vezető felelős a tervezéshez és ellenőrzéshez nyújtott szakmai, módszertani 

támogatás szakszerűségéért. 

A munkaközösség-vezetők munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. 

A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség munkájáról évente év végén írásban, 

illetve évközi értekezleten szóban számolnak be. 

 

Az óvodában működő szakmai munkaközösségek 

 

Anyanyelvi nevelés témakörben 

Tagok:  

Az intézményben dolgozó valamennyi óvodapedagógus 

 

Környezetvédelem az óvodában, témakörben 

Tagok: az intézményben dolgozó valamennyi pedagógus 

 

A szakmai munkaközösség feladatai: 

 részt vesznek a nevelő munka belső fejlesztésében, 

 javaslatot tesznek a munkaközösség vezető személyére 

 segítik a munkaközösség vezetőjét a munkaterv, valamint a munkaközösség 

tevékenységéről készülő elemzések, értékelések, beszámolók elkészítésében 
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 a szakmai terület pályázatainál-e megírását segítik az intézmény innovatív 

tevékenységének aktív irányítója pedagógusok továbbképzésének, önképzésének 

szervezése, segítése, 

 a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése, 

 kísérje figyelemmel a szakirodalmat, az új módszereket, esetenként számoljon be 

ezekről a munkaközösség foglalkozásain, 

 a bemutató foglalkozáson látottakat értékelje,  

 

Döntési jogkör 

Munkaközösségi szakterületen a nevelőtestület által átruházott kérdésekben a működési 

programjáról, munkatervéről 

 

Véleményt nyilvánít 

Véleményezi az intézményben folyó pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz, a 

továbbfejlesztésére  

 

Vélemény kikérése 

A pedagógiai program, továbbképzési program elfogadásához 

 

Szülői szervezet 
 

Az óvodai csoportok Szülők Óvodai Szervezeteit az egy csoportba járó gyermekek szülei 

alkotják. Minden korcsoportban külön szülői szervezet működik. 

Az óvoda szülői közösségét az általuk megválasztott SzÓSz képviseli. 

Képviseli a szülőket és a gyermekeket a köznevelési törvényben megfogalmazott jogaik 

érvényesítéséhez. 

Figyelemmel kíséri a nevelőmunka eredményességét. A gyermekek nagyobb csoportját érintő 

bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó 

ügyek tárgyalásakor. 

 

A SZÓSZ dönt: az éves munkatervéről, a tisztségviselői megválasztásáról, éves 

beszámolójuk elfogadásáról 
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Véleményt nyilvánít: az intézmény működését érintő kérdésekben 

Véleményét ki kell kérni: 

 SzMSz elfogadásakor 

 intézményvezető megbízása, visszavonása előtt 

 az éves munkaterv elfogadásakor 

 a bit és vallásoktatás idejének, helyének meghatározásakor 

 

A vezetők és a SZÓSZ kapcsolattartási formái, az átruházott véleményezési jog 

 Az óvodavezető és a szülői szervezet elnöke az együttműködés tartalmát és formáját 

az éves munkaterv és a szülői szervezet munkaprogramjának egyeztetésével állapítják 

meg. A szülői szervezet működésének feltételeiről az óvodavezető gondoskodik. 

 A szülői szervezet képviselőjét meg kell hívni a nevelőtestületi ülés azon napirendi 

pontjainak tárgyalásához, amelyekben a szülői szervezetnek egyetértési vagy 

véleményezési joga van. 

 Ha a szülői szervezet az intézmény működésével kapcsolatosan véleményt 

nyilvánított, vagy a nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyben javaslatot tett, a 

vélemény és a javaslat előterjesztéséről - 8 napon belüli rendkívüli nevelőtestületi 

értekezlet összehívásával - az óvodavezető gondoskodik. 

 Az óvodai szintű szülői szervezet vezetőjével a óvoda-vezető Az intézmény vezetője a 

szülői szervezet elnökét legalább félévente tájékoztatja az intézményben folyó 

nevelőmunkáról és a gyermekeket érintő kérdésekről. 

A szülők és az óvodapedagógusok kapcsolattartása 

 A csoportszintű ügyekben a csoport szülői szervezetének képviselőjével az 

óvodapedagógus tart kapcsolatot. 

 Az óvodapedagógus a csoport szülői szervezetének képviselőjét legalább havonta 

tájékoztatja a csoportban folyó nevelőmunkáról, a gyermekeket érintő kérdésekről, a 

csoport aktuális programjairól. 

 A szülők kötelességeit és jogait a Nemzeti Köznevelési törvény 72.§-a tartalmazza. 

mely minden nevelési évben ismertetésre kerül. 
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A nevelőmunka célkitűzéseinek és eredményeinek megismerése az alábbi esetekben és 

formákban biztosított az óvodában: 

 Óvodanyitogató napok 

 Nyílt nap, játszódélutánok 

 Családlátogatások 

 Szülői értekezlet 

 Fogadóóra 

 Nyitott ünnepélyek, rendezvények 

 Szülői fórum 

 Munkadélutánok 

 Óvoda-iskola átmenetet támogató rendezvények 

 

Közalkalmazotti Tanács 
 
Az intézményben a jogszabálynak megfelelően megalakítandó a megváltozott létszámnak 

megfelelő Közalkalmazotti Tanácsot (a továbbiakban: KT), és megválasztja annak 

vezetőségét és elnökét/képviselőjét 

A Közalkalmazotti Tanács elnöke/képviselője 

A KT elnöke munkáját a Közalkalmazotti Szabályzatban foglaltaknak, valamint a KT 

működési ügyrendjében foglaltaknak megfelelően látja el. 

Megbízása a Kjt. 91. § szerintiek alapján történő KT megválasztását követő 15 napon belül 

történik, a 

KT elnökválasztó ülésén. Megbízásának ideje a tanács működésével azonos időtartamra szól. 

Visszavonását, lemondását, újraválasztását a KT ügyrendje szabályozza. 

 

A Közalkalmazott! Tanács elnökének feladata 

 A KT vezetőjének és az óvodavezetőnek a munkakapcsolatát a Közalkalmazotti 

Szabályzat rögzíti. 

 A KT vezetése, a működés biztosítása, 

 A közalkalmazottak nevében részvételi jog gyakorlása a közalkalmazottak élet és 

munkakörülményeit kérdések tárgyalásakor, 

 Az óvodavezetővel az eredményes együttműködés feladatainak ellátása 

 Jogosítványa szerint a munkavállaló képviseletének szem előtt tartása, 
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 A szabályzatban rögzített jogosítványokkal (egyetértési, véleményezési, betekintési, 

tájékoztatáskérési) és kötelezettségekkel összefüggő feladatok végzése. 

 A folyamatos kapcsolattartás, a tájékoztatás, a Közalkalmazotti Szabályzat 

módosításának előkészítése a KT elnökének és az óvodavezetőnek a feladata. 

 A KT elnökének véleményét kötelezően ki kell kérni az SZMSZ elkészítésénél 
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Az intézményi belső kapcsolattartás rendje 
 

Az óvodai közösségek kapcsolattartási formáit: 
 éves munkaterv 

 munkaköri leírások tartalmazzák. 

 

Az intézményvezető és a közösségek kapcsolattartása: 

 óvodai vezetőség 

 nevelőtestület 

 szakmai munkaközösség 

 alkalmazotti közösség 

 szülői közösség 

 

A kapcsolattartás formái  
 

Vezetői közösség kapcsolattartása: 
 

 Az óvodavezető mindennapos, folyamatos kapcsolatot tart az óvoda vezetőségével 

személyesen, e-mailben 

 A vezetőség minden hónap első csütörtökén tart megbeszéléseket 

 Az óvodavezető rendkívüli vezetői értekezletet hív össze, ha azt az ügy 

halaszthatatlansága, vagy váratlansága indokolja 

 

Értekezletek 
 

Nevelőtestületi: a munkaterv szerinti: évi 2-3 alkalommal szervezett értekezletek rendkívüli 

értekezletek: óvodavezető, nevelőtestület hívhatja össze, ha azt egy/harmad arányban kérik 

Az értekezlet témáját előre ismertetni kell, az értekezletről minden esetben jegyzőkönyv 

készítése kötelező. 

Munkatársi (alkalmazotti) értekezlet: 

Óvodavezető hívja össze, de a munkatársak is kezdeményezhetik az előző feltételek szerint  
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Célja és feladata 

 Az óvodai nevelés célkitűzéseinek ismertetés. 

 Eredmények, hiányosságok feltárása, megvitatása. 

 Tájékoztatás aktuális kérdésekről 

 A soron következő feladatok megbeszélése, felelősök kijelölése. 

 Munkaszervezési kérdések megbeszélése. 

 A dolgozók élet-, és munkakörülményeinek megbeszélése. 

 Tűzvédelmi és munkavédelmi oktatás megtartása. Vélemények, javaslatok 

meghallgatása 

 

Szülői értekezletek 

A szülői értekezletet az Szülői Szervezet elnökének egyetértésével az óvodavezető, és a 

csoportvezető óvodapedagógusok hívják összes. 

Az értekezletek időpontját és témáját a munkatervek tartalmazzák. Az értekezlet napirendjét 

három nappal előbb a szülők tudomására kell hozni hirdetőtáblán, óvoda weboldalán.  

 

Célja és feladata 

 Az óvodai nevelés célkitűzéseinek, módszereinek ismertetése. 

 A szülők pedagógiai ismeretének bővítése. 

 Tájékoztatás a gyermek fejlődéséről (értekezleten csak a szülő kérésére, egyéb esetben 

egyéni tájékoztatás fogadóórán, előre egyeztetett időpontokban) 

 SZÓSZ megválasztása, munkatervének és végzett munkájának ismertetése, értékelése. 

 Tájékoztatás aktuális kérdésekről. 

 

A közalkalmazotti képviselő és az óvoda vezetőjének kapcsolata: 
 

Az óvoda vezetője a munkáltató döntése előtt a közalkalmazotti képviselővel véleményezteti: 

 a munkáltató belső szabályzatának tervezetét, 

 a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedés tervét, 

 a korengedményes nyugdíjazásra és a megváltozott munkaképességű 

közalkalmazottak rehabilitációjára vonatkozó elképzeléseket, 

 a közalkalmazottak képzésével összefüggő terveket, 
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 a munkáltató munkarendjének kialakítását és az éves szabadságolási tervet. A 

közalkalmazotti képviselőt hivatali titoktartás terheli. 

 

Külső kapcsolatok rendszere, formája és módja: 
 

Az intézményt a külső intézményekkel, fenntartóval és szervekkel fenntartott kapcsolataiban 

az intézményvezető képviseli. Az éves munkatervben rögzítettek alapján, a nevelőtestület is 

kapcsolatot tart a különböző társintézményekkel. 

 

Az intézményt a külső kapcsolatrendszerben az óvodavezető és helyettese képviseli. 

 

A fenntartó és az intézmény kapcsolata  
 

Kiterjed: 

 az intézmény működésével, működtetésével összefüggő feladatok ellátására, 

 az intézmény alapdokumentumainak előterjesztésére, elfogadására, 

 az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységére, 

 az intézménygazdálkodási, törvényességi ellenőrzésére, 

 az intézmény szakmai munkájának eredményességére, a szakmai munka értékelésére. 

 Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges 

infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé.  

 

A kapcsolattartás formái: 

Jelentések, beszámolók, intézményvezetői tanácskozásokon keresztül kölcsönös informálás, 

statisztikai adatok szolgáltatása, értékelő beszámolók. 

 

Általános Iskolák és az intézmény kapcsolata 
 

Az óvoda vezetője és helyettese az éves munkatervben rögzítetteken kívül, szükség szerinti 

látogatások, közös rendezvények kapcsán folyamatos kapcsolatot tart fel: 

 az iskola igazgatójával, 

 az elsős nevelőkkel, 

 az óvoda-iskola átmenetet támogató munkacsoport vezetőjével. 
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Pedagógiai Szakszolgálat és az intézmény kapcsolata 
 

A kapcsolattartás eseti, célirányos: 

 a gyermekek fejlettségével, személyiségével, magatartásával összefüggő 

 szakvélemény megkérése 

 az iskolai alkalmasság, felkészültség megállapítása 

 a gyerekek Nevelési Tanácsadóban történő fejlesztésére, foglalkozására 

Az óvodavezető, a csoportos óvónő, a fejlesztő óvodapedagógus, logopédus konzultációs 

kapcsolatot tarthat fenn a 

 Nevelési Tanácsadóval a vizsgálatra küldött, vagy fejlesztő foglalkozásokon résztvevő 

 gyermekekkel kapcsolatban, 

 logopédiai szűrések és kezelések, ill. gyógypedagógiai fejlesztés eredményességét 

illetően, 

 a gyermekek egyéni fejlődésének érdekében szükségesnek vélt vizsgálatok kérelmét 

illetően. 

 

Gyermekjóléti szolgálat, Népjóléti iroda és az intézmény kapcsolata 
 

Az intézmény gyermekvédelmi felelőse folyamatos kapcsolatot tart a gyermekjóléti 

szolgálattal, és a Népjóléti iroda vezetőjével, amelyről az intézményvezetőnek rendszeresen 

beszámol. Cél: az együttműködés során a családban jelentkező problémák, zavarok feltárása, 

az előidéző okok megszüntetésére javaslatok készítése, a a különböző szolgáltatásokhoz való 

hozzájutás segítése. 

Észlelő- és jelzőrendszer működtetése az intézmény minden alkalmazottját bevonva. A 

kapcsolattartást vezetői szinten az intézményvezető gyakorolja, gondozza. 

 

Könyvtár, Gyermekorvos, védőnők és intézményvezető kapcsolata 
 

Nevelési évenként az éves munkatervben rögzítetteken kívül, szükség szerinti látogatások. 

Szükséges statisztikai adatszolgáltatás segítése a kölcsönösség elvén alapulva. 

 

Egyházak és az intézmény kapcsolata 

A hitoktatás megszervezésének elősegítése az óvodavezető helyettes feladatkörébe tartozik. 

A szülök igénye szerint, az egyházi jogi személy fakultatív hit- és vallásoktatást szervezhet.  
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A hit- és vallásoktatás időpontját az óvodai foglalkozás októl elkülönítve, az óvodai életrendet 

figyelembe véve kell szervezni. Az óvoda biztosítja a hit- és vallásoktatáshoz szükséges 

helyet és tárgyi feltételeket 

 

Az intézményvezető további kapcsolattartási feladata: 

 Egészségügyi szolgáltatóval, való kapcsol ártartás 

 Pedagógiai Intézettel 

 Aktuális pályázatok esetén támogatáskezelővel 

 Tanítóképző Főiskolákkal 

 Tanulási képességet vizsgáló bizottságokkal 

 Integrációs támogatások kezelőjével 

 Települési rendezvények, ünnepek szervezőivel 

 Tagóvodával 
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BELSŐ ELLENŐRZÉS 
 

Az intézmény belső ellenőrzési rendszere átfogja az óvodai szakmai tevékenységgel 

összefüggő és a gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat. 

Az intézményvezető és helyettese az éves munkaterv, illetőleg írásban rögzített 

munkamegosztás és munkaterv alapján a pedagógiai munka eredményessége és az intézmény 

zavartalan működése érdekében ellenőrzi, értékeli a közalkalmazottak munkáját. 

Az intézmény belső ellenőrzési rendjének kialakításáért az óvodavezető felelős.  

 

A pedagógiai (nevelő) munka belső ellenőrzésének rendje 
 

Célja: 

 biztosítsa az óvoda pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, az országos 

óvodai program, valamint az intézmény pedagógiai programja szerint előírt), hatékony 

működését, 

 segítse elő az intézményben folyó nevelőmunka eredményességét, hatékonyságát, 

 minden dolgozó munkájának ellenőrzésére és értékelésére kiterjedjen, 

 az intézményvezető számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson az 

óvodapedagógusok munkavégzéséről, 

Rendje: 

 Az óvodavezető és az általa megbízott személyek (vezető helyettese, szakmai 

munkaközösség vezető) ellenőrzési ütemterv, és az abban rögzített feladatmegosztás 

alapján ellenőrzik, értékelik a pedagógiai munka eredményességét. 

 Az egyes nevelési évre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést 

végző, illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az óvodai munkaterv részét képező 

belső ellenőrzési terv határozza meg. A belső ellenőrzési terv elkészítéséért az 

óvodavezető a felelős. 

 Az éves munkaterv a nevelési évet nyitó nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület 

jóváhagyásával készül. Az adott évre tervezett ellenőrzések ütemezéséről (ellenőrzési 

ütemterv) már ekkor tudomást szereznek a nevelők. Az ellenőrzési terv tartalmazza az 

ellenőrzés területeit, módszereit, és ütemezetését. 

 Az ellenőrzés tapasztalatait mindenkor értékelni kell. 
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 Az általános tapasztalatokat a nevelőtestülettel ismertetni kell. A nevelési év végén 

megtartott alkalmazotti értekezleten, az óvodavezető az ellenőrzés eredményéről 

tájékoztatja az óvoda dolgozóit. 

 Az ellenőrzési ütemterv elkészítéséért és nyilvánosságra hozataláért az óvodavezető a 

felelős. 

 

Ellenőrzés fajtái: 

 Tervszerű, előre megbeszélt szempontok szerint. 

 Spontán, alkalomszerű, a problémák feltárása, megoldása érdekében, valamint a napi 

felkészültség felmérése miatt. 

Ellenőrzési ütemterv tartalma: 

 ellenőrzés területe 

 ellenőrzés iránya 

 módszere 

 ellenőrzés időpontja 

 ellenőrzést végző személy/ek 

 ellenőrzés dokumentumai 

 értékelés módja, időpontja 

 

Az intézményben a nevelőmunka belső ellenőrzésére jogosultak 

a) az intézményvezetője 

b) a szakmai munkaközösségek vezetői 

Az intézményvezető - az általa szükségesnek tartott esetben - jogosult az intézmény 

pedagógusai közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére 

kijelölni. 

Az ellenőrzés eredményeiről, az ellenőrzésre jogosultak, az intézményvezetőnek, írásban 

kötelesek beszámolni. 

Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az óvoda vezetője dönt. 

Kezdeményezheti:  

 óvodavezető 

 munkaközösség vezető 

 SZÓSZ 
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Kiemelt szempontok a nevelőmunka belső ellenőrzése során 

 a pedagógusok munkafegyelme 

 a nevelőmunkához kapcsolódó adminisztráció pontossága.  

 a terem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, 

 az óvónő-gyermek kapcsolata, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása,  

 a nevelői munka színvonala a foglalkozásokon: 

 a foglalkozásra történő előzetes felkészülés, tervezés, 

 a foglalkozás felépítése és szervezése. 

 az alkalmazott módszerek, 

 a gyermekek tevékenysége és magatartása, neveltségi szintjének, szokás- és 

szabályrendszerének, játék tevékenységének megfigyelése, 

 a pedagógus egyénisége, magatartása, egyéni bánásmódja a gyermekekkel való 

foglalkozásokon, 

 az eredményesség vizsgálata, a helyi nevelési terv követelményeinek teljesítése, 

 a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módja, minősége. 
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AZ ÓVODA MŰKÖDÉSI RENDJE 
 

Az óvoda, nevelési intézmény 
 

Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség megkezdéséig nevelő intézmény. 

A nevelési év a tárgyév szeptember hó 1. napjától a következő év augusztus hó 31. napjáig tart. 

 

A gyermekek fogadása és napközbeni ellátása 
 

 Az intézmény hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel, egész éven át, 

folyamatosan működik. 

 A nyitvatartási idő a fenntartó által biztosított időkeret szerint, a szülők igényei alapján 

napi 10, 5 óra: reggel 6:30 órától, délutáni 17:00 óráig tart nyitva. 

 A Csanyteleki Óvoda a nyitva tartás teljes ideje alatt óvodapedagógusok foglalkoznak 

a gyermekekkel. 

 A felgyői Óvoda a szülök igényei alapján napi 10 órát tart nyitva: reggel 6:30 órától 

16:30 óráig tart nyitva. 

 Az óvodapedagógusok kötelező óraszámában 1 óra átfedési idő biztosított, 

csoportonként 2 óra. 

 Az ügyelet reggel 6:30 órától, 7 óráig tart. 

 Az óvodát reggel a munkarend szerint, 6:30 órára érkező óvodapedagógus, ül. dajka 

nyitja. 

 A kapu reggel 8:30 óráig nyitva van, ezt követően zárva kell tartani. A csengetésre 

dajka nyit kaput, aki a látogatót a tagóvoda vezetőhöz kíséri. 
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A munkaidő beosztása és a helyettesítés rendje 
 

 Az óvoda 5 napos munkarenddel működik, hétfőtől-péntekig. 

 A 6.30-tól 17 óráig tartó nyitvatartás az óvodapedagógusok lépcsőzetes 

munkakezdésével, illetve befejezéssel valósul meg. 

 A gyülekezési idő és a délutáni folyamatos hazamenetel idején összevont csoportok 

működnek. 

 Az óvoda takarítását a dajkák végzik, miután a gyermekek elhagyták a 

csoportszobákat. 

 Az óvodapedagógusok 40 órás munkaidőkeretébe az alábbi tevékenységek számíthatók 

be a távollétek és egyéb programok közül: 

o fogadóóra, 

o szülői értekezlet, 

o szülő - gyermek - óvoda (intézmény) közös programjai, 

o hivatalos kiküldetés, 

o gyermekek kísérése, 

o táborok, kirándulások, 

o hospitálások, 

o továbbképzéseken való részvétel 

 A munkavállalók a munkakezdés előtt 10-15 perccel kötelesek a munkahelyen 

megjelenni 

 A távolmaradáshoz egy munkanappal előbb szükséges az óvodavezető engedélyének a 

megszerzése. 

 A rendkívüli távolmaradást, annak okát előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 

reggel 8 óráig kötelesek bejelenteni az óvoda vezetőnek vagy helyettesének a 

helyettesítés megszervezéséhez szükséges intézkedések megtételéhez. 

 Az óvodai csoportnapló a csoportból nem vihető el, mivel az abban vezetett nevelési 

terv biztosítja a helyettesítő részére a nevelés és tevékenységek folyamatosságát. 
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A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése 
 

 A munkavégzés teljesítése az intézményvezető által kijelölt munkahelyen, az ott 

érvényben lévő szabályok és a kinevezési okmányban leírtak szerint történik. 

 A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a tagóvoda-

vezető utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni. 

 A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható 

szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. 

 Nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével 

összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más 

személyre hátrányos következményekkel járhat. 

 Amennyiben adott esetben, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll 

fenn, nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak 

minősülnek, és amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené. 

 

Az intézménynél hivatali titoknak minősülnek a következők: 

 dolgozók személyes adatvédelme, bérezésével kapcsolatos adatok 

 a gyermekek személyiségi jogihoz fűződő adatok. 

A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi dolgozója 

köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az 

illetékes felettesétől engedélyt nem kap. 

 

Szabadság 
 

Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen az óvodavezetővel egyeztetett 

tervet kell készíteni. 

A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden esetben csak az 

intézményvezető jogosult. 

A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 

valamint a Munka Törvénykönyvében foglalt előírások szerint kell megállapítani. 

A dolgozókat megillető, és kivert szabadságról nyilvántartást kell vezetni. 

(Az óvodavezető helyettes végzi a szabadságok nyilvántartását.) 
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Az óvoda nevelési rendje 
 

 Az óvodai nevelési év szeptember 01 -töl, a következő év augusztus 31 -ig tart. 

 Az óvoda munkarendjét az Éves Munkaterv tartalmazza, mely minden nevelési évben 

felülvizsgálatra és kihirdetésre kerül. 

 Az óvoda üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel. 

Ilyenkor történik a tagóvodák szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a 

nagytakarítás. 

 A nyári zárva tartás időpontjáról a szülők legkésőbb az adott év február 15.-ig 

értesítést kapnak. 

 Nevelés nélküli munkanapot nevelési évenként 5 alkalommal vesz igénybe a 

nevelőtestület, melyet nevelési értekezletek, illetve továbbképzés céljára használ fel.  

Az óvodai nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési évben az öt napot nem 

haladhatja meg. Erről a szülők jogszabályban előírtak szerint tájékoztatást kapnak 7 

nappal a nevelési nélküli munkanap előtt. 

 A nevelés nélküli munkanapok idején a szülők igénye alapján ügyeletet kell szervezni 

a gyermekek felügyeletére legalább 10 gyermek esetén. 

 A felügyelet összevontan történik az óvoda egyik csoportjában. 

 A felügyelet idején, illetve egyéb más létszámcsökkenés miatti összevont csoportok 

működésének szabálya, hogy a csoport /ok létszáma nem haladhatja meg a 

normatívában meghatározott keret határait. 

 

Az óvoda fogadónapjai 
 

 Az intézményvezető az éves Munkatervben határozza meg és hozza nyilvánosságra a 

szülők és egyéb érdeklődők fogadásának időpontjait. 

 A fogadónapok az óvoda Hirdetőjén kerülnek kiírásra. 
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Az óvoda felvételi rendje 
 

 A felvétel jelentkezés útján történik a fenntartó által meghatározott óvodai 

férőhelyszámra. 

 Az óvodai jelentkezés idejét, helyét, módját a határidő előtt legalább 30 nappal meg 

kell hirdetni, nyilvánosságra kell hozni. 

 Minden jelentkező gyermeket nyilvántartásba kell venni, melyet az óvodavezető, vagy 

az általa megbízott óvodapedagógus végez. 

 A szülő a gyermeke felvételét a törvényi előírások határain belül bármikor kérheti. 

 Amennyiben a jelentkezők száma meghaladja a férőhely számot, bizottság összehívását 

kell kezdeményezni, melyben biztosítani kell a SZÓSZ képviseletét is. 

 A felvételnél az alábbi szempontok mérlegelése alapján születik döntés: 

 tanköteles korba lépett/lépő gyermek, 

 tartós nevelésben lévő gyermek 

 gyámhatóság javaslata 

 HH/HHH gyermek 

 dolgozó szülők 

 egyedülálló szülő 

 nemzetiséghez tartozó gyermek 

 szociális okok 

 A gyermekek felvételéről határozatot kell készíteni, és a döntésről a szülőt értesíteni.  

 

Az óvodai csoportok szervezése 
 

 létszámhatárok (minimum 13 fő, maximum 20 fő - a maximális létszám 20%-kal 

növelhető, fenntartói engedély alapján), 

 gyermeki személyiség:  

o életkor 

o fejlettség 

 speciális igények: testvérpárok, rokoni kapcsolatok 

 Óvodán belül, ha a feltételek adottak, többféle csoport-kialakítási elv is érvényesülhet, 

amennyiben az nem sérti a helyi nevelési gyakorlat alapelveit  

 Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt a 

szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével. 
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RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE 
 

Az óvodavezető feladata az egészségügyi felügyelet és a rendszeres orvosi vizsgálatok 

megszervezése. 

 

Az Nkt 25 § (5) bekezdése alapján az óvodába járó gyermekek egészségügyi gondozását az 

óvoda gyermekorvosa, fogorvosa és védőnője látja el, (a fenntartó és a házi gyermekorvosi 

szolgálat közötti megállapodás alapján). 

 

Az óvodavezető feladata: 

 munkaterv szerinti együttműködés a az ANTSZ dolgozóival, az óvoda 

gyermekorvosával, védőnővel 

 az egészségügyi felügyelet és ellátás körülményeinek biztosítása az óvodában 

 a csoportos óvodapedagógusok tájékoztatása a vizsgálatok időpontjáról, a gyermekek 

előkészítéséről a vizsgálatra 

 a szülők tájékoztatása 

 a gyermekek biztonságos kíséretének és felügyeletének biztosítása az orvosi 

rendelőben végzett vizsgálatok idejére (pl: fogászat, látás, hallásellenőrzés) 

A tanköteles korú gyermekeknél az iskolai beiratkozás előtt a kötelező egészségügyi 

vizsgálatokat a tag óvoda orvosa az óvodában végzi. 

 

Az óvoda egészségvédelmi szabályai 
 

Az intézmény egészségvédelmi szabályait az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 

Szolgálat által meghatározottak alapján kell kialakítani. szabályokat szigorúan be kell tartani! 

 

 Az óvodákban megbetegedett, lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított 

legrövidebb időn belül haza kell vinnie 

 Az óvónőnek addig is gondoskodnia kell a gyermek elkülönítéséről, lázának 

csillapításáról, ha szükséges orvosi ellátásáról. 

 Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát, teljes gyógyulásig nem 

látogathatja. Betegség után csak orvosi igazolással fogadható a gyermek az óvodába. 
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 Fertőző gyermekbetegség esetén az óvodát azonnal értesíteni kell. A további 

megbetegedések elkerülése érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a 

fertőtlenítésre. 

 Az óvodákban csak egészségügyi könyvvel rendelkező személyek dolgozhatnak. 

 Az óvoda konyháján, a melegítő konyhán, a tálalásban résztvevők csak egészségügyi 

könyvvel rendelkező személyek lehetnek. 

 A csoportszobába a szülők csak az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhatnak (nyílt 

napok, ünnepélyek, szülői értekezlet). 

 Az óvoda egész területén és a bejárat közelében dohányozni tilos! 

 Az intézményen belül szeszesital fogyasztása tilos! 

 Az óvoda helyiségeit, más nem nevelési célra átengedni csak a gyermekek távollétében, 

(nevelési időn túl lehet). 

 Az óvoda dolgozói továbbá ügynökök, üzletkötők, vagy más személyek az óvoda 

területén kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak. (Kivétel az óvoda által 

szervezett vásárok alkalmával.) 

 Az óvoda helyiségeiben párt, vagy párthoz kötődő társadalmi szervezet nem 

működhet. 

 Az óvodában tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám a gyermekeknek szól és 

az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi közéleti 

tevékenységgel, illetve kulturális tevékenységgel függ össze. 

 

Gyermekvédelem az óvodában 
 

Az intézményvezető felel a gyermekvédelmi munka megszervezéséért és ellátásáért. A 

nevelőtestület minden tagjának feladata a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkák 

elősegítése. 

Az intézményben gyermekvédelmi felelős látja el és koordinálja a gyermekvédelmi 

feladatokat óvodán belül és kívüli szervekkel. 

 

Feladatok: 

 elősegíteni a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába kerülését, 

 a problémákat, a hátrányos helyzetet okozta tüneteket, az okokat felismerni és ha 

szükséges szakember segítségét kérni, 

 rendszeres óvodalátogatást figyelemmel kísérni, 
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 rendszeres családlátogatások végzése a csoportvezető óvónővel, 

 a családok szociális és anyagi helyzetének figyelembevételével, a különböző 

támogatásokhoz való hozzájutást javaslatával elősegíteni az óvodai dolgozóknak 

személyiségfejlesztő tréningek tartása, 

 az új és pályakezdő óvónők részére, a gyermekvédelmi segítségnyújtás 

megszervezése, 

 együttműködik a Gyermekjóléti Szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez 

kapcsolódó, feladatot ellátó más személyekkel, intézménnyel és hatóságokkal, 

 a Gyermekjóléti Szolgálati esetmegbeszéléseken való részvétel, (óvodavezető 

akadályoztatása esetén a helyettese), 

 A Gyermekjóléti Szolgálat véleményét az óvodavezető minden esetben köteles 

kikérni, ha a szülő az 5. életévét betöltött gyermek esetében gyermeke rendszeres 

óvodába járása alól felmentést kér. 

 a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változását rendszeresen figyeli és azt 

a dolgozók tudomására hozza, 

 fontos feladata, hogy segítse és szorgalmazza a veszélyeztetettség, a hátrányos helyzet 

kritériumainak intézményi szintű megállapítását, 

 ha a gyermek veszélyeztetettségének megakadályozása érdekében tett óvodai 

intézkedési lehetőségek kimerültek, köteles felvenni a kapcsolatot az illetékes 

szervekkel. Intézkedést kér azoktól a szakemberektől (gyermekjóléti szolgálat, 

védőnő, orvos, jegyző), akik illetékesek a gyermek problémáinak megoldásában, 

 évente legalább egyszer egyeztet a jegyzővel.  

A nevelési év kezdetén a szülők tájékoztatása megtörténik a gyermekvédelmi felelős 

személyéről. 

A nevelési év során az óvoda hirdetőtábláján kerül kifüggesztésre: 

 a gyermekvédelmi felelős címe, telefonszáma, fogadó órája 

 a gyermekvédelmi feladatot ellátó intézmények. 
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Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások 
 

Az óvoda az alábbi ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokat biztosítja az óvodai 

jogviszonnyal rendelkező gyermekek részére: 

 szükség esetén a logopédiai 

 dyslexia - megelőző foglalkozás, 

 sajátos nevelési igényű gyermekeknek felzárkóztató foglalkozás, 

 a gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete, 

 a hit- és vallásoktatás, 

 az intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata 

 tartásjavító torna 

 

Külföldi gyermekeknek adható kedvezmény 
 

A Nkt 92. § (1) bek. alapján a nem magyar állampolgár kiskorú akkor válik óvodai ellátásra 

jogosulttá, ha: 

 menedékjogot kérő, menekült, menedékes, 

 a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja, 

 bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való 

tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik. 

 

A feltételek meglétét az intézménybe történő felvételénél igazolni kell. 

A nem magyar állampolgár mindaddig, ameddig megfelel az (1) bekezdésben meghatározott 

feltételeknek, 

 Az óvodai nevelést, a pedagógiai szakszolgálatokat a magyar állampolgárokkal azonos 

feltételekkel veheti igénybe. 

 A jog akkor gyakorolható, ha a szülő három hónapot meghaladó tartózkodásra 

jogosító engedéllyel rendelkezik és keresőtevékenységet folytat. 

 E rendelkezéseket az érintett házastársa és gyermeke tekintetében is alkalmazni kell.  

 Az a nem magyar állampolgár, aki az oktatásért felelős miniszter meghívólevelével 

rendelkezik, a meghívólevélben meghatározott ellátást a magyar állampolgárokkal 

azonos feltételek szerint veheti igénybe. 
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 Az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik az (l)-(6) bekezdésben foglaltak 

hatálya alá - ha nemzetközi szerződés vagy jogszabály másképpen nem rendelkezik -, 

az óvodai ellátásért, továbbá a pedagógiai szakszolgálat igénybevételéért díjat 

fizet 

 A díj nem haladhatja meg a szakmai feladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó 

hányadát. 

 A díj a fenntartó által meghatározott szabályok alapján csökkenthető vagy elengedhető. 

 A gyermek attól a naptól látogathatja az óvodát, amikortól érvényes orvosi engedéllyel 

rendelkezik 

 

TÁJÉKOZTATÁS A PEDAGÓGIAI PROGRAMRÓL, AZ  SZMSZ-RŐL, A 
HÁZIRENDRŐL 
 

Az óvodavezető irodájában kerül elhelyezésre az intézményvezető által hitelesített másolati 

példányban 

1. az óvoda pedagógiai programja, 

2. szervezeti és működési szabályzata, 

3. valamint házirendje. 

A szülők az intézményvezetőtől, vagy az óvodavezető helyettestől kérhetnek tájékoztatást a 

dokumentumokról: 

 szóbeli tájékoztatón fogadóórán, vagy előre egyeztetett más időpontban 

 az óvoda Hirdetőjén írásos formában 

 az óvoda weboldalán 

 behatás előtti tájékoztató értekezleten szóbeli/írásos formában. 

 

BELÉPÉS ÉS BENNTARTÓZKODÁS RENDJE AZOK RÉSZÉRE, AKIK NEM 
ÁLLNAK JOGVISZONYBAN AZ INTÉZMÉNNYEL 
 

A gyermekeket kísérő szülők kivételével, az óvodával jogviszonyban nem álló személyek az 

óvodatitkárnak /óvodavezető helyettesnek jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek meg az 

óvodában, és a kíséretükkel juthatnak el a keresett személyhez, vagy az óvoda előterében 

várakozhatnak. 

A hivatalos ügyek intézése az intézményvezető irodájában történik. 

Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az intézmény vezetője engedélyezi.  
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Külön engedéllyel tartózkodhat az a személy az óvodában, aki: 

 a gyermekét hozta vagy elvitte, de a rendtartástól eltérő időpontban kezdeményezi azt, 

 valamint minden más személy. 

A szóbeli engedélyt az óvodavezető helyettese adhatja, és egy kísérő személyről szükséges 

gondoskodnia. 

Engedély nélkül tartózkodhatnak az óvodában a szülők, gondviselők hozzátartozók, 

meghívottak: 

 óvoda által szervezett értekezleteken, egyéb programokon, rendezvényeken. 

A kapu zárását követően a kaput nyitó dajka a belépőket az óvodatitkárhoz vagy az 

óvodavezető helyetteshez kíséri. 

 

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók benntartózkodása: 

 A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az óvodavezetővel 

való egyeztetés szerint történik. 

 A látogatót fogadó közalkalmazott az óvodavezetőhöz vagy távolléte esetén az 

óvodavezető helyetteshez kíséri. 

 A gyermekcsoportok látogatása és egyéb hivatalos látogatás csak az óvodavezetővel 

történt előzetes engedélyezés után történhet. 

 

Egyéb, a működés rendjére vonatkozó általános rendelkezések 
 

Az intézmény a zárva tartás ideje alatt a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint 

tart nyitva. Az ügyeleti rendet a tagóvoda óvoda vezetője határozza meg és azt a szülők és az 

alkalmazotti közösség, illetve a fenntartó tudomására hozza (értesítés formájában). 

 

Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati, hasznosítási rendje 
 

   Az intézmény helyiségeit más, nem nevelési célra átengedni csak a gyermekek 

távollétében, az alapító okiratban foglaltak szerint lehetséges. 

 Az intézmény épületét címtáblával, zászlóval (nemzeti és uniós) kell ellátni. 

 Az intézmény épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell, s csak a 

nyitvatartás ideje alatt lehet használni. 

 A helyiség eltérő rendeltetés céljára történő használatához a település 

polgármesterének (fenntartó képviselőjének) előzetes engedélye szükséges 

 



41 
 

A VEZETŐK BENNTARTÓZKODÁSI RENDJE 
 

Az óvoda vezetőjének, vagy a helyettesítőjének a teljes nyitva tartás ideje alatt az 

intézményben kell tartózkodnia. 

Az óvoda vezetőjének munkaideje heti 40 óra. 

Az óvodavezetőjét akadályoztatása esetén - azonnali döntést nem igénylő esetekben-: 

 az óvodavezető helyettes látja el teljes felelősséggel. 

 Tartós távollét (két hetet meghaladó) esetén a vezető számára kizárólagos jogkörként 

fenntartott hatásköröket is gyakorolja. 

 Amennyiben az óvodavezető, vagy helyettese rendkívüli, előre nem látott ok miatt 

nem tud az intézményben tartózkodni, úgy meg kell bízni a nevelőtestület egyik tagját 

az esetleg szükséges intézkedések megtételére. Az éves munkatervben meg kell 

nevezni az esetleges helyettesítésre megbízott, legmagasabb minősítéssel rendelkező 

pedagógust. 

 A megbízást, annak időtartamát a dolgozók tudomására kell hozni. 

 A Köznevelési törvény rendelkezése alapján 2013. szeptember 1-töl az alábbi 

munkaidő és kötelező óraszámok vonatkozik az intézmény vezetőire és 

óvodapedagógusokra: 32 óra 

 

 Munkaidő/heti óraszám Kötelező óraszám 

 

Óvodavezető 

(50-199 fő gyermek között) 40 óra 10 óra 

Óvodapedagógusok 40 óra  32 óra 

 

 Az óvodapedagógusok 32 órát gyermekcsoportban kötelesek tölteni, az intézményben 

felkészülni a következő napi feladatok, és adminisztrációs munka ellátására. 

 Az óvodapedagógusok - munkaköri leírásai rendelkeznek az egyéni 

órakedvezményekről. 
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Intézményi óvó védő előírások 
 

Kiterjed: 

 az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek személyes biztonságára, a biztonságos és 

egészséges intézményi környezet megteremtésére, a gyermekbalesetek megelőzésére 

 az óvodai alkalmazottak biztonságos munkakörülményeinek megteremtésére, 

foglalkozási-egészségügyi körülményeik felügyeletére. 

Felelősség: 

 Az intézményi óvó-védő előírások és tevékenységek betartásáért az óvoda vezetője 

felelős. A feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó óvodavezetői feladat. 

 Az óvoda minden dolgozójának ismernie kell a munkavédelmi szabályzat, tűzvédelmi 

utasítás és a tűzriadó terv rendelkezéseit. (Aláírásukkal igazolják.) 

 

Gyermekekkel kapcsolatos óvó, védő előírások 
 

 Az óvodában az alkalmazottak általános feladatai közé tartozik a gyermekek testi 

épségének megóvása. 

 Minden óvodapedagógus a Köznevelési törvényben előírt feladatát képezi, hogy a 

rábízott gyermekek részére életkori képességeikre való tekintettel az egészségük, testi 

épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról 

meggyőződjék, továbbá ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek 

veszélye fennáll, a szükséges intézkedést megtegye. 

 Az ismertetés tényét, tartalmát, időpontját az adott csoport csoportnaplójában kell 

dokumentálni. 

 Az ismertetésbe a csoportok SZÓSZ képviselőjét is be kell vonni. 

 Az óvónőknek fel kell hívni a gyermekek figyelmét a baleseti veszélyforrásokra, a 

kötelező viselkedési szabályokra, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor 

követendő magatartásra, különösen, ha: 

o az udvaron tartózkodnak, 

o ha különböző közlekedési eszközzel közlekednek (kirándulás előtt) 

o ha az utcán közlekednek 

o ha valamilyen rendezvényen vesznek részt 

o ha a közeli építkezést stb. látogatják meg 

o és egyéb esetekben. 



43 
 

 Az óvoda vezetője az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit 

munkavédelmi ellenőrzések, szemlék keretében rendszeresen ellenőrzi, s ha kell, a 

szükséges intézkedéseket megteszi. 

 A munkavédelmi szabályzat tartalmazza a munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) 

idejét, az ellenőrzésbe bevont személyeket. 

 Az intézménybe csak megfelelő minősítési jellel ellátott játékokat vásárolhatnak. 

 A gyermekek csoportszobai valamint udvari tartózkodása esetén is csak 

óvodapedagógusi felügyelet mellett lehetséges. 

 

Az óvoda épületének és a helyiségek berendezésében rejlő balesetveszélyek megelőzésére 

végzendő intézkedések: 

 Lépcsők csúszás mentességének biztosítása 

 Sporteszközök, udvari játékok stabilitásának biztosítása 

 Felmosásos takarítás csak gyermekek távollétében történhet 

 Vegyszeres, tisztítószeres tárolók biztonságos zárása 

 Bútorzat, sportszerek szálkamentességének biztosítása 

 Csoportszobai bútorzat stabilitása 

 Bejárati ajtók biztonságos zárása 

 Viharkárok esetén (fák, tető, cserepek) azonnali javítása, intézkedés 

 Elektromos, audiovizuális eszközök szakszerű, biztonságos használata az óvodai 

alkalmazottak teljes felelőssége mellett használhatók a gyermekek környezetében. 

 Fűtőtestek biztonságos elhelyezése 

 Gyermekmagasságban lévő konnektorok védődugói ellátása 

 Udvari növényzet ismertetése, mérgező termésű növények eltávolítása 

 Kerékpározás, rollerezés szabályainak felügyelete, az eszközök biztonságos 

állapotának ellenőrzése. 

 Kóbor állatok távoltartása a gyermekektől, szakszem jelentés és eljárás az 

eltávolításukra 

 

  



44 
 

Az intézmény dolgozóinak feladatai a gyermekbalesetek esetén 
 

Az óvodapedagógusok feladata a gyermekeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét 

esetén a szükséges intézkedéseket megtenni: 

 a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesíteni, sérülését ellátni 

 ha szükséges orvost kell hívni, 

 ha a gyermek szállítható, orvoshoz kell vinni, illetve mentőt kell hívni, 

 szülő értesítése 

 a balesetet, sérülést, okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetni,  

 a gyermekbalesetet azonnal jelezni kell az óvoda vezetőjének. 

 baleseti jegyzőkönyv készítése 

 Az elsősegélynyújtáskor csak azt teheti az óvodapedagógus, amihez ért. Ha 

bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor azonnal orvost kell 

hívni. Az orvos megérkezéséig nem szabad a gyermeket elmozdítani. 

 Minden dolgozónak kötelessége a segítségben részt venni! 

 Az óvodában történt balesetet, sérülést az óvoda vezetőjének ki kell vizsgálni. 

A vizsgálat során tisztázni kell: 

 a balesetet kiváltó és a közreható személyi és szervezési okokat. 

 A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, mit kell tenni a baleset elkerülése 

érdekében és a szükséges intézkedéseket az óvodavezetőnek meg kell tennie. 

 A gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettség teljesítését az 

intézményvezető végzi. 

A három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell 

vizsgálni és e balesetekről az előírt nyomtatványon (www.om.hu/baleset) jegyzőkönyvet, kell 

felvenni. A jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt pedig át 

kell adni a gyermek szülőjének. A jegyzőkönyv egy példányát az óvoda őrzi meg.  

A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az intézmény fenntartójának. A súlyos baleset 

kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell 

bevonni. 

 

  

http://om.hu/baleset


45 
 

Az intézménynek igény esetén biztosítania kell a SZÓSZ részvételét a balesetek 

kivizsgálásában. 

 

Az óvodai nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, a 

gyerekbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat a 2 intézmény 

munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata tartalmazza. 

 

Az alkalmazottakkal kapcsolatos óvó-védő előírások 
 

A dolgozók munkaköri alkalmassági vizsgálata, időszakos foglalkozás egészségügyi 

vizsgálata 

A 33/1998. (VT.24.) NM rendelet szabályozza az óvoda dolgozóinak munkaköri alkalmassági 

vizsgálatát. 

 Munkába lépés előtt, valamint hosszan tartó betegség, megváltozott egészségügyi –és 

fizikai állapot esetén valamennyi dolgozó köteles foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton 

részt venni az intézmény foglalkozás-egészségügyi orvosánál. 

 A munkavállalók az érvényes jogszabályban előírtak szerint időszakos, rendszeres 

vizsgálaton vesznek részt. 

 A munkáltató biztosítja a vizsgálaton való részvétel feltételeit. 

 

Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők 

Az óvoda működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható 

eseményt, amely a nevelőmunka szokásos menetét akadályozza, illetve az óvoda gyermekeinek 

és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését 

veszélyezteti. 

 

Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

 a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.), 

 a tűz, 

 a robbantással történő fenyegetés. 

 

Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen 

felettesének jelentem. 

Az óvodavezető dönt a szükséges intézkedésekről és a fenntartó értesítéséről. 

Akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni. 
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A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell 

1. az intézmény fenntartóját, 

2. tűz esetén a tűzoltóságot, 

3. robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 

4. személyi sérülés esetén a mentőket, 

5. egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve 

katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt a tag óvoda vezetője szükségesnek tartja. 

 

A rendkívüli esemény észlelése után az óvodavezető vagy az intézkedésre jogosult felelős 

dolgozó utasítására az épületben tartózkodó személyeket riasztani kell, valamint 

haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. 

 

A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó gyermekcsoportoknak a tűzriadó terv és a 

bombariadó terv mellékleteiben található "Kiürítési terv" alapján kell elhagyniuk. 

 

A gyermekcsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen (a 

Polgármesteri Hivatal) történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a 

gyermekek óvodapedagógusa a felelős. 

 

Á veszélyeztetett épület kiürítése soráé fokozottan ügyelni kell a következőkre:  

 Az épületből minden gyereknek távoznia kell, ezért a foglalkozást tartó nevelőnek a 

termen kívül (pl.: mosdóban) tartózkodó gyerekekre is gondolnia kell! 

 A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület 

elhagyásában segíteni kell! 

 A helyszínt és a veszélyeztetett épületet, a foglalkozást tartó nevelő hagyhatja el 

utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen gyermek az 

épületben. 

 A gyermekeket a terem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő 

megérkezéskor az óvónőnek meg kell számolnia! 
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Az épület kiürítése a Tűzriadó terv szerint történik. 

Az óvodavezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelősnek a veszélyeztetett épület 

kiürítésével egyidejűleg - felelős dolgozók kijelölésével - gondoskodnia kell az alábbi 

feladatokról: 

 a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról, 

 a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról, 

 a vízszerzési helyek szabaddá tételéről, 

 az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 

 a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek 

stb.) fogadásáról. 

 

Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az óvoda vezetőjének, 

vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: 

a) a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről, 

b) a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról, 

c) az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről), 

d) a közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről, 

e) az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról, 

f) az épület kiürítéséről. 

 

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a rendvédelmi, 

illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a további 

biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv 

vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója köteles betartani! 

 

Tűz esetén szükséges teendők részletes szabályozását a „Tűzriadó terv" utasítás tartalmazza. A 

robbantással történő fenyegetés esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását az 

„Intézkedési terv, robbantással való fenyegetés esetére (bombariadó terv)" c. utasítás tartalmazza. 

 

A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, és a dolgozókkal történő megismertetéséért, 

valamint évenkénti felülvizsgálatáért az óvoda vezetője a felelős. 
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ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A HAGYOMÁNYOK 
ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK 
 

Az óvodában megünnepelt nemzeti ünnepek: 

Az óvoda március 15. és október 23. megünneplését a már eddig bevált hagyományaikhoz 

igazodva, a helyi sajátosságokat figyelembe véve történik. 

 

A gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományok: 

 közös megemlékezés a gyermek név-, illetve születésnapjáról (zártkörű) 

 óvodai ünnepélyek, rendezvények: évzáró,ballagás 

 Népi hagyományok ápolás, őrzése 

 települési rendezvények 

 

Az óvoda részletes hagyományőrző tevékenységét és ünnepeit az éves Munkaterv 

tartalmazza. 

 

Csoportonkénti: 

 Télapó  

 Karácsony 

 Húsvét 

 Anyák napja  

 

Intézményi szinten: 

 Gyermeknap 

 Majális 

 Március 15. 

 Népi hagyományok ápolása: 

o Jeles napokhoz kapcsolódó szokások erősítése  

o Népi kézműves technikák bemutatása, megtanítása  

 

Kirándulások: 

 Őszi-tavaszi kirándulások szervezése, 

 Közlekedéssel kapcsolatos kirándulások 

 Természet megismertetésével kapcsolatos kirándulások. 
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Természettel kapcsolatos ünnepek:  

 Állatok világnapja, 

 Föld-, Víz napja, 

 Madarak és fák napja. 

 

Séták, színházlátogatás, sport napok szervezése. 

 

Az óvodapedagógusok feladata: 

 Az ünnepeket megelőző készülődés és ünnepi környezet megteremtése az 

óvodapedagógusok feladata. 

 A gyermekek életkorának megfelelő ünnepi játékos tevékenység, a csoportok, óvoda 

feldíszítése, ünnepi öltözet jelentse az ünnepekről való megemlékezést. 

 Az ünnepekhez kapcsolódó dalok, versek emeljék az ünnep hangulatát. 

 A meglévő hagyományok ápolásán túl törekedjenek új hagyományok megteremtésére 

 

Az óvoda alkalmazotti és gyermeki ünnepi ruházata: 

 Az óvoda alkalmazotti közössége által elfogadott ünnepi öltözékben köteles minden 

dolgozó az ünnepeken megjelenni, (leírás) 

 A gyermekek ünnepi ruházata a SZÓSZ által is elfogadott: A gyermekek ruházata, 

fehér felső és sötét alsó. 

 

Az óvodai alkalmazotti közösséggel kapcsolatos hagyományok: 

 házi bemutatók szervezése, 

 továbbképzéseken, tanfolyamokon szerzett ismeretek átadása, 

 dajkák tájékoztatása az aktuális nevelési feladatokról, 

 pályakezdő, ül. újonnan belépő dolgozók köszöntése, felkarolása, 

 távozó dolgozók, nyugdíjba menők búcsúztatása, 

 közös ünnepélyek, kirándulások szervezése.  
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AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK EGYÉB SZABÁLYAI  
 

Az intézménnyel jogviszonyban állók díjázása 
 

 A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat munkaszerződésben, vagy 

kinevezési okiratban kell rögzítem. 

 A minőségi, vagy többletmunkát végző dolgozók jutalomban részesíthetők a 

Teljesítményértékelési rendszer alapján. 

 

A nevelőmunka anyagi és erkölcsi megbecsülése  

 

Jutalmazás feltétele 

 folyamatos, eredményes nevelőmunka, 

 a közös célok megvalósításában való aktív részvétel, 

 tapasztalatok hatékony átadása. 

 továbbképzéseken való aktív részvétel, 

 hatékony önképzés,  

 

Kitüntetési javaslat feltételei 

 szakmailag igényes, kreatív, vezéregyéniség, 

 példamutató munkavégzés az óvodáért és a közösségért  

 megbízások önként vállalása és azok felelősségteljes elvégzése, minimum 10 éves 

szakmai gyakorlat, 

 munkaidőn túli tevékenységek rendszeres szervezése, működtetése, 

 aktív közéleti tevékenység folytatása, 

 eredményes részvétel pályázatokon, 

 szakmai publikációk, tanulmányok készítése,  

 továbbképzések, előadások megtartása, 

 munkaközösségben feladatvállalás és színvonalas munkavégzés, 

 a nevelés terén újító tevékenységek végzése (helyi nevelési gyakorlat kidolgozása, 

eredményességének gyakorlati bizonyítása) 

 

A kiemelkedő munkateljesítményért járó kereset kiegészítés külön került szabályozásra, 

amely évente kerül felülvizsgálatra. 
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Telefonhasználat szabályai 
 

 a munkahelyi telefonok magáncélra használás tényét-, időpontját a telefon mellett 

elhelyezett füzetben kell vezetni, amely a térítés pontosítását segíti. 

 Az ellenőrzés, részletes számla lekérésével történik. 

 Az ellenőrzésért felelős: óvodatitkár 

 Saját mobiltelefon használatra csak az arra kijelölt helyen nyílik lehetőség.  

Tilos a csoportban, udvaron stb., amikor a gyermekek között tartózkodik a dolgozó! 

 

Fénymásolás, nyomtatás, számítógép, internet használat, stb. 
 

 Az intézményben a szakmai munkával összefüggő anyagok fénymásolása, 

nyomtatása, számítógép használata térítésmentesen történik. 

 Minden egyéb esetben térítési díjat kell fizetni. Az informatikai eszközök használati 

rendjét óvodavezető szabályozza és ellenőrzi.  

Internet használata 

 Az intézményben csak az óvodai élettel kapcsolatos ügyek intézésére, és a kötelező 

óraszámon túl használható az internet. (Pl. pályázatok írásával kapcsolatos 

dokumentumok letöltésére, hivatalos levelezésre, kirándulások szervezésénél, 

helyfoglalásra, stb.). 

 Magáncélú levelezések, képek, egyéb információ letöltése nem engedélyezett. 

 

Dokumentumok kiadásának szabályai 
 

 Az intézményi dokumentumok (személyi anyag, szabályzatok, stb.) kiadása csak az 

intézményvezető engedélyével történhet. 

 

Kártérítési kötelezettség 
 

 A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével 

okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. 

 Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles megtérítem.  
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 A munkavállaló vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a 

visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban 

bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ, 

vagy kezel, és azokat jegyzék vagy elismervény alapján vett át. 

 Amennyiben az intézménynél a kárt többen együttesen okozták, vétkességük, a 

megőrzésre átadott dolgokban a bekövetkezett hiány esetén pedig munkabérük 

arányában felelnek. 

 

Anyagi felelősség 
 

 Az intézmény a dolgozó ruházatában, (munka- és védőruha) a munkavégzés folyamán 

bekövetkezett kárért felel, ha a kár a dolgozó munkahelyén a kötelező feladatellátás 

közben következett be. 

 A dolgozó a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű- és értékű 

használati értékeket csak az intézményvezető, vagy tagóvoda-vezető engedélyével 

hozhat be munkahelyére, illetve vihet ki onnan. (Pl. számítógép, projektor, stb.) 

 Az intézmény valamennyi dolgozója felelős a berendezési, felszerelési tárgyak 

rendeltetésszerű használatáért, a gépek, eszközök, szakkönyvek, stb. megóvásáért 

 

Kiadmányozási és egyéb jogok gyakorlása 
 

Kiadmányozási jog 
 

 Az intézményhez kapcsolódó kiadmányozási jog az intézmény vezetőjét illeti meg. 

Az intézményvezető kiadmányozza: 

o az intézmény jelentéseit, 

o véleményeit, 

o beszámolóit az önkormányzatnak, 

o illetve az illetékes hatóságok felé,  

Az intézményvezető kiadmányoz minden olyan esetben, amelyre az intézményen belüli: 

o irányítási, 

o ellenőrzési, 

o munkáltatói, 

o illetve egyéb szabályozásból adódó jogosítványra vonatkozik. 
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Utalványozási jog 

Az utalványozási jogkört az intézményvezetője gyakorolja, helyettesítése esetén az 

óvodavezető helyettes.  

Aláírási jog 

Aláírási joga van az óvodavezetőnek, távollétében az óvodavezető helyettesnek.  

Óvodatitkár: postai küldemények átvétele esetén. 

 

Bélyegzők használata, kezelése 
 

Cégbélyegző 

 Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. 

 A bélyegzőkkel ellátott, cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes 

kötelezettségvállalást jogszerzést jogról való lemondást jelent. 

 Az intézmény cégbélyegző használatára az intézményvezető jogosult.  

 

Az intézmény hosszú bélyegzőjének használatára jogosult 

o az intézményvezető és 

o az óvodavezető helyettes 

Az intézményben használatos valamennyi bélyegzőről, annak lenyomatáról nyilvántartást kell 

vezetni. 

A nyilvántartásnak tartalmazni kell, hogy a bélyegzőt ki és mikor vette használatba, melyet az 

átvevő személy a nyilvántartásban aláírásával igazol. 

A nyilvántartás vezetéséért felelős: az intézmény óvodatitkára. 

Az átvevők személyesen felelősek a bélyegzők megőrzéséért. 

 

A bélyegzők beszerzéséről, kiadásáról, nyilvántartásáról, cseréjéről és évenkénti egyszeri 

leltározásáról az óvodatitkár gondoskodik, illetve a bélyegző elvesztése esetén az 

előírásoknak megfelelően jár el. 
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Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok 
kezelési rendje 
 

A 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően az ágazat irányítási 

rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott elektronikus 

kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert  

alkalmazunk 

Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban 

kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: 

 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 

 az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, 

 a gyermeki jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 

 az október 1-jei pedagógus és gyermek statisztikai lista. 

 

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az 

igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni. 

Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A 

dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az intézmény informatikai hálózatában egy 

külön e célra létrehozott mappában tároljuk. 

A mappához való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz 

kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személy az óvodatitkár férhet hozzá. 

 

Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje  
 

Az intézményben használatos elektronikusan előállított, papíralapon tárolt adatként 

kezelendő. 

A gyermek egyéni fejlődésének nyomonkövetési dokumentációját évi egy alkalommal 

szükséges kinyomtatni. 
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Vagyonvédelem 
 

Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az 

óvodavezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 

Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott csoportokat, szertárakat zárni kell. A csoportok, 

szertárak bezárása az óvodapedagógusok, illetve a technikai dolgozók feladata. 

Az épület biztonságos nyitásáért, zárásáért, a riasztó kódjának kezeléséért az éves 

munkatervben meghatározott személyek felelnek, kijelölésük az óvodavezető feladata. 

 

Az intézmény gazdálkodási rendje 
 

A költségvetési szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (3) bekezdése 

alapján Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Külön megállapodás alapján a 

Csanyteleki Polgármesteri Hivatal látja el. 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
A szervezeti és működési szabályzatot véleményezte az intézmény nevelőtestülete és Szülői 

Szervezete. 

 

A hatálybalépés napja, a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásának napja. 

Amennyiben a szervezeti és működési szabályzat felterjesztésére válasz nem érkezik a 

hatályba lépés napja a felterjesztéstől számított 31. nap. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata évente, illetve a törvényi változásoknak 

megfelelően történik. 

Az esetleges módosítások, kiegészítések mellékletként kerülnek csatolásra a fenti szabályok 

alapján. 

 

 

 

ZÁRADÉK 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény nevelőtestülete megtárgyalta és 

elfogadta. 

Ezt a tényt a vezetők munkaközösségének képviselője, valamint kettő választott jegyzőkönyv 

hitelesítő aláírásával tanúsítja. 

 

 

 

 

Munkaközösség képviselője Munkaközösség képviselője 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő Jegyzőkönyv hitelesítő 
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NYILATKOZAT 

 

A közalkalmazotti tanács képviselője felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a 

szervezeti és működési szabályzat elkészítése során a véleményezési jogunkat gyakoroltuk. 

 

 

 

Közalkalmazotti tanács képviselője; 

Csanytelek, 2017. augusztus 31. 

 

NYILATKOZAT 

 

Az Alsó- Tisza- menti Önkormányzati Társulás által fenntartott Alsó- Tisza- menti Egyesített 

Óvoda Intézményének Szülői Szervezete képviseletében és felhatalmazása alapján 

aláírásommal tanúsítom, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítéséhez és 

elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. 

 

Csanytelek, 2017. augusztus 31. 

 

 

 

Szülői Munkaközösség elnöke 

 

Csanytelek, 2017. augusztus 31. 

 

 

 

Gyöngyössy Gézáné 

intézményvezető 
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Mellékletek: 

 

 INTÉZMÉNYVEZETŐ MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 TAGINTÉZMÉNY VEZETŐ MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 MESTERPEDAGÓGUS- ÓVODAPEDAGÓGUS- FEJLESZTŐPEDAGÓGUS 

MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 ÓVODAPEDAGÓGUS- FEJLESZTŐPEDAGÓGUS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 DAJKA MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 ÓVODATITKÁR MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 KARBANTARTÓ MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 TAKARÍTÓ MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 KONYHAI KISEGÍTŐ MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 



 
 

INTÉZMÉNYVEZETŐ MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 

Név:  

 

Közvetlen felettese: Önkormányzati társulás elnöke 

 

Besorolási kategória a KJT szerinti mindenkori érvényes. 

 

A munkakör célja: 

Az intézményvezető egyéni felelősségű irányítása, a szakszerű és törvényes működés, a helyi 

oktatáspolitikai igényeknek megfelelő, színvonalas pedagógiai munka, az ésszerű és takarékos 

gazdálkodás biztosítása. 

  

Heti munkaideje: 40 óra- ebből munkaidejében napi feladata, óvodapedagógusi tevékenység, 

melynek Kötelező óraszáma: 10 óra 

 

Iskolai végzettség, szakképesítés: Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, 

szakvizsga. 

Gyakorlati idő, gyakorlottsági terület: Legalább 5 év óvodapedagógus munkakörű szakmai 

gyakorlat. 

 

Elvárt ismeretek: Korszerű szakmai ismeretek, a közoktatás, a munkaügy, az igazgatás 

szakmai és jogi szabályai, belső szabályzati rendszer. 

Szükséges képességek: A jogszabályok gyakorlati megvalósulásának, és a 

szabálytalanságoknak a felismerése, megfelelő intézkedések alkalmazása, döntések hozatala. 

Érzékenység a munkatársak egyenletes terhelésére. 

Személyes tulajdonságok: Elhivatottság, kiegyensúlyozottság, határozottság, magabiztosság, 

jó kapcsolatteremtő és konfliktus feloldó képesség, kulturáltság. 

 

Alapvető felelősségek, feladatok 

 
 Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője.  

 Felelősséggel tartozik a fenntartónak, nevelőtestületnek, a szülőknek, a gyermekeknek 

a jogszabályokban és az óvodai szabályzatokban meghatározott feladatok ellátásáért, 

valamint az óvodavezetés más felelős tagjai által vezetett munkaterületek 

felügyeletéért.  

 Munkaköre kiterjed a személyzeti munkáltatói, gazdálkodási és hivatali-adminisztratív 

feladatokra is.  

 A szervezet irányítási feladatait a Szervezeti és Működési szabályzatban fogalmazza 

meg. 

 

Alapvető feladata a pedagógiai irányítás.  

A vezető az Óvodai Nevelés Országos Alapprogram előállításainak, a jogszabályok és a helyi 

társadalmi igényeinek figyelembe vételével - a nevelőtestülettel együtt - kialakítja az óvodai 

helyi nevelési programját, gondoskodik annak megvalósításáról, az eredményesség és 

hatékonyság tervszerű és rendszeres ellenőrzéséről, elemzéséről, értékeléséről. A vizsgálat 

eredményének megfelelően szükség szerint módosítja a programot - a törvényes egyeztetési 

kötelezettségek betartásával.  

 



 
 

Felelőségi körében 

 Gondoskodik a nevelőmunka tárgyi, személyi és szervezeti feltételeiről, a 

demokratikus óvodai légkör kialakításáról, a nevelőmunka egészséges és biztonságos 

feltételeinek megteremtéséről.  

 Felelős a gyermekbalesetek megelőzéséért. 

 Biztosítja és megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.  

 Gondoskodik a nemzeti és helyi, óvodai hagyományokhoz kötött ünnepek 

megszervezéséről, lebonyolításáról. 

 Felelős a tanügy-igazsági feladatok megszervezéséért, ellátásáért. 

 Feladata a felzárkóztatás és tehetséggondozás biztosítása.  

 Felel az óvoda-bölcsőde ellenőrzési, mérési, értékelési működéséért.  

 Szorgalmazza a nevelési szempontból fokozott törődést igénylő (hátrányos helyzetű, 

veszélyeztetett és a tehetséges) gyermekek megfelelő foglalkoztatását szolgáló 

eljárások megszervezését. 

 Támogatja a pedagógusok tervszerű és folyamatos továbbképzését, szakvizsgára való 

felkészülését, önképzését, elősegíti az újító és korszerű törekvések kibontakozását. 

 Felel a középtávú pedagógus- továbbképzési program és az éves beiskolázási terv 

elkészítéséért a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért. 

 Felel a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért, az 

óvoda ügyintézésének, irat, és adat kezelésének, adattovábbításának szabályosságáért. 

 Felel a munka és balesetvédelmi, valamint tűzvédelmi előírások betartásáért. 

 A rendszeres csoport látogatásával, a nevelők egyetértésével végzett tőlük bekért 

felmérések és beszámolók, valamint folyamatos megfigyelései útján ellenőrzi a nevelő 

munka színvonalának és eredményességének alakulását. 

 A nevelési program egyes elemeinek megvalósulását tervszerű és rendszeres belső és 

külső vizsgálatokkal is kontrollálja. 

 Biztosítja az óvoda gyermeki és felnőtt közösségeinek demokratikus jogait. 

 Együttműködésével segíti a fenntartó ellenőrző munkáját. 

 Kezdeményezi a fenntartóval a törvényességi szakmai ellenőrzések 

elvégeztetését. 

 Megszervezi, irányítja és ellenőrzi a meghozott döntések végrehajtását. 

 Felel az óvoda költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásának 

szükségességéért, az igénybe vett szolgáltatás mértékéért, az elvárható takarékosság 

mellett. 

 A fenntartóval együttműködve elkészíti az óvodára vonatkozó stratégiai tervet. 

 

Feladatai különösen a végrehajtás területein 

 Elkészíti az intézményi programok tervezetét, majd a programokat a Köznevelési 

törvényben előírt módon - a szülői szervezet véleményezési jogát biztosítva - a 

nevelőtestülettel illetve a közalkalmazottakkal elfogadtatva, jóváhagyja. 

 Elkészíti az éves munkatervre és nevelési év helyi rendjére vonatkozó 

javaslatokat, s azt szülői szervezetek egyetértését követően a 

nevelőtestülettel elfogadtatja. 

 Feladata az SZMSZ-tervezet előkészítése, vitára bocsátása, elfogadtatása a 

közalkalmazottakkal, fenntartóval a szülői szervezetek egyetértési jogát biztosítva. 

 A munkaközösség- vezetők javaslatai alapján jóváhagyja a pedagógusok 

nevelési tervét. 

 Előterjeszti a Házirend tervezetét, gondoskodik annak az erre jogosult fórumokon való 

(nevelőtestület, szülői szervezet) megvitatásáról és egyetértéssel való elfogadásáról. 



 
 

 Gondoskodik a nevelőtestületi értekezletek megszervezéséről, biztosítja a 

tantestületi döntések megfelelő előkészítését, az intézményen belüli 

információáramlást.  

 Biztosítja az óvodai jelentkezés módjának nyilvánosságra hozatalát a fenntartó által 

meghatározottak szerint, a határidő lejárta előtt legalább 30 nappal. 

 Biztosítja, hogy valamennyi nevelő megismerje a legfontosabb központi és óvodai 

dokumentumokat, ellenőrzi ezek előírásainak, szellemének érvényesülését a 

nevelőtestületi határozatok végrehajtását. 

 Végrehatja az intézményben a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletet, a pedagógusok 

előmeneteli rendszerével kapcsolatos előkészítő- megvalósító és befejező munkát. 

 

Személyzeti - munkáltatói felelőssége, feladatai 

 Gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

 A nevelőtestület véleményezési jogkörének és az SZMSZ. valamint a Közalkalmazotti 

Szabályzat előírásainak megfelelően megbízza a munkáját segítő vezetőket és 

felelősöket. 

 Az alkalmazottak foglalkoztatása, élet- és munkakörülményeire vonatkozó 

döntéseknél a jogszabály által előirt egyeztetési kötelezettsége van. 

 Felelős a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért, irányításáért és 

ellátásáért. 

 A dolgozókkal és gyermekekkel kapcsolatos információkat az adatvédelmi törvény 

rendelkezése szerint megőrzi. 

 Elkészíti az óvoda munkaerő-gazdálkodási tervét, annak alapján a betöltetlen állásokra 

pályázatot hirdet és lebonyolítja a pályázati eljárást. 

 Külön jogszabályban előírt feltételek szerint kinevezi a helyetteseit és az óvoda 

dolgozóit. 

 Előkészíti, az óvoda vezetőségével és a pedagógusokkal egyezteti a nevelők és a 

különböző felelősök munkaköri leírását, s ha szükséges, módosítja azokat. 

 Ellenőrzi a dolgozók munkaviszonyával kapcsolatos nyilvántartások (adminisztráció) 

vezetését. 

 A kiemelkedő, illetve tartósan jó munkát végző dolgozókat az óvoda belső 

szabályzataiban rögzített egyeztetési kötelezettségek betartásával dicséretben, 

pénzjutalomban részesíti, kitüntetésre felterjeszti. 

 Gondoskodik a munkafegyelem és a törvényesség megtartásáról, a munkaviszonyát 

vétkesen megszegő dolgozó törvényes felelősségre vonásáról. 

 Biztosítja az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését. 

 Az intézményre vonatkozó statisztikai jelentéseket elkészíti.  

 Felelős olyan nevelőtestületi légkör kialakításáért, amelyben minden pedagógus - a 

kötelező érvényű jogszabályok és belső szabályzatok betartásával - a nevelési program 

szellemében magas színvonalú, alkotó értelmiségi munkát végezhet. Ennek érdekében 

törekszik az óvoda dolgozóinak alapos megismerésére, fejlődésük elősegítésére és 

elismerésére, a nevelőtestületben az egymást segítő emberi kapcsolatok 

megerősítésére, a szervezet fejlesztésére, ezáltal a gyermekek személyiségének 

épülését szolgáló pedagógus-gyermek viszony kialakítására. 

 

Hivatali vezetőként a vezető 

 Szervezi az óvoda ügyviteli munkáját a mindenkori érvényes jogszabályok szerint. 

 Folyamatosan figyelemmel kíséri a központi és helyi oktatáspolitikai intézkedéseket, 

erről szükség szerint tájékoztatja a dolgozókat.  



 
 

 A hivatalos ügyintézési határidőn belül válaszol a hozzá érkezett, gyermekeket érintő 

kérdésekre.  

 Biztosítja az igazgatási feladatok ellátása terén: 

a) az óvodába felvett gyermekek nyilvántartását 

b) a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatos igazolások 

kiadását, jogszabály szerinti javaslatok megtételét, 

 Köteles a vonatkozó jogszabályokban foglalt nyilvántartásokat naprakészen vezetni.  

 

A vezető költségvetéssel kapcsolatos feladatai 

 A gazdasági év elejére a Pénzügyi Irodával együttműködve elkészíti a következő évi 

költségvetés tervezetét. 

 A fenntartó jóváhagyása után az elfogadott előirányzatok alapján szervezi át a munkát.  

 Az év folyamán rendszeresen figyelemmel kíséri az előirányzatok teljesítését, 

felkészül a szükséges módosításokra.  

 Folyamatosan gondoskodik a költségvetés ismeretében az intézmény takarékos 

gazdálkodásáról.  

 Figyelemmel kíséri az intézmény pénzügyi helyzetét, az állami bevételek igényléséhez 

és az esetleges lemondásokhoz adatokat szolgáltat a Polgármesteri Hivatal pénzügyi 

dolgozója, valamint a Polgármesteri Hivatal vezetője és irányítója részére. 

 

Egyéb, eseti feladatai 

A közvetlen munkáltatói jog gyakorlója adhat megbízást. 

 

Partneri kapcsolatok 
A vezető feladatait a helyettesekkel együtt gyakorolja és a felelősség megosztásáról - az 

SZMSZ mellett - munkaköri leírásban rendelkeznek. Helyettesével közösen elkészített rend 

szerint tartózkodik az óvodában. Együttesen felelősek azért, hogy intézkedéseiket 

összehangolják, egymás tekintélyét megóvják, minden lényeges eseményről, ügyről egymást 

kölcsönösen tájékoztassák. 

 

A vezető szoros kapcsolatot tart továbbá az óvodán belül 

 A szakmai munkaközösségekkel, alkalmazotti közösséggel, Közalkalmazotti 

Tanáccsal.  

 A szülői szervezettel. 

 

Óvodán kívül 

 Hivatalos helyen és fórumon képviseli, vagy képviselteti az intézményt.  

 Szorgalmazza a szaktanácsadók bekapcsolódását az óvodán belül folyó pedagógiai 

fejlesztő, innovációs munkába.  

 Együttműködik a körzetében működő óvodákkal, iskolákkal, nevelési tanácsadóval. 

 Kapcsolatot tart az óvodát támogató helyi társadalmi szervezetekkel, az óvoda 

orvossal, országos szakmai szervezetekkel. 

 

Hatáskör 
 teljes munkáltatói jogkör gyakorlása  

 kötelezettség vállalás a Képviselő - Testület által is meghatározottak szerint  

 kiadmányozás /aláírás/  

 fenntartó előtti képviselet  

A vezető az intézmény képviseletében teljes aláírás jogkörrel rendelkezik. 



 
 

Hatásköre a felnőtt dolgozókra vonatkozóan. 

 A nevelők egyéni munkarend-összeállítási kérelmének elbírálása. 

 A pedagógusok munkabeosztása. 

 A fegyelmi eljárás indítása. 

 A fegyelmi bizottság tagjainak megbízása. 

 Rendkívüli, esetenkénti feladatok, megbízások kiadása. 

 

Hatásköre a gyermekekre vonatkozóan 

 Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztása, felvétele. 

 A gyermekek szervezett napi életében való részvétele csoportos óvónőként. 
 A gyermekek felmentése a kötelező óvodai foglalkozások látogatása alól, (ha a 

gyermek egyéni adottságai, helyzete ezt indokolttá teszi). 
 

 Nem az óvoda körzetében lakó gyermekek felvétele.  

 Ingyenes szolgáltatások, a szociális helyzet alapján adható kedvezmények biztosítása. 

 

A teljesítményértékelés módszere 

Nevelési évenként írásos beszámolót készít a fenntartónak a nevelési program, éves 

munkaterv végrehajtásáról. A beszámoló tartalmazza a nevelési évben végzett munka 

értékelését, a vizsgálatok eredményeit, a gyermekkel kapcsolatos adatokat, a költségvetési 

keretek felhasználásáról szóló jelentést. Esetenként tematikus beszámolót készít a fenntartó és 

a szülői közösségek kérésére. 

 

A vezető munkarendje 
 

Munkaideje: 

Munkaideje, a jogszabályban meghatározottak szerint heti 40 óra, ebből 10 óra a kötelező 

óraszám. 

Meghatározott napokon ügyeletet lát el, fogadó órát tart. 

 

Helyettesítés rendje  

Az SZMSZ-ben meghatározottak szerint.  

 

Szabadságolási rendje 

A szabadságolási terv szerint, lehetőleg a nyári szünet idején. Mindig elérhetőnek kell lennie, 

legalább telefonon. 

 

Járandósága 

Besorolás szerinti illetmény  

Vezetői pótlék 

 

 

 



 
 

ZÁRADÉK 

 

Jelen munkaköri leírás a kinevezési és aktuális átsorolási okmánnyal együtt érvényes.  

A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 

A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes. 

 

Kelt:……………………….. 

PH. 

 

 

         …………………………………………........ 

Fenntartó képviseletében 

a munkáltatói jogkör gyakorlója 

 

 

 

NYILATKOZAT 

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 

példányát átvettem. 

Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi 

felelősséggel tartozom. 

 

 

Kelt:……………………………. 

 

 

………………………………………........... 

Munkavállaló 

  



 
 

TAGINTÉZMÉNY VEZETŐ MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 

NÉV: 

 

Besorolása: Közalkalmazotti bértábla szerint: 

 

Cél: Megbízott felelős vezetőként segíti az óvodaigazgató munkavégzését, tervezi, irányítja, 

ellenőrzi az alkalmazottak munkáját. 

 

Közvetlen felettes: INTÉZMÉNYVEZETŐ 

 

Helyettesítési előírás: SZMSZ előírásai szerint: meghatározott hatáskörön belül rangidős, az 

intézményben jelen lévő pedagógus. 

 

Heti munkaidő: 40 óra 

Kötelező óraszám: 24óra 

Munkaidő beosztás: Nevelési évenként a munkatervben rögzítettek szerint 

 

Iskolai végzettség, szakképesítés: Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, 

szakvizsga. 

Gyakorlati idő, gyakorlottsági terület: Legalább 5 év óvodapedagógus munkakörű szakmai 

gyakorlat. 

 

Elvárt ismeretek: Korszerű szakmai ismeretek, a közoktatás, a munkaügy, az igazgatás 

szakmai és jogi szabályai, belső szabályzati rendszer. 

Szükséges képességek: A jogszabályok gyakorlati megvalósulásának, és a 

szabálytalanságoknak a felismerése, megfelelő intézkedések alkalmazása, döntések hozatala. 

Érzékenység a munkatársak egyenletes terhelésére. 

Személyes tulajdonságok: Elhivatottság, kiegyensúlyozottság, határozottság, magabiztosság, 

jó kapcsolatteremtő és konfliktus feloldó képesség, kulturáltság. 

 

ALAPVETŐ KÖTELESSÉGE 

 

Köteles: 

 munkáját politika semlegesen, törvényesen, korszerű szakmai ismeretek 

alkalmazásával végezni 

 a vonatkozó rendelkezéseket és a munkafegyelmet megtartani és a munkakörébe 

tartozó feladatokat legjobb tudása szerint elvégezni, 

 szervezett vagy önképzés keretében szakmai és jogszabályi ismereteit gyarapítani, 

 a telephelyét képviselni, jó hírét fenntartani, a szolgálai titkot, információt megőrizni, 

s ezt beosztottjaival betartatni, 

 megtervezni, irányítani és ellenőrizni a pedagógiai és szakmai munkát 

 a rendkívüli eseményt haladéktalanul az óvodaigazgatónak jelezni. 

 



 
 

FELADATKÖRÖK: 

 

 KÖTELEZŐ ÓRASZÁMÁBAN ELLÁTANDÓ FELADATOK 

 A KÖTELEZŐ ÓRASZÁMON FELÜL ELLÁTANDÓ VEZETŐI FELADATOK 

                 – pedagógiai  

                    – hatáskörébe utalt munkaügyi 

                    – hatáskörébe utalt tanügy igazgatási 

 

FELADATKÖRÖK RÉSZLETESEN: 

 

Kötelező óraszámban ellátandó feladat: 

 Az intézményben a gyermekek nevelése, fejlesztése az érvényben lévő 

pedagógiai alapdokumentumok alapján 

 

Kötelező óraszámon felül ellátandó feladatok: 

 

Pedagógiai feladatkör: 

 A nevelőtestület munkájának vezetése és segítése. 

 A pedagógiai program figyelembevételével a pedagógiai munka tervezése, 

irányítása, ellenőrzése, értékelése, az értékelési minőségfejlesztési rendszer 

működtetése. 

 Felkészül a tervezést, ellenérzést és értékelést, valamint a különböző 

döntéseket előkészítő 

 értekezletekre és alkalmakra, véleményével és javaslataival hozzájárul és segíti 

az intézmény minőségelvű működését. 

 A nevelőmunka szervezése és irányítása, a csoportok dokumentációinak 

jóváhagyása. 

 Javaslat továbbképzésekre, szakmai innováció koordinálása. 

 A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásának 

szakszerű szervezése, ellenőrzése. 

 A gyermekvédelmi feladatok megszervezése, ellátásának biztosítása. 

 A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése. 

 Pedagógiai pályázatok írása, írásának ösztönzése a nevelőtestület körében. 

 A helyi hagyományoknak megfelelően az ünnepek, jeles napok méltó 

szervezése. 

 A szülőkkel, a szülői közösséggel való együttműködés és a kapcsolatrendszer 

működtetése. 

 

Munkaügyi feladatkör: 

 Javaslattétel alkalmazáshoz, minősítéshez, jogviszony megszüntetéséhez. 

 Az egyéb feladatok meghatározása az éves intézményi munkatervben (feladattervben), 

feladataik ellátásának ellenőrzése, koordinálása. 

 A dolgozók munkafegyelmének folyamatos ellenőrzése. 

 Összehangolt munkarend kialakítása. 

 A helyettesítési beosztás elkészítése, túlmunka elrendelése, kötelező nyilvántartások 

vezetése. 

 Elszámolások határidőre történő továbbítása. 

 Értekezletek, belső továbbképzések szervezése az alkalmazottak részére. 



 
 

 A 277/1997. (IV.22.) Kormányrendelet figyelembevételével az óvodapedagógusok 

kötelező továbbképzésének megtervezése – az óvodaigazgatóval történő egyeztetéssel. 

A továbbképzéseken résztvevők jelenlétéről, felkészüléséről, a tanultak 

továbbadásáról való gondoskodás. 

 Javaslat adása az anyagi elismerésre, kitüntetésre, érdekképviselet véleményének 

kikérése. 

 A balesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok irányítása, a megtörtént balesetekkel 

kapcsolatos intézkedés a vonatkozó szabályoknak megfelelően. 

 

Tanügy igazgatási feladatkör: 

 Eleget tesz az adatszolgáltatási kötelezettségnek a székhely- intézmény felé. 

 Biztosítja az ügyiratok határidős ügyintézését, az irattár vezetését, rendjét, 

szükség szerinti selejtezését. 

 Gondoskodik a gyermekek előjegyzéséről, beszerzi a szükséges 

szakvéleményeket. 

 Ellenőrzi a teljes nyilvántartási rendszer vezetését. 

 A tanügy igazgatási feladatok ellátása, információs kötelezettség betartása a 

székhely- intézmény felé. 

 Az óvodai Törzskönyv szabályos vezetése. 

 A vezetői munkához szükséges jogszabályokat folyamatosan figyeli, és azokat 

megfelelően alkalmazza. 

 

JOGKÖR, HATÁSKÖR: 

 Hatásköre a közvetlen beosztottak irányítása, ellenőrzése, értékelése. 

 Véleményezési, javaslattételi jogköre van az óvoda működésének egészére. 

 

BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE 

Évente - meghatározott szempontok szerint - az egész éves teljesítményét írásban értékeli 

 

ELLENŐRZÉSRE JOGOSULTAK: 

 Intézményvezető 

 Külső szakértő egyeztetett időpontban 

 

MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK: 

Együttműködés a fenntartóval, társintézményekkel, Nevelési Tanácsadóval, Gyermekjóléti 

Szolgálattal, szakértői bizottsággal, civil szervezetekkel, gyermekorvossal, védőnővel, a 

területi önkormányzati képviselővel. 

 



 
 

ZÁRADÉK 

 

A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 

A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes. 

 

 

 

 

 

Kelt:……………………….. 

PH. 

 

 

 

 

…………………………………………........ 

Intézményvezető 

a munkáltatói jogkör gyakorlója 

 

 

 

NYILATKOZAT 

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 

példányát átvettem. 

Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi 

felelősséggel tartozom. 

 

 

 

Kelt:……………………………. 

 

 

………………………………………........... 

Munkavállaló 

  



 
 

MESTERPEDAGÓGUS- ÓVODAPEDAGÓGUS- FEJLESZTŐPEDAGÓGUS 

MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 

Név: 

 

Besorolása: Közalkalmazotti bértábla szerint 

 

Cél: A rábízott gyermekek egyéni és közösségi nevelése, fejlődésük sokoldalú elősegítése, 

tevékenységük életkoruknak megfelelő irányítása. Magatartási, beilleszkedési problémákkal, 

részképesség hiányokkal, fejlődésbeli lemaradással küzdő óvodáskorú gyermekek preventív 

és korrektív fejlesztése. A tehetséges gyermekek tehetség gondozása az esetlegesen lemaradó 

részképesség területek megsegítése. 

 

Közvetlen felettes: Tagintézmény vezető 

 

Helyettesítési előírás:- 30 napon belüli helyettesítést az intézményvezető-helyettes, - 30 

napon túli helyettesítést az óvoda igazgatója rendeli el írásban. 

 

Heti munkaidő: 40 óra 

Kötelező órák száma: Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus, az országos 

pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési 

eljárásában szakértőként vesz részt, így munkaidő-kedvezményben részesül.  

A neveléssel-oktatással lekötött munkaideje ezért: 25 óra- továbbá hetenként egy napra a 

munkahelyén történő munkavégzés alól mentesítést kap a szakértői, szaktanácsadói feladatok 

ellátása érdekében. 

 

Munkaidő beosztás: Nevelési évenként a munkatervben rögzítettek szerint 

 

Iskolai végzettség, szakképesítés: Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, 

szakvizsga. 

 

Elvárt ismeretek: Az óvodapedagógiára és a fejlesztőpedagógiára vonatkozó szakmai 

ismeretek, a nevelőtestület jogkörébe tartozó intézményi dokumentumok, belső szabályzatok 

ismerete. 

Szükséges képességek: Nevelői alkalmasság, különösen: jó kapcsolatteremtő képesség, 

empátia, kedves nyílt személyiség, jó szervezőképesség. 

Személyes tulajdonságok: Pedagógusi elhivatottság, kiegyensúlyozottság, pontosság, 

megbízhatóság, türelem, etikus magatartás, jó humorérzék. 

 

KÖTELESSÉGEK 

 

Feladatkör részletesen óvodapedagógusként: 

 Nevelő-fejlesztő munkáját az érvényben lévő pedagógiai alapdokumentumok 

határozzák meg. 

 Munkáját a telephelyvezető útmutatása alapján önállóan, felelősséggel végzi. 

 Felkészül a foglalkozások megtartására, elvégzi az előkészítésükkel kapcsolatos 

pedagógiai feladatokat. 

 Megtartja a pedagógus etika követelményeit, a munkafegyelmet, a közösségi 

együttműködés normáit, összehangolt munkát végez az óvoda többi dolgozójával. 



 
 

 Betartja a jogszabályok és a belső szabályzatok előírásait, az egészségügyi 

előírásokat, és szakszerűen végrehajtja a pedagógiai feladatokat. 

 Gondoskodik a gyermekek testi épségéről, erkölcsi védelmükről, személyiségük 

fejlődéséről, képességeik fejlesztéséről, a balesetek megelőzéséről (nem hagyhat 

gyermeket felügyelet nélkül). 

 A pedagógiai program alapján a gyermekek személyiségét, képességeiket 

változatos, eredményes, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait figyelembe 

vevő módszerekkel fejleszti. 

 Figyelembe veszi az egyéni fejlődési ütemet, a hátrányos családi helyzetet, a 

sajátos nevelési igényt, közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában. 

 Menedzseli a tehetséges gyermekeket. 

 Irányítja és értékeli csoportját, naprakészen vezeti a rábízott adminisztrációt. 

 Felkészülten és aktívan részt vesz az óvoda pedagógiai programjának 

értékelésében, módosításában, a nevelési értekezleten, szakmai munkaközösségi és 

munkacsoport foglalkozásokon, az ünnepélyeken, rendezvényeken. 

 Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben és önképzésben 

gyarapítja. 

 A pedagógiai programnak, valamint az intézmény működési dokumentumainak 

megfelelően tájékoztatja a szülőket gyermekükről, együttműködik a családokkal. 

 Minden nevelési év első szülői értekezletén a szülőkkel ismerteti a gyermekek 

értékelési rendszerét, majd évente háromszor (október, január, május) írásban is 

értékeli a gyermekeket és azt ismerteti a szülőkkel. 

 Óvja a gyermekek jogait, tiszteli emberi méltóságukat. 

 Évente elkészíti, felülvizsgálja a munkájához szükséges eszközök jegyzékét, a 

hiányt és az amortizációt jelenti az intézményvezetőnek. 

 A napi nevelőmunkájához szükséges jogszabályokat folyamatosan figyeli, és 

azokat megfelelően alkalmazza. 

 

Feladatkörök és jogkörök részletesen fejlesztőpedagógusként: 

 Meghatározza a pedagógiai program követelményei alapján a fejlesztő 

tevékenységeket. 

 Az év elején információkat gyűjt a 4-5-6-7 éves gyermekekről, csoporton 

belüli megfigyelés, az óvónőkkel történő konzultáció és szűrővizsgálatok 

segítségével. 

 Az összegyűjtött adatokat elemzi.  

 A gyermek egyéni képességeinek, sajátosságainak figyelembevételével, a 

diagnózis alapján tudatosan megtervezi a hatékony foglalkoztatás 

módszereit, eljárásait. Fejlesztési tervet készít. 

 Folyamatosan felkészül a fejlesztő munkára. Tapasztalatait, a fejlődési 

menetet folyamatosan lejegyzi. 

 Óvja a gyermek jogait, tiszteli emberi méltóságukat. 

 Tájékoztatja a szülőket gyermekük állapotáról, szorosan együttműködik a 

családokkal, a fejlesztő foglalkozás céljainak, feladatainak kivitelezésében. 

 Kapcsolatot tart az óvodapedagógusokkal, javaslatokkal segíti munkájukat. 

 Gondoskodik a tanulók testi épségéről, erkölcsi védelmükről, a balesetek 

megelőzéséről /nem hagyhat gyereket felügyelet nélkül/ 

 Azokat a problémákat, melyek nem a kompetencia körébe tartoznak, 

köteles jelezni a megfelelő szakembernek /gyógypedagógus, logopédus/, 

akivel együttműködik a gyermek érdekében. 



 
 

 Munkájához az intézmény eszközöket, és fejlesztő helyiséget biztosít. 

 Javaslatot ad óvodai munkaszervezései kérdésekhez, 

eszközbeszerzésekhez. 

 Határidőre minőségi kivitelezésben ellátja mindazokat a feladatokat, 

amelyeket az óvodavezető rábíz. 

 

JOGKÖR, HATÁSKÖR 

Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak törvény és jogszabályok által, 

valamint az óvoda SzMSz -ben biztosított jogokat, hatásköre és képviseleti joga az általa 

vezetett gyermek csoportra terjed ki. 

 

BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE 

Év végén – meghatározott szempontok szerint – a csoport egész éves teljesítményét írásban 

értékeli. Egyéb feladatok ellátása során, a végzett tevékenységről éves tervet készít, melynek 

megvalósításáról beszámolói kötelezettséggel bír. 

 

M UNKAKÖRI KAPCSOLATOK 

 Részt vesz a nevelőtestületi, alkalmazotti értekezleteken.  

 Törekszik a legjobb munkatársi kapcsolat kialakítására váltótársával, a csoport 

dajkájával és az egész kollektívával. 

 Az intézmény gyermekei és dolgozói érdekében kiegyensúlyozott kapcsolatra 

törekszik: a fenntartóval és annak szervezeteivel, szakmai szervezetekkel és a 

társintézményekkel, az iskolával és kulturális intézményekkel, a szülőkkel ápolja 

hagyományosan kialakult kapcsolatainkat. 

 Fejlesztőpedagógusként: A szülőkkel, a Nevelési Tanácsadó munkatársaival, az óvoda 

logopédusával, gyógypedagógusával, az iskolával és az óvodapedagógusokkal tart 

kapcsolatot. 

 

FELELŐSSÉGI KÖR 

Felelős kijelölt csoportjában a pedagógiai program megvalósításáért, a gyermekek 

biztonságáért, a gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért. 

A fejlesztőpedagógus kompetenciája: 

 A helyi pedagógiai program megvalósításához szükséges módszerek 

megválasztása. 

 A gyerekek fejlődését segítő tehetséggondozás, felzárkóztatás. 

 

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható: 

 munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos 

elvégzéséért; 

 a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért; 

 a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a 

gyermekek jogainak megsértéséért; 

 a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért; 

 a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért. 

 



 
 

Bizalmas információk kezelése 

 

A gyermek, a szülők, a dolgozók személyiség jogait érintő információkat megőrzi, egyéb 

esetben a közalkalmazotti törvényben foglaltak szerint jár el. 

Köteles megtartani a pedagógus etika követelményeit a munkafegyelem és közösségi 

együttműködés normáit. 

 

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK 

 

Személyre szólóan az adott nevelési év intézményi munkatervében kerül meghatározásra az 

egyéb feladat és megbízás. 

 

ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG 

 

Ellenőrzése 

 Az SZMSZ és az éves intézményi munkaterv tartalma és ütemezése szerint. 

 Joga van évente legalább egyszeri ellenőrzésére, munkájáról véleményezéshez. 

 Ellenőrzését maga is kérheti. 

 Rendkívüli ellenőrzésére a naprakészség, munkafegyelem ellenőrzése esetén, 

illetve a munkájával szemben felmerült ok miatt kerülhet sor. 

 Az ellenőrzésével kapcsolatban kialakított véleményhez írásbeli észrevételt tehet. 

 

Ellenőrzésére jogosultak: 

 

 Óvodaigazgató és helyettese 

 Szakmai munkaközösség vezető 

 Külső szakértő egyeztetett időpontban 

A pedagógiai munka fejlesztése, az eredményes munka érdekében megfigyeléseket 

végezhetnek a nevelőtestület tagjai / minőségügyi csoport, szakmai pedagógiai csoport stb./ az 

intézményi munkatervben jelöltek szerint. 

 

Munkakörülmények 

 

 A szakmai könyvtár és szertár a munkájához rendelkezésére áll. 

 Hivatalos ügyek intézésére a telefon biztosított. 

 Rendelkezésre áll „saját” szekrény, tusoló használata. 

 

 

ZÁRADÉK 

 

A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 

 

 

Kelt: 

 

PH. 

…………………………………………........ 

Intézményvezető 

a munkáltatói jogkör gyakorlója 

 



 
 

NYILATKOZAT 

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 

példányát átvettem. 

Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi 

felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket 

rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 

 

Kelt: 

 

 

 

………………………………………. 

Munkavállaló 

  



 
 

ÓVODAPEDAGÓGUS- FEJLESZTŐPEDAGÓGUS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 

Név: 

 

Besorolása: Közalkalmazotti bértábla szerint 

 

Cél: A rábízott gyermekek egyéni és közösségi nevelése, fejlődésük sokoldalú elősegítése, 

tevékenységük életkoruknak megfelelő irányítása. Magatartási, beilleszkedési problémákkal, 

részképesség hiányokkal, fejlődésbeli lemaradással küzdő óvodáskorú gyermekek preventív 

és korrektív fejlesztése. A tehetséges gyermekek tehetség gondozása az esetlegesen lemaradó 

részképesség területek megsegítése. 

 

Közvetlen felettes: Tagintézmény vezető 

 

Helyettesítési előírás:- 30 napon belüli helyettesítést az intézményvezető-helyettes, - 30 

napon túli helyettesítést az óvoda igazgatója rendeli el írásban. 

 

Heti munkaidő: 40 óra 

Kötelező órák száma: 32 óra 

Munkaidő beosztás: Nevelési évenként a munkatervben rögzítettek szerint 

 

Iskolai végzettség, szakképesítés: Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, 

szakvizsga. 

 

Elvárt ismeretek: Az óvodapedagógiára és a fejlesztőpedagógiára vonatkozó szakmai 

ismeretek, a nevelőtestület jogkörébe tartozó intézményi dokumentumok, belső szabályzatok 

ismerete. 

Szükséges képességek: Nevelői alkalmasság, különösen: jó kapcsolatteremtő képesség, 

empátia, kedves nyílt személyiség, jó szervezőképesség. 

Személyes tulajdonságok: Pedagógusi elhivatottság, kiegyensúlyozottság, pontosság, 

megbízhatóság, türelem, etikus magatartás, jó humorérzék. 

 

KÖTELESSÉGEK 

 

Feladatkör részletesen óvodapedagógusként: 

 Nevelő-fejlesztő munkáját az érvényben lévő pedagógiai alapdokumentumok 

határozzák meg. 

 Munkáját a telephelyvezető útmutatása alapján önállóan, felelősséggel végzi. 

 Felkészül a foglalkozások megtartására, elvégzi az előkészítésükkel kapcsolatos 

pedagógiai feladatokat. 

 Megtartja a pedagógus etika követelményeit, a munkafegyelmet, a közösségi 

együttműködés normáit, összehangolt munkát végez az óvoda többi dolgozójával. 

 Betartja a jogszabályok és a belső szabályzatok előírásait, az egészségügyi 

előírásokat, és szakszerűen végrehajtja a pedagógiai feladatokat. 

 Gondoskodik a gyermekek testi épségéről, erkölcsi védelmükről, személyiségük 

fejlődéséről, képességeik fejlesztéséről, a balesetek megelőzéséről (nem hagyhat 

gyermeket felügyelet nélkül). 

 A pedagógiai program alapján a gyermekek személyiségét, képességeiket 

változatos, eredményes, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait figyelembe 

vevő módszerekkel fejleszti. 



 
 

 Figyelembe veszi az egyéni fejlődési ütemet, a hátrányos családi helyzetet, a 

sajátos nevelési igényt, közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában. 

 Menedzseli a tehetséges gyermekeket. 

 Irányítja és értékeli csoportját, naprakészen vezeti a rábízott adminisztrációt. 

 Felkészülten és aktívan részt vesz az óvoda pedagógiai programjának 

értékelésében, módosításában, a nevelési értekezleten, szakmai munkaközösségi és 

munkacsoport foglalkozásokon, az ünnepélyeken, rendezvényeken. 

 Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben és önképzésben 

gyarapítja. 

 A pedagógiai programnak, valamint az intézmény működési dokumentumainak 

megfelelően tájékoztatja a szülőket gyermekükről, együttműködik a családokkal. 

 Minden nevelési év első szülői értekezletén a szülőkkel ismerteti a gyermekek 

értékelési rendszerét, majd évente háromszor (október, január, május) írásban is 

értékeli a gyermekeket és azt ismerteti a szülőkkel. 

 Óvja a gyermekek jogait, tiszteli emberi méltóságukat. 

 Évente elkészíti, felülvizsgálja a munkájához szükséges eszközök jegyzékét, a 

hiányt és az amortizációt jelenti az intézményvezetőnek. 

 A napi nevelőmunkájához szükséges jogszabályokat folyamatosan figyeli, és 

azokat megfelelően alkalmazza. 

 

Feladatkörök és jogkörök részletesen fejlesztőpedagógusként: 

 Meghatározza a pedagógiai program követelményei alapján a fejlesztő 

tevékenységeket. 

 Az év elején információkat gyűjt a 4-5-6-7 éves gyermekekről, csoporton 

belüli megfigyelés, az óvónőkkel történő konzultáció és szűrővizsgálatok 

segítségével. 

 Az összegyűjtött adatokat elemzi.  

 A gyermek egyéni képességeinek, sajátosságainak figyelembevételével, a 

diagnózis alapján tudatosan megtervezi a hatékony foglalkoztatás 

módszereit, eljárásait. Fejlesztési tervet készít. 

 Folyamatosan felkészül a fejlesztő munkára. Tapasztalatait, a fejlődési 

menetet folyamatosan lejegyzi. 

 Óvja a gyermek jogait, tiszteli emberi méltóságukat. 

 Tájékoztatja a szülőket gyermekük állapotáról, szorosan együttműködik a 

családokkal, a fejlesztő foglalkozás céljainak, feladatainak kivitelezésében. 

 Kapcsolatot tart az óvodapedagógusokkal, javaslatokkal segíti munkájukat. 

 Gondoskodik a tanulók testi épségéről, erkölcsi védelmükről, a balesetek 

megelőzéséről /nem hagyhat gyereket felügyelet nélkül/ 

 Azokat a problémákat, melyek nem a kompetencia körébe tartoznak, 

köteles jelezni a megfelelő szakembernek /gyógypedagógus, logopédus/, 

akivel együttműködik a gyermek érdekében. 

 Munkájához az intézmény eszközöket, és fejlesztő helyiséget biztosít. 

 Javaslatot ad óvodai munkaszervezései kérdésekhez, 

eszközbeszerzésekhez. 

 Határidőre minőségi kivitelezésben ellátja mindazokat a feladatokat, 

amelyeket az óvodavezető rábíz. 



 
 

JOGKÖR, HATÁSKÖR 

Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak törvény és jogszabályok által, 

valamint az óvoda SzMSz -ben biztosított jogokat, hatásköre és képviseleti joga az általa 

vezetett gyermek csoportra terjed ki. 

 

BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE 

Év végén – meghatározott szempontok szerint – a csoport egész éves teljesítményét írásban 

értékeli. Egyéb feladatok ellátása során, a végzett tevékenységről éves tervet készít, melynek 

megvalósításáról beszámolói kötelezettséggel bír. 

 

M UNKAKÖRI KAPCSOLATOK 

 Részt vesz a nevelőtestületi, alkalmazotti értekezleteken.  

 Törekszik a legjobb munkatársi kapcsolat kialakítására váltótársával, a csoport 

dajkájával és az egész kollektívával. 

 Az intézmény gyermekei és dolgozói érdekében kiegyensúlyozott kapcsolatra 

törekszik: a fenntartóval és annak szervezeteivel, szakmai szervezetekkel és a 

társintézményekkel, az iskolával és kulturális intézményekkel, a szülőkkel ápolja 

hagyományosan kialakult kapcsolatainkat. 

 Fejlesztőpedagógusként: A szülőkkel, a Nevelési Tanácsadó munkatársaival, az óvoda 

logopédusával, gyógypedagógusával, az iskolával és az óvodapedagógusokkal tart 

kapcsolatot. 

 

FELELŐSSÉGI KÖR 

Felelős kijelölt csoportjában a pedagógiai program megvalósításáért, a gyermekek 

biztonságáért, a gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért. 

A fejlesztőpedagógus kompetenciája: 

 A helyi pedagógiai program megvalósításához szükséges módszerek 

megválasztása. 

 A gyerekek fejlődését segítő tehetséggondozás, felzárkóztatás. 

 

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható: 

 munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos 

elvégzéséért; 

 a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért; 

 a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a 

gyermekek jogainak megsértéséért; 

 a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért; 

 a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért. 

 

Bizalmas információk kezelése 

 

A gyermek, a szülők, a dolgozók személyiség jogait érintő információkat megőrzi, egyéb 

esetben a közalkalmazotti törvényben foglaltak szerint jár el. 

Köteles megtartani a pedagógus etika követelményeit a munkafegyelem és közösségi 

együttműködés normáit. 

 

 

 



 
 

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK 

 

Személyre szólóan az adott nevelési év intézményi munkatervében kerül meghatározásra az 

egyéb feladat és megbízás. 

 

ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG 

 

Ellenőrzése 

 Az SZMSZ és az éves intézményi munkaterv tartalma és ütemezése szerint. 

 Joga van évente legalább egyszeri ellenőrzésére, munkájáról véleményezéshez. 

 Ellenőrzését maga is kérheti. 

 Rendkívüli ellenőrzésére a naprakészség, munkafegyelem ellenőrzése esetén, 

illetve a munkájával szemben felmerült ok miatt kerülhet sor. 

 Az ellenőrzésével kapcsolatban kialakított véleményhez írásbeli észrevételt tehet. 

 

Ellenőrzésére jogosultak: 

 

 Óvodaigazgató és helyettese 

 Szakmai munkaközösség vezető 

 Külső szakértő egyeztetett időpontban 

A pedagógiai munka fejlesztése, az eredményes munka érdekében megfigyeléseket 

végezhetnek a nevelőtestület tagjai / minőségügyi csoport, szakmai pedagógiai csoport stb./ az 

intézményi munkatervben jelöltek szerint. 

 

Munkakörülmények 

 

 A szakmai könyvtár és szertár a munkájához rendelkezésére áll. 

 Hivatalos ügyek intézésére a telefon biztosított. 

 Rendelkezésre áll „saját” szekrény, tusoló használata. 

 

 

ZÁRADÉK 

 

A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 

 

 

Kelt: 

 

PH. 

…………………………………………........ 

Intézményvezető 

a munkáltatói jogkör gyakorlója 

 

 



 
 

NYILATKOZAT 

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 

példányát átvettem. 

Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi 

felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket 

rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 

 

Kelt: 

 

 

 

………………………………………. 

Munkavállaló 

  



 
 

ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 

Név: 

 

Besorolása: Közalkalmazotti bértábla szerint 

 

Cél: A rábízott gyermekek egyéni és közösségi nevelése, fejlődésük sokoldalú elősegítése, 

tevékenységük életkoruknak megfelelő irányítása. 

 

Közvetlen felettes: Tagintézmény vezető 

 

Helyettesítési előírás:- 30 napon belüli helyettesítést az intézményvezető-helyettes, - 30 

napon túli helyettesítést az óvoda igazgatója rendeli el írásban. 

 

Heti munkaidő: 40 óra 

Kötelező órák száma: 32 óra 

Munkaidő beosztás: Nevelési évenként a munkatervben rögzítettek szerint 

 

Iskolai végzettség, szakképesítés: Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség 

 

Elvárt ismeretek: Az óvodapedagógiára vonatkozó szakmai ismeretek, a nevelőtestület 

jogkörébe tartozó intézményi dokumentumok, belső szabályzatok ismerete. 

Szükséges képességek: Nevelői alkalmasság, különösen: jó kapcsolatteremtő képesség, 

empátia, kedves nyílt személyiség, jó szervezőképesség. 

Személyes tulajdonságok: Pedagógusi elhivatottság, kiegyensúlyozottság, pontosság, 

megbízhatóság, türelem, etikus magatartás, jó humorérzék. 

 

KÖTELESSÉGEK 

 

Feladatkör részletesen: 

 Nevelő-fejlesztő munkáját az érvényben lévő pedagógiai alapdokumentumok 

határozzák meg. 

 Munkáját a telephelyvezető útmutatása alapján önállóan, felelősséggel végzi. 

 Felkészül a foglalkozások megtartására, elvégzi az előkészítésükkel kapcsolatos 

pedagógiai feladatokat. 

 Megtartja a pedagógus etika követelményeit, a munkafegyelmet, a közösségi 

együttműködés normáit, összehangolt munkát végez az óvoda többi dolgozójával. 

 Betartja a jogszabályok és a belső szabályzatok előírásait, az egészségügyi 

előírásokat, és szakszerűen végrehajtja a pedagógiai feladatokat. 

 Gondoskodik a gyermekek testi épségéről, erkölcsi védelmükről, személyiségük 

fejlődéséről, képességeik fejlesztéséről, a balesetek megelőzéséről (nem hagyhat 

gyermeket felügyelet nélkül). 

 A pedagógiai program alapján a gyermekek személyiségét, képességeiket 

változatos, eredményes, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait figyelembe 

vevő módszerekkel fejleszti. 

 Figyelembe veszi az egyéni fejlődési ütemet, a hátrányos családi helyzetet, a 

sajátos nevelési igényt, közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában. 

 Menedzseli a tehetséges gyermekeket. 

 Irányítja és értékeli csoportját, naprakészen vezeti a rábízott adminisztrációt. 



 
 

 Felkészülten és aktívan részt vesz az óvoda pedagógiai programjának 

értékelésében, módosításában, a nevelési értekezleten, szakmai munkaközösségi és 

munkacsoport foglalkozásokon, az ünnepélyeken, rendezvényeken. 

 Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben és önképzésben 

gyarapítja. 

 A pedagógiai programnak, valamint az intézmény működési dokumentumainak 

megfelelően tájékoztatja a szülőket gyermekükről, együttműködik a családokkal. 

 Minden nevelési év első szülői értekezletén a szülőkkel ismerteti a gyermekek 

értékelési rendszerét, majd évente háromszor (október, január, május) írásban is 

értékeli a gyermekeket és azt ismerteti a szülőkkel. 

 Óvja a gyermekek jogait, tiszteli emberi méltóságukat. 

 Évente elkészíti, felülvizsgálja a munkájához szükséges eszközök jegyzékét, a 

hiányt és az amortizációt jelenti az intézményvezetőnek. 

 A napi nevelőmunkájához szükséges jogszabályokat folyamatosan figyeli, és 

azokat megfelelően alkalmazza. 

 

JOGKÖR, HATÁSKÖR 

Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak törvény és jogszabályok által, 

valamint az óvoda SzMSz -ben biztosított jogokat, hatásköre és képviseleti joga az általa 

vezetett gyermek csoportra terjed ki. 

 

BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE 

Év végén – meghatározott szempontok szerint – a csoport egész éves teljesítményét írásban 

értékeli. Egyéb feladatok ellátása során, a végzett tevékenységről éves tervet készít, melynek 

megvalósításáról beszámolói kötelezettséggel bír. 

 

M UNKAKÖRI KAPCSOLATOK 

 Részt vesz a nevelőtestületi, alkalmazotti értekezleteken.  

 Törekszik a legjobb munkatársi kapcsolat kialakítására váltótársával, a csoport 

dajkájával és az egész kollektívával. 

 Az intézmény gyermekei és dolgozói érdekében kiegyensúlyozott kapcsolatra 

törekszik: a fenntartóval és annak szervezeteivel, szakmai szervezetekkel és a 

társintézményekkel, az iskolával és kulturális intézményekkel, a szülőkkel ápolja 

hagyományosan kialakult kapcsolatainkat. 

 

FELELŐSSÉGI KÖR 

Felelős kijelölt csoportjában a pedagógiai program megvalósításáért, a gyermekek 

biztonságáért, a gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért. 

 

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható: 

 munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos 

elvégzéséért; 

 a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért; 

 a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a 

gyermekek jogainak megsértéséért; 

 a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért; 

 a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért. 

 

  



 
 

Bizalmas információk kezelése 

 

A gyermek, a szülők, a dolgozók személyiség jogait érintő információkat megőrzi, egyéb 

esetben a közalkalmazotti törvényben foglaltak szerint jár el. 

Köteles megtartani a pedagógus etika követelményeit a munkafegyelem és közösségi 

együttműködés normáit. 

 

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK 

 

Személyre szólóan az adott nevelési év intézményi munkatervében kerül meghatározásra az 

egyéb feladat és megbízás. 

 

ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG 

 

Ellenőrzése 

 Az SZMSZ és az éves intézményi munkaterv tartalma és ütemezése szerint. 

 Joga van évente legalább egyszeri ellenőrzésére, munkájáról véleményezéshez. 

 Ellenőrzését maga is kérheti. 

 Rendkívüli ellenőrzésére a naprakészség, munkafegyelem ellenőrzése esetén, 

illetve a munkájával szemben felmerült ok miatt kerülhet sor. 

 Az ellenőrzésével kapcsolatban kialakított véleményhez írásbeli észrevételt tehet. 

 

Ellenőrzésére jogosultak: 

 

 Óvodaigazgató és helyettese 

 Szakmai munkaközösség vezető 

 Külső szakértő egyeztetett időpontban 

A pedagógiai munka fejlesztése, az eredményes munka érdekében megfigyeléseket 

végezhetnek a nevelőtestület tagjai / minőségügyi csoport, szakmai pedagógiai csoport stb./ az 

intézményi munkatervben jelöltek szerint. 

 

Munkakörülmények 

 

 A szakmai könyvtár és szertár a munkájához rendelkezésére áll. 

 Hivatalos ügyek intézésére a telefon biztosított. 

 Rendelkezésre áll „saját” szekrény, tusoló használata. 

 

 



 
 

ZÁRADÉK 

 

A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 

 

 

Kelt: 

 

PH. 

…………………………………………........ 

Intézményvezető 

a munkáltatói jogkör gyakorlója 

 

 

NYILATKOZAT 

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 

példányát átvettem. 

Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi 

felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket 

rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 

 

Kelt: 

 

 

 

………………………………………. 

Munkavállaló 

  



 
 

DAJKA MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

Név:  

 

Besorolása: Közalkalmazotti bértábla szerint 

Cél: A pedagógiai program eredményes megvalósítása, a gyermekek zavartalan és folyamatos 

ellátása érdekében segítse az óvodapedagógusok munkáját. - Az óvodai környezet rendjének, 

tisztaságának fenntartása. 

Közvetlen felettes: Intézményvezető-helyettes 

Helyettesítési előírás: 30 napon belüli helyettesítést a intézményvezető-helyettes, - 30 napon 

túli helyettesítést az óvoda igazgatója rendeli el írásban. 

Heti munkaidő: 40 óra 

Munkaidő beosztás: Nevelési évenként a munkatervben rögzítettek szerint 

Alapkövetelmény: Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet. 

Iskolai végzettség, szakképesítés: Minimum 8 általános, új alkalmazás esetén dajkai 

képesítés 

Elvárt ismeretek: Az óvoda nevelési és egészségügyi előírásainak, belső szabályzatainak 

ismerete. 

Szükséges képességek: Szeretetteljes és példaadó viselkedés gyakorlata. 

Személyes tulajdonságok: Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiéné, segítőkészség. 

 

KÖTELESSÉGEK 

 

• A munkafegyelem megtartása, az intézményvezető utasítása alapján az óvoda nyitása és 

zárása.  

• Megjelenéssel/külsővel és kulturáltsággal a munkakör megfelelő szintű képviselete. A 

közösségi együttműködés formáinak betartása.  

• A gyermekek jogainak óvása, emberi méltóságuk tisztelete. 

Az óvoda zavartalan működésének szükség esetén túlmunkával történő biztosítása. 

 

ELLENŐRZÉSRE JOGOSULTAK  

• Intézményvezető és helyettese  

Az eredményes munka érdekében megfigyeléseket végezhetnek a nevelőtestület tagjai 

(minőségügyi csoport, szakmai pedagógiai csoport stb.) az intézményi munkatervben jelöltek 

szerint. 

 

FELADATKÖR RÉSZLETESEN – ÁLLANDÓ DAJKAI FELADATOK 

 

A gyermekek gondozása, felügyelete  

• Betartja a munkafegyelmet: a belső szabályzatokat, a közösségi élet magatartási szabályait 

és az egészségügyi előírásokat.  

• A nevelési év elején meghatározott csoportban az óvodapedagógussal egyeztetve ellátja a 

gyermekek gondozását: szükség szerint segíti az öltözködést, vetkőzést, tisztálkodást, az 

étkezést, a lefekvést, a felkelést, segíti a szokások kialakítását. A dajkai háttérszerep 

követelményeit teljesíti.  

• Az óvodapedagógussal egyeztetett formában részt vesz a csoport szülői értekezletén.  

• Részt vesz a gyerekek felügyeletében, a nevelésben, a rendezvényeken, alkalmazotti 

értekezleteken.  

• Külső foglalkozások, séták, kirándulások alkalmával a gyermekcsoportot elkíséri, az óvónő 

útmutatásai szerint felügyel a gyermekekre.  



 
 

• Gondoskodik a gyerekek testi épségéről, a balesetek megelőzéséről (nem hagyhat gyermeket 

felügyelet nélkül).  

• Türelmes, halk, szeretetteljes hangnemben beszélget a gyermekekkel, felügyel a napközben 

megbetegedőre. 

 

Az óvodai környezet rendjének, tisztaságának fenntartása 

 • Az óvoda helyiségeit tisztán és rendben tartja az intézményvezető által megjelölt területen.  

• Hetente végez fertőtlenítő takarítást, portalanító lemosást.  

• Előkészíti az óvodai napirend eszközeit, a pihenő időre megágyaz, étkezéskor tálal, 

használat után helyre rakja a felszereléseket.  

• Gondozza az óvoda növényeit, és alkalomszerűen: az udvarát, fertőtlenít, szükség esetén 

locsol, óvja az óvoda tárgyait.  

• Elvégzi a nagytakarítást: ablakokat, ajtókat, bútorokat, mosható falakat, játékokat tisztít , 

fertőtlenít, a textíliákat kimossa, vasalja, javítja. 

 

Étkezéssel kapcsolatos feladatok  

• A HACCP-előírásait - az előírt minimumkövetelményeket maradéktalanul betartja.  

• Az ételt a csoport létszámának megfelelően, bekészíti a csoportszobába.  

• Egész nap folyamatosan gondoskodik a gyermekek számára tiszta pohárról és ivóvízről.  

• Étkezéskor (óvónővel egyeztetve) tálal, ételt oszt, segíti az étkeztetést, leszedi az edényeket, 

a szennyes edényeket kihordja. 

 

Eseti dajkai feladatok:  

• Szükség esetén a gyermekeket lemossa.  

• Nyári időszakban a gyermekek fürdőzésénél, tisztántartásukban segítséget nyújt.  

• Időszakonként köteles teljes nagytakarítást végezni (ünnepekhez kötődően, nyári zárás 

idején, fertőző megbetegedés esetén.  

•Szükség esetén fertőtleníti a csoportszoba játékait, bútorokat, fertőző betegség esetén 

azonnal.  

• Meghatározott rend szerint (háromhetente) ágyneműt cserél, szükség esetén gyakrabban.  

• Nyári időszakban gondoskodik a szabadban történő étkezés higiéniájáról. 

• Évente felülvizsgálja a munkájához szükséges eszközök jegyzékét, a hiányt és az 

amortizációt jelenti az intézményvezetőnek. 

 

Lépcsőzetes munkakezdés szerinti feladatelosztás: 
Szükséges a jelenléti ív pontos vezetése. 

 

6:30- 14:30- óráig műszakban dolgozó dajka feladatai: 

 • Saját csoportszoba teljes körű takarítása, heti egy alkalommal, szellőztetés az óvoda egyéb 

helyiségeiben  

• Tízórai és betálalása  

• Saját csoportjában segíti a tízóraiztatást,  

• 10:00- órától a saját csoportjában tartózkodik és ellátja a gyermekek gondozásával/ 

felügyeletével kapcsolatos teendőket, előkészíti az aznapi gyümölcsöt.  

• Udvari játéktevékenység/ levegőztetés előtt segítségnyújtás a mosdó használatában és az 

öltözködésben.  

• 10:45-11:30- óráig a csoportszoba és hozzá tartozó helyiségek (öltöző), valamint a 

személyhez rendelt helyiségek /területek takarítása és rendben tartása, udvari tevékenység 

felügyeletében való részvétel 



 
 

• 11:30- órától gyermekek fogadása az udvarról/levegőztetésből, igény szerint az 

öltözködéshez segítségnyújtás.  

• Ebédeltetéssel járó feladatok ellátása: ebéd betálalása, részvétel az ebédeltetés folyamatában, 

edények konyhába szállítása.  

• Délutáni csendes pihenő feltételeinek kialakítása: csoportszoba seprése és szellőztetése, 

fektető ágyak elhelyezése.  

• 13:15-14:30- óráig a csoportot vezető óvónők munkájának segítése, illetve szükség szerint, 

személyhez rendelt helyiségek takarítása, rendben tartása 

 

9:00-17:00-óráig műszakban dolgozó dajka feladatai: 

• Saját csoportszobájában tartózkodik és ellátja a gyermekek gondozásával/ felügyeletével 

kapcsolatos teendőket. 

• Tízórai és betálalása  

• Saját csoportjában segíti a tízóraiztatást,  

• 10:00- órától a saját csoportjában tartózkodik és ellátja a gyermekek gondozásával/ 

felügyeletével kapcsolatos teendőket, előkészíti az aznapi gyümölcsöt.  

• Udvari játéktevékenység/ levegőztetés előtt segítségnyújtás a mosdó használatában és az 

öltözködésben.  

• 10:45-11:30- óráig a csoportszoba és hozzá tartozó helyiségek (öltöző), valamint a 

személyhez rendelt helyiségek /területek takarítása és rendben tartása, udvari tevékenység 

felügyeletében való részvétel 

• 11:30- órától gyermekek fogadása az udvarról/levegőztetésből, igény szerint az 

öltözködéshez segítségnyújtás.  

• Ebédeltetéssel járó feladatok ellátása: ebéd betálalása, részvétel az ebédeltetés folyamatában, 

edények konyhába szállítása.  

• Délutáni csendes pihenő feltételeinek kialakítása: csoportszoba seprése és szellőztetése, 

fektető ágyak elhelyezése.  

• 13:15-14:30- óráig a csoportot vezető óvónők munkájának segítése, illetve szükség szerint, 

személyhez rendelt helyiségek takarítása, rendben tartása, tevékenyen vesz részt az uzsonna 

készítésében 

• A csendes pihenőt követő feladatok ellátása: 

 - ébresztés, öltöztetés, fektető ágyak elpakolása 

 - a csoportszoba uzsonnáztatáshoz szükséges funkciójának kialakítása  

- tisztálkodási teendők segítése  

- uzsonnáztatás, edények konyhába történő szállítása  

- udvari játéktevékenység/ levegőztetés előtt segítségnyújtás s az öltözködésben 

- Az óvoda helyiségeinek takarítása, szellőztetés az óvoda egyéb helyiségeiben 

 

Különleges felelőssége 

 

a) a rábízott gépeket és eszközöket rendeltetésszerűen és a munkavédelmi előírásoknak 

megfelelően használja, és állagmegóvásukról gondoskodik 

b) az épület biztonsága érdekében záráskor ellenőrzi a nyílászárókat, világítást, vízcsapokat 

c) az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik 

d) a csoport textíliáival, edényeivel, eszközeivel a leltár szerint elszámol és vezeti a 

törésnaplót 

e) a tűz- és munkavédelmi előírásokat mindenkor betartja 

 

 

 



 
 

Bizalmas információk kezelése 

 

A gyermekekről pedagógiai információt, az óvoda belső életéről, gazdasági helyzetéről 

felvilágosítást nem adhat! 

 

Kapcsolatok 

 

Napi kapcsolatban van a gyermekélelmezés szállítóival. 

A gyermekekkel, a szülőkkel és munkatársakkal szemben udvarias magatartást tanúsítson. 

Segítse elő a biztonságos munkavégzést, tegyen jelzést a tagintézmény vezetőjének, ha ezt 

nem tapasztalja. 

Javaslataival és észrevételeivel segítse elő az óvoda zavartalan működését, a nyugodt 

családias légkör biztosítását. 

 

 

A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 

A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes.  

 

Kelt: …………………………. 

PH. 

 

                                                                             ……………………………………… 

 Intézményvezető a munkáltatói jogkör gyakorlója 

 

 

NYILATKOZAT  

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 

példányát átvettem. Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért 

anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, 

eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom.  

 

Kelt: ………………………………………........... 

 

 

……………………………………. 

 Munkavállaló 

  



 
 

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 

Név:  
 

Cél: - Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése .  A pedagógiai program 

eredményes megvalósítása, a gyermekek zavartalan és folyamatos ellátása érdekében segítse 

az óvodapedagógusok munkáját. 

 

Közvetlen felettes – Tagintézmény vezető 

 

Helyettesítési előírás - 30 napon belüli helyettesítést az intézményvezető helyettes, - 30 

napon túli helyettesítést az intézményvezető rendeli el írásban. 

 

Heti munkaidő: 40 óra 

Munkaidő beosztás: Nevelési évenként a munkatervben rögzítettek szerint 

 

Beosztása: - Napi 8 óra, az intézmény aktuális igénye és a dolgozóval való egyeztetés 

szerint - Szabadságát főképpen az óvodai szünetekben veheti ki. 

 

Besorolás: KJT szerinti mindenkori érvényes 

 

Alapkövetelmény: Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet. 

 

Iskolai végzettség, szakképesítés: Minimum középfokú 

 

Elvárt ismeretek: Az óvoda nevelési és egészségügyi előírásainak, belső szabályzatainak 

ismerete. 

Szükséges képességek: Szeretetteljes és példaadó viselkedés gyakorlata. 

Személyes tulajdonságok: Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiéné, segítőkészség 

 

KÖTELESSÉGEK - Főbb tevékenységek és felelősségek összefoglalása 
 

 Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése:  

• Feladatait az óvoda napi és heti rendjéhez igazodva, közvetlen helyettese határozza meg.  

• A gondjára bízott gyermekek testi épségéért teljes körű felelősséggel tartozik. 

• Felkészül feladatainak ellátására, elvégzi az előkészítésükkel kapcsolatos teendőket.  

• Köteles gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek 

foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális segítéséről a pedagógusok iránymutatása szerint.  

• Foglalkozásokon az óvónő irányításával segíti a csoportban folyó munkát, az eszközöket 

előkészíti, elrakja, segít a csoportszoba átrendezésében, a gyermekek eszközeinek 

előkészítésében, egyes gyermekeknek egyéni segítséget nyújt, hogy a foglalkozáson 

megfelelően tudjanak dolgozni.  

• Az óvodapedagógussal egyeztetett formában részt vesz a csoport szülői értekezletén.  

• Ügyel a folyosói rendre, a WC rendeltetésszerű használatára, a kézmosásra, a gyermekek 

étkezésére.  

• Részt vesz a reggeli, az ebéd és uzsonnáztatás lebonyolításában.  

• Az udvari levegőztetésnél, sétánál segít a gyermekek öltözködésében, az udvari rend 

megtartásában, játékot kezdeményez. Játékfoglalkozásokat önállóan tart.  



 
 

• Sétánál, óvodán kívüli foglalkozásoknál, kirándulásoknál segíti a gyermekek utcai 

közlekedését, a programokon való kulturált részvételt. A délutáni foglalkozásokon a 

pedagógus útmutatása szerint segít a szervezett foglalkozások előkészítésében, levezetésében.  

• Esetenként önállóan megtervezi és levezeti a játékot.  

• Csendes pihenő alatt és szabadidejében szemléltető eszközöket készít, azokat karban tartja, 

előkészíti a következő napokra.  

• Segít a gyermekek hazabocsátásánál.  

• Óvónői útmutatás alapján önállóan egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést végez. A megtanult 

fejlesztő terápiák egyes elemeit a pedagógus útmutatása szerint a gyermekekkel gyakorolja.  

• Szükség szerint közreműködik a gyermekek orvosi vizsgálatánál, vizsgálatra vagy haza 

kíséri a gyermeket, ha erre utasítást kap.  

• Kisebb baleset esetén elsősegélyt nyújt, de erről mindenképpen értesíti a beosztott 

pedagógust vagy vezetőt.  

• Ismeri az intézmény alapdokumentumait (SZMSZ, Házirend? Pedagógiai program). 

Munkáját minden esetben az említett dokumentumok alapján és a pedagógusok útmutatása 

szerint végzi.  

 

FELELŐSSÉG - Különleges felelősségek 
 

Személyekért: Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és részese a jó 

munkahelyi légkörnek. Az óvoda nevelőtestületével és technikai dolgozóival összhangban 

szervezi munkáját, törekszik az egymást segítő emberi kapcsolatok kialakítására. Részt vesz a 

gyermekek egészséges testi és mentálhigiénés környezetének kialakításában. A gyermekek 

óvodai munkájáról a szülőknek tájékoztatást nem ad, őket a megfelelő pedagógushoz 

irányítja. A hivatali titoktartás e munkakörben is kötelező.  

Vagyon: Felelős az intézményben lévő iroda- és számítástechnikai berendezések 

rendeltetésszerű használatáért. Szervezi és végrehajtja a rábízott beszerzéseket.  

Pénzügyi döntések: Az intézmény pénzügyeit érintő kérdésekben csak az intézmény 

vezetőinek döntése után intézkedhet.  

 Tervezés: Figyelemmel kíséri az csoportra/gyerekekre vonatkozó terveket, azok 

megvalósítását proaktívan segíti. Saját feladatait a munkahelyi vezető utasítása szerint tervezi 

és adminisztrálja.  

Technikai döntések: Betartja a tűz- munka és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan 

gazdálkodik a rábízott anyagokkal. Kialakítja az egészséges és biztonságos 

munkakörülményeket, az anyagi lehetőségek szerint.  

Bizalmas információk: A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali 

titoknak minősülő információkkal a törvény szellemében jár el, bizalmas információkat / 

dolgozói, gyermeki, szülői / csak a szükséges mértékben – az óvoda vezetőjének vagy 

helyetteseinek utasítására tárhat fel. Az intézmény belső életére vonatkozó értesüléseit köteles 

hivatali titokként megőrizni.  

Ellenőrzés foka: Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai / PP, SZMSZ, 

KSZ, HÁZIREND stb./ által megfogalmazott célkitűzések, a működési rend, a vezetői 

utasítások és a nevelőtestületi határozatok betartása alapján végzi. A fenti dokumentumokban 

előírtakat a gyermekekkel is betartatja. Ha bármely területen hiányosságot tapasztal, erről 

értesíti az illetékes vezetőt.  

Kapcsolatok: Napi munkájában rendszeresen együttműködik a csoportban dolgozó 

pedagógusokkal, az óvodatitkárral és az óvodavezetéssel. Részt vesz a nevelőtestületi, 

alkalmazotti értekezleteken. Az intézmény gyermekei és dolgozói érdekében kiegyensúlyozott 

kapcsolatra törekszik: a társintézményekkel, a szülőkkel ápolja a hagyományosan kialakult 

kapcsolatainkat.  



 
 

Munkakörülmények: Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkabeosztás és 

szabályok betartásával, a mindenkor hatályos jogszabályok szellemében, az SZMSZ alapján 

végzi.  

 

JOGKÖR, HATÁSKÖR: 

 

Gyakorolja az óvoda SzMSz -ben biztosított jogokat, hatásköre és képviseleti joga az adott 

gyermekcsoportra terjed ki.  

Javaslattételre jogosult: az óvoda működési körébe tartozó kérdésekben.  

Véleményezésre jogosult:  

- intézményvezető választás  

- éves munkaterv értékelés  

Döntésre jogosult:  

- pedagógiai eljárások, módszerek megválasztása témakörben  

Részvételi jog illeti meg azokon a rendezvényeken, amelyekre meghívót kap.  

 

ELLENŐRZÉSÉRE JOGOSULTAK:  

• Intézményvezető és helyettese 

 • Szakmai munkaközösség vezető  

• Külső szakértő egyeztetett időpontban  

A pedagógiai munka fejlesztése, az eredményes munka érdekében megfigyeléseket 

végezhetnek a nevelőtestület tagjai / minőségügyi csoport, szakmai pedagógiai csoport stb./ az 

intézményi munkatervben jelöltek szerint.  

  

ZÁRADÉK. A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a 

munkáltató fenntartja. A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes.  

  

Kelt: ………………………… 

                                                                     PH. 

……………………………….. 

                                                                                                                

Intézményvezető  

 

A munkaköri leírás az alábbi jogszabályokban előírtaknak megfelelően készült:  

- a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 

 - 138/1992. (X. 08.) Kormányrendelet 

 - 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről  

- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 

 

 NYILATKOZAT  

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 

példányát átvettem. Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért 

anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, 

eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom.  

 

Kelt ………………………………………........... 

 

…………………………. 

 

 Munkavállaló 



 
 

ÓVODATITKÁR MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 

Név: 

 

Besorolása: Közalkalmazotti bértábla szerint 

 

Cél: Adminisztratív tevékenységével segíti az intézményvezető és az óvoda munkatársainak 

munkáját, a szülőkkel való kapcsolattartást. 

 

Közvetlen felettes: Intézményvezető 

 

Helyettesítési előírás: - 30 napon belüli helyettesítést az intézményvezető-helyettes, - 30 

napon túli helyettesítést az óvoda igazgatója rendeli el írásban. 

 

Heti munkaidő: 40 óra 

Munkaidő beosztás: Nevelési évenként a munkatervben rögzítettek szerint. 

 

Iskolai végzettség, szakképesítés: Középfokú végzettség. 

 

Elvárt ismeretek: Kiváló szintű számítógép kezelői ismeretek, adminisztrációs tapasztalatok 

Szükséges képességek: Kiváló szintű együttműködési készség, pontosság, rugalmasság. 

Személyes tulajdonságok: Kiegyensúlyozottság, pontosság, megbízhatóság, etikus 

magatartás, jó humorérzék. 

 

KÖTELESSÉGEK 

 

Feladatkör részletesen: 

 Gyermekenkénti és csoportonkénti nyilvántartást vezet. 

 Felelősséggel vezeti a munka és védőruha-nyilvántartást. 

 Elvégzi a vagyonkezeléssel járó munkálatokat, leltározást, selejtezés előkészítést, 

stb. 

 Ellátja az igazgatóság gépelési feladatait 

 Aktuális információk telefonos továbbítása 

 Statisztika elkészítéséhez adatösszesítés, sokszorosítás 

 Költségvetés tervezéséhez részadatok kidolgozása  

 Adóval kapcsolatos iratok összegyűjtése, szabályok szerinti továbbítása – 

intézmények és MÁK felé / SZJA, családi kedvezmény, adójóváírás, / 

 Előkészíti a vezető részére a felvétellel, kilépéssel kapcsolatos adminisztrációt, 

szabadság nyilvántartást, szükség szerint végzi a postázást. (KIR- KIRA felülete) 

 A baleseti jelentéseket a vezető utasítása szerint határidőre elkészíti, elpostázza. 

 A vezető utasítása szerint a hiányzásjelentést, határidőre elkészíti. 

 Végzi az iktatást, figyelemmel kíséri az ügyiratok bonyolítási rendjét és a határidő 

betartását. 

 Vezeti a vezető utasítása szerint a személyi nyilvántartólapokat. 

 Gondoskodik arról, hogy a hatáskörébe utalt dokumentumok rendezett és bármikor 

ellenőrizhető állapotban legyenek, és az ügyviteli rendnek megfeleljenek. 

 Személyi anyagokat rendezi az intézményvezető utasítása alapján. 

 Irattári selejtezést végez. 



 
 

 A vezető utasítása szerint intézi és nyilvántartja a pedagógus-igazolványokat. 

 Közreműködik a személyzeti és munkaügyi ügyintézésben. 

 Ebéd, és egyéb térítési díjak beszedése. A befolyt összeget a szabályzatokban leírt 

rendelkezéseknek megfelelően kezeli. 

 Számítógépen végzi a béradatok nyilvántartását, naprakészen adatokat szolgáltat a 

vezető részére. (KIRA- felülete) Bérjegyzék dolgozói példányának továbbítása 

intézmények felé, valamint a felmerülő hiányosságok során konzultáció a MÁK-al. 

 Továbbképzési ügyintézés, elszámolás 

 Útiköltségek elszámolása, nyomtatványok kitöltése – tömegközlekedés, gépjármű 

használat 

 Pályázatok gépelése, elszámolások összekészítése 

 Gondoskodik az illetmények és bérügyek pontos adminisztrációjáról. 

 Kezeli a vagyonkimutatást és a hozzá kapcsolódó adminisztrációt. Kis értékű 

tárgyi eszközök bevételezése. 

 Normatíva és egyéb dokumentációk elkészítése  

 A vezető utasítása szerint kifizeti a napi kisebb összegű beszerzéseket az 

ellátmányból, a rovatot pontosan elszámolja. 

 Gazdálkodik az ellátmánnyal. 

 Készpénzelőleget vezetői utasításra a vezetővel együtt megigényli, elhozza, és 

határidőre elszámolja. 

 Vezeti a nevelőtestületi értekezletek jegyzőkönyveit. 

 

JOGKÖR, HATÁSKÖR 

 Tudásának és képességeinek megfelelő, korrekt munkavégzés 

 A munkafegyelem betartása. 

 A jó munkahelyi légkör alakítása. 

 Az óvoda pedagógiai munkájának, céljának megismerése, megvalósításának 

segítése. 

 

Bizalmas információk: 

A gyermek, a szülők, a dolgozók személyiségjogait érintő információkat megőrzi, egyéb 

esetben a közalkalmazotti törvényben foglaltak szerint jár el. 

A közalkalmazotti törvényen túl: a rajta átmenő információk bizalmas kezelése /gépelés, 

dossziék, tárgyalás, vendégek / 

Köteles megtartani a munkafegyelem és közösségi együttműködés normáit. 

 

M UNKAKÖRI KAPCSOLATOK 

Részt vesz a nevelőtestületi, alkalmazotti értekezleteken. Az intézmény gyermekei és 

dolgozói érdekében kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszik: a fenntartóval és annak 

szervezeteivel, szakmai szervezetekkel és a társintézménnyel, a kulturális intézményekkel, a 

szülőkkel ápolja hagyományosan kialakult kapcsolatainkat. 

 

FELELŐSSÉGI KÖR 

 

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható: 

 munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos 

elvégzéséért; 

 a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért; 



 
 

 a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a 

gyermekek jogainak megsértéséért; 

 a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért; 

 a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért. 

 

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK 

Személyre szólóan az adott nevelési év intézményi munkatervében kerül meghatározásra az 

egyéb feladat és megbízás. 

 

Munkakörülmények 

 Munkájához iroda, biztosítva. 

 

ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG 

 

Ellenőrzése 

 Az SZMSZ és az éves intézményi munkaterv tartalma és ütemezése szerint. 

 Joga van évente legalább egyszeri ellenőrzésére, munkájáról véleményezéshez. 

 Ellenőrzését maga is kérheti. 

 Rendkívüli ellenőrzésére a naprakészség, munkafegyelem ellenőrzése esetén, 

illetve a munkájával szemben felmerült ok miatt kerülhet sor. 

 Az ellenőrzésével kapcsolatban kialakított véleményhez írásbeli észrevételt tehet. 

 

Ellenőrzésére jogosultak: 

 Óvodaigazgató és helyettese 

 

 

ZÁRADÉK 

A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 

 

Kelt: 

PH. 

…………………………………………........ 

Intézményvezető 

a munkáltatói jogkör gyakorlója 

 

NYILATKOZAT 

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 

példányát átvettem. 

Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi 

felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket 

rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 

Kelt: 

 

 

………………………………………. 

Munkavállaló 

  



 
 

KARBANTARTÓ MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

Név:  

 

Besorolása: Közalkalmazotti bértábla szerint 

 

Cél: Az óvoda épületének és környezetének karban tartása 

. 

Helyettesítési előírás: 30 napon belüli helyettesítést az intézményvezető-helyettes, - 30 napon 

túli helyettesítést az óvoda igazgatója rendeli el írásban. 

 

Heti munkaidő: 20 óra. A munkaidő naponkénti megosztása: a hét minden napján 7-11 óráig. 

A munkaidejének beosztása változhat az ellátandó feladatok függvényében. 

 

Alapkövetelmény: Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet. 

 

Iskolai végzettség, szakképesítés: Minimum 8 általános 

 

Elvárt ismeretek: Megfelelő műszaki ismeretek 

Szükséges képességek: Fegyelmezettség, rugalmasság  

Személyes tulajdonságok: Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiéné, segítőkészség. 

 

KÖTELESSÉGEK 

 

• A munkafegyelem megtartása 

• Megjelenéssel/külsővel és kulturáltsággal a munkakör megfelelő szintű képviselete. A 

közösségi együttműködés formáinak betartása.  

• A gyermekek jogainak óvása, emberi méltóságuk tisztelete.  

A tudomására jutott pedagógiai információkat óvodában történteket, titokként kezelje. 

 

ELLENŐRZÉSRE JOGOSULTAK  

• Intézményvezető és helyettese 

Az eredményes munka érdekében megfigyeléseket végezhetnek a nevelőtestület tagjai 

(minőségügyi csoport, szakmai pedagógiai csoport stb.) az intézményi munkatervben jelöltek 

szerint. 

 

FELADATKÖR RÉSZLETESEN – ÁLLANDÓ KARBANTARTÓI FELADATOK 

 

A karbantartó feladatai:  

• Az óvoda épületében megfelelő hőfok biztosítása 

• A fűtőberendezések üzemeltetése az előírásoknak megfelelően.  

• A meghibásodás azonnali jelentése a vezető, vagy a vezető-helyettes felé.  

• A kazánház rendben tartása 

• Az óvodában felmerülő apróbb javítások, karbantartási munkálatok elvégzése.  

• Vásárlások elvégzése, szállításban, lebonyolításban való segédkezés.  

• Időnként részt vesz a beszerzésekben is.  

• A játszóudvar és a kert rendben tartása, takarítása, seprése, a hó eltakarítása és a növények 

ápolása, öntözése.  

• A homokozó homokjának fellazítása, locsolása.  

• Az udvari raktár rendben tartása.  



 
 

Nem rendszeres feladatok: 

- apróbb javítások, karbantartások elvégzése. A felsoroltakon túl a vezető által adott 

megbízások ellátása. 

 

A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:  

• A gyerekkel szemben barátságos, kedves.  

• A szülőkkel szemben együtt érző, odafigyelő, együttműködő magatartást tanúsít,  

• Tisztában van a gyerekek személyiségi jogaival, azokat semmilyen körülmények között sem 

sérti meg.  

• Tiszteletben tartja és tolerálja a másságot.  

• Példát mutat kulturált viselkedésével 

 

Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi feladatok: 

 Feladata a munkarend, a gyermekek napirendjének megtartása. 

 A balesetvédelem biztosítása, biztonsági előírások alkalmazása. 

 Minkájával kapcsolatos eszközök, szerszámok, vegyszerek, esetlegesen 

tisztítószerek biztonságos alkalmazása, tárolása. 

 

ZÁRADÉK  

 

A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 

A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes. 

 

 Kelt: …………………………………………........  

PH. 

…………………………………….. 

Intézményvezető a munkáltatói jogkör gyakorlója  

 

NYILATKOZAT  

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 

példányát átvettem. Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért 

anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, 

eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 

 Kelt: ………………………………...........  

 

……………………………. 

Munkavállaló 

  



 
 

TAKARÍTÓ MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

Név:  

 

Besorolása: A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról 

szóló 463/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet, a 70/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása 

alapján 

 

Cél: Az óvodai környezet rendjének, tisztaságának fenntartása. 

 

Közvetlen felettes: Intézményvezető-helyettes 

 

Helyettesítési előírás: 30 napon belüli helyettesítést az intézményvezető-helyettes, - 30 napon 

túli helyettesítést az óvoda igazgatója rendeli el írásban. 

 

Heti munkaidő: 40 óra 

Munkaidő beosztás: Nevelési évenként a munkatervben rögzítettek szerint 

 

Alapkövetelmény: Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet. 

 

Iskolai végzettség, szakképesítés: Minimum 8 általános 

 

Elvárt ismeretek: Az óvoda nevelési és egészségügyi előírásainak, belső szabályzatainak 

ismerete. 

Szükséges képességek: Szeretetteljes és példaadó viselkedés gyakorlata. 

Személyes tulajdonságok: Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiéné, segítőkészség. 

 

KÖTELESSÉGEK 

 

• A munkafegyelem megtartása. 

 • Megjelenéssel/külsővel és kulturáltsággal a munkakör megfelelő szintű képviselete. A 

közösségi együttműködés formáinak betartása. 

 • A gyermekek jogainak óvása, emberi méltóságuk tisztelete.  

• Az óvoda zavartalan működésének szükség esetén túlmunkával történő biztosítása. 

 

ELLENŐRZÉSRE JOGOSULTAK:  

Intézményvezető és helyettese 

Az eredményes munka érdekében megfigyeléseket végezhetnek a nevelőtestület tagjai 

(minőségügyi csoport, szakmai pedagógiai csoport stb.) az intézményi munkatervben jelöltek 

szerint. 

 

FELADATKÖR RÉSZLETESEN – ÁLLANDÓ FELADATOK 

 

Az óvodai környezet rendjének, tisztaságának fenntartása  

 Az óvoda helyiségeit tisztán tartja.  

 Gondoskodik a mosdók, vécék, ajtók gondos, higiénikus tisztaságáról és a napi 

portalanításról (csoportszobákat kivéve).  

 Naponta / szükség szerint többször is / az óvoda folyosóját felsöpri, porszívózza, 

fertőtlenítő felmosását elvégzi  

 Virágok locsolása, portalanítása, gondozása. 



 
 

 Bejárati lépcsők, járdák söprése, lábtörlők kiporolása. 

 Rendezvények utáni takarítás, a csoportszobák eredeti rendjének visszaállítása. 

 A tornatermet hetente 2 alkalommal takarítja, mosható berendezési tárgyakat is  

 A kiszolgáló helyiségeket hetente takarítja ki.  

 Hetente az elmozdítható berendezési tárgyak alatt, illetve mögött is el kell végezni a 

takarítási műveleteket, valamint a mosható falfelületek takarítását is.  

 Havonta a csővezetékeket, armatúrákat, nyílászárókat, párkányokat is takarítani kell.  

 Évente 3-4-szer az elérhető ablakokat meg kell tisztítani, függönyöket kimosni.  

 Ezen kívül elvégzi a soron kívül adódó takarítási feladatokat is.  

 Munkáját úgy szervezi meg, hogy a többiek munkaidejét ne zavarja meg.  

 Biztosítja mindenütt a tisztaságot.  

 A tisztítószerrel takarékosan bánik.  

 Munkáját a HACCP takarításra vonatkozó szabályainak megfelelően végzi. 

 

A takarításon kívül felelős: 

 A csoportszobák biztonságos zárásáért (ajtók, ablakok becsukásáért) 

 Az intézmény vagyontárgyainak védelméért. 

 Elektromos árammal, tisztítószerekkel való takarékosságért. 

 A munkavégzéshez szükséges mechanikus és elektromos eszközök helyes 

használatáért. 

 Balesetmentes munkavégzésért. 

 

 

ZÁRADÉK  

 

A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja.  

A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes.  

 

Kelt: …………………………………… 

                                                                 

                                                               PH.              …………………………………. 

                                                                       Intézményvezető a munkáltatói jogkör gyakorlója 

 

NYILATKOZAT  

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 

példányát átvettem. Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért 

anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, 

eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 

 Kelt: ………………………………………........... 

 

……………………………………… 

 Munkavállaló 

  



 
 

Konyhai kisegítő munkaköri leírása 
 

Név:  

 

Besorolása: A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról 

szóló 463/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet, a 70/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása 

alapján 

 

Cél: Az óvodai környezet és tálaló- melegítő konyha rendjének, tisztaságának fenntartása. 

 

Közvetlen felettes: Intézményvezető-helyettes 

 

Helyettesítési előírás: 30 napon belüli helyettesítést az intézményvezető-helyettes, - 30 

napon túli helyettesítést az óvoda igazgatója rendeli el írásban. 

 

Heti munkaidő: 40 óra 

Munkaidő beosztás: Nevelési évenként a munkatervben rögzítettek szerint 

 

Alapkövetelmény: Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet. 

 

Iskolai végzettség, szakképesítés: Minimum 8 általános 

 

Elvárt ismeretek: Az óvoda nevelési és egészségügyi előírásainak, belső szabályzatainak 

ismerete. 

Szükséges képességek: Szeretetteljes és példaadó viselkedés gyakorlata. 

Személyes tulajdonságok: Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiéné, segítőkészség. 

 

KÖTELESSÉGEK 

 

• A munkafegyelem megtartása. 

• Megjelenéssel/külsővel és kulturáltsággal a munkakör megfelelő szintű képviselete. A 

közösségi együttműködés formáinak betartása. 

 • A gyermekek jogainak óvása, emberi méltóságuk tisztelete.  

• Az óvoda zavartalan működésének szükség esetén túlmunkával történő biztosítása. 

 

Konyhai dolgozó speciális feladatai 9:00-17:00- óráig: 

 

1. Az átvett élelmiszereket, a nyersanyagot előkészíti, feldolgozza. 

2. Elkészíti, kiadagolja a reggelit, ebédet, uzsonnát. 

3. Naponta köteles az elkészített ételekből ételmintát eltenni, és azokat a 

hűtőszekrényben 3 napig megőrizni. 

4. Étkezés után az edényeket a higiéniai előírásoknak megfelelően elmosogatja, és a 

helyére teszi. 

5. Minden nap, étkezések után a konyhát és az ebédlőt kitakarítja, asztalokat lemossa, a 

padlót felmossa. Hetente egyszer nagytakarítást végez, melynek során lemossa a 

bútorokat, csempéket, kitisztítja a hűtőszekrényeket, átmossa a használaton kívüli 

edényeket. Szükség szerint, a takarítást végző személyek munkáját kisegíti. 

6. Anyagi felelősséggel tartozik a leltárban szereplő konyhai eszközök és berendezési 

tárgyak rendeltetésszerű használatáért. 



 
 

7. Felelős a konyha vagyontárgyainak, eszközeinek védelméért, a gáztűzhely biztonságos 

és rendeltetésszerű használatáért, a balesetmentes munkavégzésért, a NÉBIH és 

HACCP előírásainak maradéktalan megtartásáért. 

 

ELLENŐRZÉSRE JOGOSULTAK  

• Intézményvezető és helyettese  

Az eredményes munka érdekében megfigyeléseket végezhetnek a nevelőtestület tagjai 

(minőségügyi csoport, szakmai pedagógiai csoport stb.) az intézményi munkatervben jelöltek 

szerint. 

 

ZÁRADÉK  

 

A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 

A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes. 

 

 Kelt: ………………………………… 

PH. 

………………………………………… 

 Intézményvezető a munkáltatói jogkör gyakorlója  

 

NYILATKOZAT  

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 

példányát átvettem. Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért 

anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, 

eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom.  

 

Kelt: ………………………………………........... 

 

……………………………….. 

 Munkavállaló 

 


