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BEVEZETŐ 

 

 

Az intézmény – a jogszabályi előírásoknak megfelelendő – alapító okiratában foglaltakat e 

Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi. 

 

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény és a 20/2012.(VIII.31.) EMMI 

rendelet alapján e szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény működésére, belső és 

külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket. 

 

A Szabályzatot a hivatkozott jogszabály 40. § (2) bekezdése alapján az intézmény vezetője 

készítette el. 

 

A szabályzatot a nevelőtestület fogadja el a szülői közösség véleményezését követően és az 

intézményvezető jóváhagyásával válik érvényessé. 

 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti 

felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az intézmény működési 

szabályait. 

 

 

 

2. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 

 

 

Az intézmény törvényes működését a hatályos jogszabályokkal összhangban lévő 

alapdokumentumok határozzák meg. 

Az intézmény alapdokumentumai (Alapító okirat, Helyi Pedagógiai Program, stb…) 

működésünk legfőbb belső szabályozó elemeiként jelennek meg, melyek alapul szolgálnak a 

hierarchiában alattuk elhelyezkedő szabályozó dokumentumok tartalmi összefüggéseinek 

megteremtéséhez. 

 

 

A szabályozó dokumentumok (SZMSZ, Házirend, eljárásrendek, szabályzatok, stb…) már 

konkrétabb formáját jelenítik meg a belső szabályozásnak, melyek az intézmény 

működésében – szervezetileg – még mindig általánosítható tartalmi elemként érvényesülnek. 
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 Alapító okirat 
 

Az intézményt Cserkeszőlő Község Önkormányzata alapította. 

Az alapító okirat tartalmazza az intézmény működésére vonatkozó legfontosabb adatokat. 

 

 

 

 Helyi pedagógiai program 
 

Intézményünk Helyi pedagógiai programja foglalja magában nevelőközösségünk által 

megfogalmazott pedagógiai rendszerünket, nevelési struktúránkat. Minden egyéb belső 

dokumentum ennek szellemében, ill. vele összhangban került kidolgozásra. 

 

 

 

 

 Éves intézményi munkaterv 

 

A vezető óvónő az intézmény feladatainak végrehajtására intézményi munkatervet 

készít,melyet beleépít az ÁMK munkatervébe a többi intézményegység programjaival együtt. 

 

Az intézményi éves munkaterv elkészítésének legfontosabb kiindulópontja a Helyi 

Pedagógiai Program és az ide vonatkozó törvényi előírások. Az éves munkaterv 

összeállításánál, annak tervezésénél véleményt kell kérni az intézményben működő szervektől 

(SZMK), közösségektől és a fenntartótól. 

 

A munkatervnek tartalmaznia kell: 

 a feladatok konkrét meghatározását, 

 a feladat végrehajtásáért felelős megnevezését, 

 a feladat végrehajtásának határidejét, 

 a végrehajtásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeket 

 

A munkatervet az intézmény dolgozóival ismertetni kell, valamint meg kell küldeni az 

intézményben működő szervek, közösségek képviselőinek.  

 

A vezető óvónő a munkaterv végrehajtását folyamatosan ellenőrzi és értékeli. 

 

 

 

 Egyéb dokumentumok 

 

Az intézmény működését meghatározó dokumentum a Szervezeti és Működési Szabályzat, 

valamint azok mellékletét képező különféle szabályzatok, munkaköri leírások.  
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II..  rréésszz  

  

AAzz  aallaappííttóó  ookkiirraattbbaann  ffooggllaallttaakk  rréésszzlleetteezzééssee  ééss  eeggyyéébb    

sszzaabbáállyyoozzáássookk 

 

 

AZ INTÉZMÉNY LEGFONTOSABB ADATAI 

 

Az intézmény megnevezése. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő  

Napköziotthonos Óvoda 

 

 /Az intézmény a PS ÁMK Cserkeszőlő intézmény székhelye, egyben egyik intézmény 

egysége. További intézmény egységek: 

PS ÁMK Cserkeszőlő Bölcsőde 

PS ÁMK Cserkeszőlő Közétkeztetési Konyha 

PS ÁMK  Cserkeszőlő Könyvtár és Közművelődés / 

 

 

Rövidített név: P.S. ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda 

 

Az intézmény székhelye, címe: 5465 Cserkeszőlő Szinyei Merse Pál út 1. 

 

Adóhatósági azonosítószám: 15803940-2-16 

 

 

Számlát vezető hitelintézet neve, címe: K& H  Bank Zrt. Budapest Vigadó tér 1. 

 

Bankszámlaszám: 10402551-50504857-52521238 

 

 

Telefon.: 06/56 568- 456 

 

 

 

Intézmény alaptevékenysége:  

   

091110       Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120        Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai  nevelésének, ellátásának szakmai 

faladatai ( Nkt. 47.§ (1)-(6) és (8)- (10)           

                                      

      

  2012/ 2013-as tanévben SNI-s gyermek : 2 fő 

  2013/2014-es tanévben SNI-s gyermek: 2 fő 

  2014/2015-ös tanévben SNI-s gyermek: 7 fő 

  2015/2016-os tanévben SNI-s gyermek: 9 fő 

  2016/2017-es tanévben SNI-s gyermek: 5 fő 
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096015      Gyermekétkeztetés   köznevelési intézményben    

             

 A 2012/2013-as tanévben étkező gyermekek száma 60 fő 

 A 2013/2014 –es tanévben étkező gyermekek száma 59 fő 

 A 2014/2015-ös tanévben étkező gyermekek száma 59 fő 

 A 2015/2016-os tanévben étkező gyermekek száma 67 fő 

 A 2016/2017-es tanévben étkező gyermekek száma 62 fő 

 
 

           

 

 

 

Az alapító okirat száma: 127/2014. (XII..16.)  számú határozat a Petőfi Sándor Általános 

Művelődési Központ Cserkeszőlő létrehozásáról 

 

Az intézmény fenntartója:   Cserkeszőlő Község Önkormányzata 

 

Az intézmény felügyeleti szerve:    Cserkeszőlő Község Önkormányzata 

          5465. Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

 

 Az intézmény jogállása:  önállóan működő költségvetési szerv, pénzügyi, gazdálkodási 

feladatait a Polgármesteri Hivatal , mint önállóan működő és 

gazdálkodó költségvetési intézmény látja el külön megállapodás 

szerint. 

 

 Az intézmény szakmailag önálló. 
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VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 

 

 

 

AZ SZMSZ TÖRVÉNYI ALAPJA 

 

 

 

Jogszabályi alapok: 
 

2011.évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről (továbbiakban : Nkt.) 

2012.évi CXXIV.tv a nemzeti köznevelésről szóló tv módosításáról 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési- oktatási intézmények működéséről és  a 

köznevelési intézmények névhasználatáról (továbbiakban: 

EMMI rendelet) 

 

1992. évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak jogállásáról  
 

 

1993.évi LXXIX. Tv a közoktatásról (továbbiakban : Kt.) 

2011.évi CXCV. Tv az államháztartásról ( továbbiakban. Áht.) 

368/ 2011. (XII.31.) Korm. Rendelet az államháztartásról szóló tv. végrehajtásáról 

(továbbiakban: Ámr.) 

 

 

Kapcsolódó törvények: 

 

2010. évi CXXVI. Tv. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és  

megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő tv.  

módosításokról 

 

 

2012. évi I.tv. a munka törvénykönyvéről 

2012. évi LXXXVI. Tv a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. Hatályba lépésével  

összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról 

 

2012. évi CXXIV. Tv a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. Tv. Módosításáról 

 

288/2010. (XII. 30.) kormányrendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról 

 

362/2011. (XII: 30. 9 kormányrendelet az oktatási igazolványokról 

 

229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló tv. végrehajtásáról 

 

3/2012. (VI.8) EMMI rendelet a 2012/2013 tanév rendjéről 

 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a  

köznevelési intézmények névhasználatáról (EMMI- rendelet) 
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1992.évi XXXIII.tv. a közalkalmazottak jogállásáról 

138/1992. (X. 8.) Korm. Rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992.évi XXXIII.tv. 

végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 

2012.évi II.tv. a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről 

2011. évi CXII. Tv  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

2011. évi CLXXIX. Tv a nemzetiségek jogairól 

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 

28/ 2011. (VIII.3) NGM rendelet a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet 

végzők nyilvántartásáról és a kötelező szakmai 

továbbképzésekről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek 

és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú 

továbbképzéséről 

 

1997.évi XXXI. Tv a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról 

1993.évi XCIII: tv a munkavédelemről 

335/ 2005. (XII. 29) Korm. Rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeiről 

1995.évi LXVI.tv a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 

Magyarország alaptörvénye (2011. április 25.) 

2007. évi CLII.tv az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 

62/2011. (XII.29) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 

 

 

 

A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA 

 

Az intézmény számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat- és 

hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak 

figyelembevételével kell alkalmazni. 

 

Az SZMSZ hatálya (tárgyi, személyi, területi, időbeli): 

 

Területi hatály: 

- az intézmény egész területére érvényes 

- az intézmény által szervezett, óvodán kívüli programokra is érvényes 

 

Személyi hatály: 

- a gyermekre. Óvodai jogviszonyának keletkezésével a gyermek óvodában töltött 

idejében a szülői jogokat az óvoda gyakorolja. Azonban az alaptörvénybe foglalt 

önrendelkezési jog szabályozása szerint a szülőnek joga van eldönteni, melyik jogát 

adja át: nyilatkoznia kell pl. erről orvosi vizsgálatok esetében 

- az intézmény vezetőjére, dolgozóira, 

- az intézményben működő testületekre, szervekre, közösségekre, 

- az óvodával kapcsolatban állókra (szakszolgálat szakemberei, egészségügyi 

vizsgálatokat végzők) 

- az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre, ill. a nevelési időn kívül nyújtott 

szolgáltatókra. 
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Időbeli hatály: 

- határozatszám és dátum szerepel a dokumentumon 

- a kihirdetés napján lép hatályba 

- határozatlan időre szól 

- hatályát veszti a kihirdetés napján az előző SZMSZ 

- módosítások 

 

 

1. Az intézményben  az intézmény egység vezető ( ÁMK Igazgató)  óvodapedagógus 

kiadványozási joggal rendelkezik.  

 

Az intézmény által kiadmányozott iratnak tartalmaznia kell: 

- az intézmény nevét 

- az iktatószámot 

- az ügyintéző megnevezését 

- az ügyintézés helyét, idejét 

- az irat aláírójának nevét, beosztását 

- a nevelési oktatási intézmény körbélyegzőjének lenyomatát( EMMI rendelet 85.§ (1) 

2. Az intézményi bélyegző használatára jogosultak: 
- Andrási Rita intézmény vezető óvónő, Pásztor Györgyné intézmény vezető helyettes 

      - alkalmanként a vezető óvónő által írásban felhatalmazott személy 

3. az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok rendje: Az elektronikus 

úton előállított, kinyomtatott nyomtatványokat az óvodavezető aláírásával és az óvoda 

körbélyegzőjével hitelesíti. (felvételi-és mulasztási napló; óvodai felvételi előjegyzési napló, 

csoportnapló,egyéni fejlesztést rögzítő dokumentum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 



                       Petőfi Sándor ÁMK Cserkeszőlő 

           Napköziotthonos Óvoda Cserkeszőlő 

 

SZMSZ 

 

II. rész 

A nevelési-oktatási intézményre vonatkozó szabályok 

 

Valamennyi munkakörhöz tartozó feladat-és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának 

módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat a munkaköri 

leírások tartalmazzák. 

 

 
AZ ÓVODAI INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
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INTÉZMÉNY INFORMÁCIÓS RENDSZERE 

 

Az intézményen belül kialakított és működő információs csatornák a következők: 

 

 

 

 Munkatársi értekezletek:    ~ óvodapedagógusok részére   

            

      ~ technikai dolgozók részére  

           
 heti rendszerességgel  

 

 

 Nevelőtestületi értekezletek a teljes nevelőtestület részvételével: 

~ működési, szakmai témában  

~ minőségfejlesztés  

 minimum évente 3 alkalommal (tanévnyitó, félévi, tanévzáró), ill. aktuálisan 

 

 

 Faliújság:  
           ~ Az óvoda folyosóján   

       folyamatos frissítéssel 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ INTÉZMÉNY BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEINEK 

FŐBB FELADATAI 

 
 

 

Az intézményi munka irányítását segítő fórumok: 

 

 csoport megbeszélések 

 dolgozói munka értekezlet 

 

 

Intézmény munkáját segítő testület, szervek, közösségek. 

 dolgozói érdekképviseleti szervezet  

 nevelőtestület 

 szülői munkaközösség 

 

10 



                       Petőfi Sándor ÁMK Cserkeszőlő 

           Napköziotthonos Óvoda Cserkeszőlő 

 

SZMSZ 

 

AZ INTÉZMÉNY BELSŐ ÉS KÜLSŐ 

KAPCSOLATRENDSZERE 

 
 

 

1. Az intézmény egység vezető óvónő feladatai és az egységek közötti kapcsolattartás 
 

Az óvoda élén az intézmény egység vezető óvónő áll, aki egyben az ÁMK igazgatója. 

Magasabb vezető beosztású közalkalmazott.  

Az Igazgatótanács  legalább félévente – illetőleg szükség szerint – ülésezik.  

 

 

Kapcsolattartás egyéb formái: 

 telefonon 

 e- mail-ben 

 

 

 

Az vezető óvónő felel: 

 

 az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, 

 a pedagógiai munkáért, 

 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 továbbképzésének megszervezéséért 

 az óvoda ellenőrzési  rendszerének működéséért 

 a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért 

     

 

A vezető óvónő feladata: 

 

 a nevelőtestületi értekezlet előkészítése, vezetése, 

 a döntések /állásfoglalások/ végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése,  

 a nevelőmunka irányítása és ellenőrzése, 

 a munkavállaló érdek képviseleti szervekkel, a szülői szervezetekkel való 

együttműködés, 

 az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben való döntés, amelyet 

jogszabály vagy kollektív szerződés / közalkalmazotti szabályzat/ nem utal más 

hatáskörébe, 

 az intézmény külső szervek előtti teljes képviselete azon lehetőség 

figyelembevételével, hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti vagy álladó 

megbízást adhat 
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 a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt – és át nem ruházott – feladatok 

ellátása, 

 Az óvoda ellenőrzési  rendszerének működtetése. 

 

 

 

2. Az intézményvezető  akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje 

 

A nevelési-oktatási intézmény vezetője az alábbiak szerint köteles gondoskodni arról, hogy 

akadályoztatása esetén a 

 

 ÁMK  Intézményvezető ill. intézmény egység vezető óvónői 

 

feladatokat ellássák. 

 

Ha egyértelművé válik, hogy az intézmény egység vezető óvónő  feladatkörébe tartozó 

teendők akadályoztatása (pl.: betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, nem tudja 

ellátni a vezetői feladatokat, akkor az int. vezető helyettes hozza meg a szükséges döntéseket. 

 

Ellátandó vezetői feladatok:  

Szakszerű és törvényes működés biztosítása 

Célszerű és takarékos gazdálkodás 

Pénzügyi és gazdálkodási feladatok 

Gyermek és ifjúságvédelem 

Gyermekbalesetek megelőzése 

Egészségügyi vizsgálat megszervezése 

Ellenőrzési, mérési , értékelési rendszer működtetése 

Pedagógiai program végrehajtása, ellenőrzése 

Éves munkaterv elkészítése, értékelése 

Beiskolázási feladatok lebonyolítása 

Pedagógus továbbképzési terv elkészítése 

Nemzeti ünnepek és egyéb hagyományok ápolása 

Álláshelyek betöltése, kinevezés határozott időre 

Álláshelyek betöltése, kinevezés határozatlan időre 

Megbízások 

Munkavállalót terhelő felelősség megállapítása 

Munkavállaló kártérítésével kapcsolatos intézkedés 

Közalkalmazottak besorolása, nyilvántartások 

Közalkalmazottak minősítése 

Alkalmazottak erkölcsi és anyagi elismerése 

Szabadságok tervezése, ütemezése 

Szünetek alatti ügyelet biztosítása 

Munkarend szervezése, ellenőrzése 

Tanügy igazgatási feladatok 

Kapcsolattartás szülői közösséggel és egyéb partnerekkel 

Nyilvántartások naprakész vezetése 

 

 

 

12 



                       Petőfi Sándor ÁMK Cserkeszőlő 

           Napköziotthonos Óvoda Cserkeszőlő 

 

SZMSZ 

 

 

Szabályzatok, dokumentumok elkészítése, hozzáférhetőség 

Csoportok adminisztratív teendőinek ellenőrzése 

Tűz és munkavédelmi előírások betartása 

Leltározás, selejtezés 

Épület- és vagyontárgyak védelme 

Intézmény képviselete 

 

 

 

Tartós távollétnek 4 hét illetve ennél hosszabb idő minősül. 

 

 

 

 Egynapos vagy tartós távollét esetén  : 

 

  Pásztor Györgyné intézmény vezető helyettes óvodapedagógus látja el a helyettesítést 

az azonnali, döntést nem igénylő  óvodát érintő ügyekben. 

 

Ezen túlmenően a benntartózkodás alapján intézkedésre a magasabb fizetési fokozatba tartozó 

óvodapedagógus jogosult, csak olyan ügyekben melyek az intézmény működésével, a 

gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali feladatok. 

 

Óvodai ügyintézés minden nap 8-16 óra között történik. 

 

További előírások: 

 

 a helyettes csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó 

intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg a vezető óvónő helyett,  

 a helyettes csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors intézkedést igényelnek, 

halaszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítés során történő ellátására a munkaköri 

leírásában felhatalmazást kapott. 

 

 

 

3. A vezető és a szülői szervezet közötti kapcsolat formái 

 

a) A vezető óvónő és a szülői szervezet képviselője szükség szerint, de legalább 

félévenként ül össze, ahol tájékoztatást adnak az intézmény munkájáról. Az óvodai 

szintű szülői munkaközösség vezetőjével az óvodavezető, a csoportszintű ügyekben a 

csoport szülői munkaközösségének képviselőivel az óvodapedagógus tart kapcsolatot. 

 

 Az óvodai szintű munkaközösség vezetőjét meg kell hívni a nevelőtestületi értekezlet 

azon napirendi pontjainak tárgyalásához, amely ügyekben jogszabály, vagy az óvoda 

szervezeti és működési szabályzata a szülői munkaközösség részére véleményezési 

jogot biztosított. 
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 A meghívás a napirendi pont írásos anyagának legalább 8 nappal korábbi átadásával 

történhet. 

 

 Az intézményvezető óvónő a szülői munkaközösség vezetőjét legalább félévente 

tájékoztatja az óvodában folyó nevelőmunkáról és a gyermekeket érintő kérdésekről. 

 

 Az óvodapedagógus a csoport szülői munkaközössége képviselőjének szükség szerint, 

de  legalább három havonta egy alkalommal ad tájékoztatást. 

 

b)  A szülői munkaközösség részére biztosított jogok  

 

Az intézményben a szülők jogaik érvényesítésére, kötelességük teljesítése érdekében szülői 

szervezetet hozhatnak létre, melynek vezetőségében minden csoport szülői közössége 3 főt 

delegál. Legalább évi 2 alkalommal, az óvoda vezetésével közös értekezletet tartanak a 

hatékony együttműködés érdekében. 

 

A szülői munkaközösség véleményezési jogot gyakorol: 

 Munkaterv véleményezése – a 229/2012. (VIII. 28.) EMMI rendelet alapján 

 Ha az intézményben nem működik óvodaszék, akkor minden olyan kérdésben, 

melyben a jogszabály rendelkezés alapján az óvodaszék egyetértési jogot gyakorolna, 

a szülői szervezet (közösség) véleményét ki kell kérni- a 229/2012. (VIII. 28.) EMMI 

rendelet alapján 

 

A szülői szervezet köteles véleményezési jogkörben eljárva írásban nyilatkozni. Az intézmény 

vezetőjének feladata a szülői szervezettel való együttműködés. 

 

Továbbá a szülő jogai: 

 tájékoztatáshoz való jog 

 

 kérdezési jog 

 

 egyetértési jog (ha nem működik óvodaszék, egyetértési jog illeti meg a szülői 

szervezetet  a pedagógiai programmal kapcsolatosan, a 229/2012. (VIII. 28.) EMMI 

rendelet alapján) 

 

A szülői szervezetet- ezen SZMSZ alapján- megillető további jogokat nem határoz meg. 

 

A gyermeknek joga van az egyenlő bánásmódhoz, névviseleti jog, nemzeti- kisebbségi jog 

illeti. Joga van az adottságainak megfelelő nevelésben, oktatásban részesülni. 

  

Szülői igények alapján szerveződő önköltséges rendezvényeken( színház, kirándulás), 

szolgáltatásokon való részvétel megszervezése, lebonyolítása az SZMK feladata. 

 

A nevelési- oktatási intézmény vezetőjének munkáját a nevelőtestület és a szülők közössége a 

vezetői megbízás 2. és 4. évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés alapján 

értékeli.   ( Nkt. 69.§ (4)  ) 
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4. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 
 

Az óvodát külső intézményekkel, szervekkel fenntartott kapcsolatiban a vezető óvónő 

képviseli. 

 

 

Az óvoda rendszeres kapcsolatot tart a fenntartóval, a Klebersberg Intézményfenntartó 

Központ Kunszentmártoni Tankerületével, a bölcsődével, az ÁMK könyvtárával, az idősek 

klubjával, az Önkormányzattal és a Megyei, járási szakértői Bizottságokkal, Jász- nagykun- 

Szolnok megyei Pedagógiai Intézettel,  a helyi Általános Iskolával, ill. egyéb közösségekkel 

(az intézménnyel jogviszonyban állók hozzátartozóival, civil szervezetekkel). A kapcsolatok 

lehetnek szakmai, kulturális, sport vagy egyéb jellegűek. A kapcsolat formái: rendezvények, 

versenyek, szolgáltatások. 

 

Az vezető óvónő kapcsolatot tart a pedagógiai szakszolgálatokkal, pedagógiai szakmai 

szolgáltatások ellátására létrehozott intézményekkel. ( esetmegbeszélés, előadások, 

rendezvények látogatása, utazó gyógypedagógusi ellátás során folyamatos konzultáció az 

óvodában a gyermek fejlesztéséről). 

 

A pedagógiai szakmai szolgáltató szerv által közölt határidőben javaslatot tesz az általa 

igényelt, az intézményt érintő feladatok munkatervi ütemezésére. 

 

A gyermekek fejlesztésének, iskolásra alkalmasságának, iskolaérettségének elbírálásában 

szükség szerint közreműködő nevelési tanácsadóval a vezető óvónő állapodik meg az 

együttműködés formáiban. 

 

Kapcsolattartás módja: e-mail, telefon, személyes. 

 

Az óvodapedagógusok folyamatos kapcsolatot tartanak a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálattal. A kapcsolattartást vezetői szinten a vezető óvónő gondozza. 

 

Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás a vezető óvónő feladata. 

Egyeztetés szerint évente egy alakalommal szűrővizsgálat történik. Ez az orvos és a védőnő 

együttes szolgáltatásából áll, melyet a fogorvos és a fogászati asszisztens közreműködésével 

látnak el. A szűrővizsgálat megszervezése évente egyszer történik. 

 

A  vezető óvónő feladata a feltételek biztosítása a hitoktatáshoz is. 

 

A fenntartóval való kapcsolattartás: 

Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő területekre terjed 

ki: 

- az intézmény átszervezésére, megszüntetésére 

- az intézmény tevékenységi körének módosítására 

- az intézmény nevének megállapítására 

- az intézmény pénzügyi- gazdálkodási tevékenységére (elsősorban a költségvetésre, 

költségtérítésekre, a szociálisan adható kedvezményekre stb.) 
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- az intézmény ellenőrzésére: gazdálkodási, működési törvényességi szempontból; 

szakmai munka eredményessége tekintetében;az ott folyó gyermek-és ifjúságvédelmi 

tevékenységre valamint a tanuló és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett 

intézkedések tekintetében; az intézményben  folyó szakmai munka értékelésére 

 

 

Az intézmény és a fenntartó kapcsolata eseti: 

 az intézmény munkatervének jóváhagyása, továbbképzési tervének jóváhagyása,SZMSZ-e , 

Helyi Pedagógiai Programjának egyetértése tekintetében, éves beszámoló készítése 

 

A fenntartóval való kapcsolattartás formái: 

- szóbeli tájékoztatás 

-írásbeli beszámoló adása 

-egyeztető tárgyalásokon, értekezleten, gyűlésen való részvétel 

- a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából 

- speciális információszolgáltatás az intézménypénzügyi-gazdálkodási, valamint szakmai 

tevékenységéhez kapcsolódóan 

 

 

Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás 

Kiemelt szempontok: 

A támogató megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény anyagi helyzetéről, a támogatással 

megvalósítandó elképzeléséről és annak előnyeiről. Az intézmény a kapott támogatásról és 

annak felhasználásáról olyan nyilvántartást vezessen, hogy abból a támogatás 

felhasználásának módja, célszerűsége stb. egyértelműen megállapítható legyen; a támogató 

ilyen irányú információigénye kielégíthető legyen. 

Az intézményvezető feladata, hogy az intézmény számára minél több támogatót szerezzen, s 

azokat megtartsa. 

 

 

5. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolattartás 
 

 

Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és 

megszüntetése érdekében a: 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, illetve 

 gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más: 

 - személyekkel,  

 - intézményekkel és 

 - hatóságokkal. 

 

 

Az intézmény segítséget kér a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattól, ha a gyermeket 

veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni. 

 

 

 

16 

 



                       Petőfi Sándor ÁMK Cserkeszőlő 

           Napköziotthonos Óvoda Cserkeszőlő 

 

SZMSZ 

 

 

Kapcsolattartás formái: 

- gyermekjóléti szolgálat értesítése 

- esetmegbeszélés 

- előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére 

- a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése, 

lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget 

 

 

A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: 

 a gyermekjóléti szolgálat értesítése – ha az intézmény a szolgálat beavatkozását 

szükségesnek látja, 

 esetmegbeszélés – az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére, 

 a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat címének és telefonszámának intézményben 

való kihelyezése, lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget, 

 előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére. 

 

 

 

 

A térítési díjjal összefüggő kedvezmények: 

 A törvényi előírások figyelembe vételével azok, akik rendszeres nevelési 

támogatásban részsülnek, ingyenesen vehetik igénybe az óvodai étkezést.  

 Azok, akik családjukban három, vagy több kiskorú gyermeket nevelnek, és nem 

részesülnek rendszeres nevelési támogatásban, 50%-os kedvezményben részesülnek a 

mindenkori étkezési térítési díjból. 

 A térítési díj mértékét a fenntartó határozza meg. Az erre vonatkozó változásokat a 

szülőnek 30 napon belül jeleznie kell a csoportban lévő óvodapedagógusnál. 

 

 

Vezetői ellenőrzés 

 

Az óvodai nevelő, fejlesztőmunka ellenőrzése az vezető óvónő feladata és hatásköre, aki 

ellenőrző tevékenységét az éves vezetői munkaterv részeként az ellenőrzési tervben 

fogalmazza meg a nevelőtestület egyetértésével. A belső ellenőrzés minden pedagógusra 

kiterjed. 

  

Általános elveink az ellenőrzés lebonyolításával kapcsolatban: 

 Az ellenőrzés tartalmának konkrét meghatározása, az elvárásoknak, a megfelelés 

kritériumainak egyértelmű közzététele, az érintettek által történő elfogadása 

 Az ellenőrzés fejlesztő jellegének biztosítása érdekében a tapasztalatokból kiindulva 

innovációs folyamatok megindítása (az ellenőrzés feladata, hogy a pedagógiai önállóságot 

tiszteletben tartva növeljük az óvónők pedagógiai hatékonyságát, módszertani kultúráját) 

 A kompetencia határok tisztázása, betartása 

 Az ellenőrzés objektivitásának biztosítása: a tényszerűség érdekében a szubjektív elemek 

és vélemények kizárása 

 A folyamat dokumentálása, tervszerűség biztosítása 
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 Az ellenőrzési folyamat egészének demokratizmusa: a demokratizmus feltételezi az óvónő 

pedagógiai szabadságának maximális tiszteletben tartását (a Helyi nevelési program cél- 

és feladatrendszerének megvalósítása követelmény, de az ehhez vezető módszerek 

kiválasztása az óvodapedagógus joga) 

 A vezető ellenőrző tevékenységének folyamatában jelen van az elemzésre épülő értékelés 

 

 

Az ellenőrzés szabályai: 

 

 Az ellenőrzés megkezdés előtt legalább 7 nappal – a nevelési év vezetői ellenőrzési 

tervének megfelelően – az ellenőrzés lebonyolítójának egyeztetnie kell az ellenőrzött 

személlyel (személyekkel) az ellenőrzés időpontjáról, időtartamáról, formájáról, 

módszeréről 

 Az ellenőrzés szempontsorát az ellenőrzöttekkel – szintén az ellenőrzést megelőzően 

legalább 7 nappal – ismertetni kell 

 Az ellenőrzés után az ellenőrzés megállapításait az ellenőrzött személlyel (személyekkel) 

ismertetni kell 

 Az, aki az ellenőrzés megállapításaival nem ért egyet, másik szakmai ellenőrzés keretében 

kérheti annak felülvizsgálatát 

 Az ellenőrzés eredményéről feljegyzés készül, melyet az ellenőrzött személy (személyek) 

és az ellenőrzést végzők aláírásukkal hagynak jóvá 

  

A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények: 

- fogja át a pedagógiai munka egészét 

- segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását 

- a foglalkozásokkal szemben támasztott követelményekhez igazodva mérje és értékelje a 

pedagógus által elért eredményeket, ösztönözzön a minél jobb eredmény elérésére 

- támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb ellátását 

- a szülői közösség( vagy óvodaszék) észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrizéssel segítse 

az oktatás valamennyi szereplőjének megfelelő módszer megtalálását 

- biztosítsa és segítse elő a fegyelmezett munkát 

- támogassa a  vezetői utasítások, rendelkezések következetes végrehajtását, megtartását 

- hatékonyan működjön a megelőző szerepe 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésére az intézmény vezetője jogosult. 

 

A pedagógiai munka belső, valamely témájú, területre vonatkozó ellenőrzésére az intézmény 

valamennyi pedagógus dolgozója javaslatot tehet. 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái: 

- szóbeli beszámoltatás 

- írásbeli beszámoltatás, - speciális felmérése, tesztek 

- értekezlet 

-tevékenység (foglalkozás) látogatás 

- dokumentum elemzés 
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Az intézményvezető a pedagógiai munka belső ellenőrzését az éves munkatervben rögzíti. 

 

 A dajkák, technikai dolgozók ellenőrzése  a HACCP és a munkaköri leírások alapján 

történik. 

 

 

 

AZ ÓVODA MŰKÖDÉSI RENDJE 

 

 

Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje: 

 

 az óvodai felvétel jelentkezés útján történik. A kötelező felvételt biztosító óvoda a 20/ 

2012. ( VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (9) bekezdése alapján az, melynek körzetében a 

gyermek életvitelszerűen lakik. Részletesebben a miniszteri rendeletben találunk erről 

leírást. 

 A 3. életév betöltése után lehetőleg ágy- és szobatiszta, beszédértő, kanalat és poharat 

használni tudó,  gyermekeket várunk. Ha a gyermek a beiratkozást követően fél éven belül 

tölti a 3. életévét, ugyancsak felvehető az óvodába. 

 2015. szeptember 1.óta kötelező a hároméves kortól történő óvodai nevelés. Az 5. életév 

betöltéséig csak egyéni kérelemre adhat felmentést a jegyző. A Nkt. 8 § (2) bekezdése 

alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig harmadik életévét 

betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább 4 órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A 

jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek 

jogos érdekét szem előtt tartva a gyermek 5. életévének betöltéséig felmentést adhat. 

 Az óvodai beíratás minden év májusában meghatározott időben történik. 

 Az óvodai jelentkezés módját, a határidő előtt legalább 30 nappal, nyilvánosságra hozzuk.  

 

 

 

A foglalkozásról való távolmaradással kapcsolatos szabályok: 

 

 

 A gyermek távolmaradását a szülőnek be kell jelentenie. 

 A nevelési év alatt: 

- egészséges gyermek hiányzását indokolt esetben előzetesen a vezető óvónő 

engedélyezheti, 

- betegség esetén csak orvosi igazolás kíséretében fogadjuk a gyermekeket, melyen 

a betegség pontos időintervallumát is jelezni kell 

 

A szülő tájékoztatást kérhet a gyermekével kapcsolatos vagy egyéb dolgokról a vezető 

óvónő fogadó óráján vagy az előre meghatározott egyéni / négyszemközti / 

fogadóórán, esetleg szülői értekezletet követően. 
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 Egy hónapnál több hátralék esetén az intézményvezető köteles erről a jegyzőt 

értesíteni.  

 Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő visszatérítésre nem tarthat igényt. 
 

  Az óvodavezető kötelessége- ha az óvodaköteles gyermek 11 napon túl igazolatlanul 

hiányzik egy nevelési évben- a mulasztásról tájékoztatni az általános szabálysértési 

hatóságot, azaz a Járási Hivatalt. A miniszteri rendelet 51 . §-ának új (4.c.) bekezdése úgy 

rendelkezik, hogy amennyiben a gyermek óvodaköteles korú és igazolatlan mulasztása 

egy nevelési ében eléri a 11 nevelési napot, az óvoda vezetőjének haladéktalanul 

értesítenie kell a gyermek tényleges tartózkodási helye szerinti illetékes gyámhatóságot. A 

mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a gyermek a szülő írásbeli kérelmére engedélyt 

kapott az óvodavezetőtől a távolmaradásra. Ugyancsak igazolt a hiányzás, ha a gyermek 

beteg volt és arról a szülő igazolást hoz vagy a hatósági intézkedés és egyéb alapos indok 

miatt nem tud a kötelezettségnek eleget tenni.  

 

 A beíratáshoz szükséges: 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata 

- a szülő személyi igazolványa, a gyermek lakcím igazoló kártyája és TAJ száma 

 

 A felvétel elbírálása: Minden jelentkező gyermeket nyilvántartásba veszünk. A 

felvételnél illetve az intézményen belüli áthelyezésnél, meghatározó a fenntartó által 

megállapított férőhelyszám. A felvétel elbírálása a felvételi szabályzatban 

meghatározottak alapján történik. A felvételt nyert gyermeket a szülő köteles rendszeresen 

óvodába járatni. 

 

Csoportok szervezési elvei: 

 
A csoportok kialakítását az óvoda tárgyi és személyi feltételei, lehetőségei, valamint a 

gyermekek korösszetétele határozza meg. Törekszünk a közel azonos életkorú gyerekeket egy 

csoportba helyezni, de nem zárjuk ki a lehetőségét vegyes, vagy részben osztott csoportok 

működésének. 

 

 

Napközis ellátás szervezése: 

 

A fenntartó által biztosított keretek között, - a szülők igénye alapján - a gyermekek napközis 

ellátásban részesülnek. 

A lecsökkent létszámú csoportok összevonásra kerülhetnek a délutáni időszakban. 

 

Az étkezések időrendje:: 

- Tízóraizás: 8.30- tól folyamatos napirend szerint 

-     Ebédelés: 11.30-tól 12.15-ig 

- Uzsonnázás: 15.00- tól folyamatos napirend szerint 
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 A gyermekek az óvoda területére otthonról nem hozhatnak ételt, italt magukkal. Az óvoda 

által  biztosított ételek gondoskodnak a gyermek megfelelő ellátásáról,a vitaminok beviteléről. 

Hetente 1 nap zöldség- gyümölcs nappal egészítjük ki az étkezést. 

 

Névnap- születésnap megünneplésére csak bolti, megfelelően lezárt apró kekszet fogadunk el. 

Ilyen esetben kérjük a szülőket, kerüljék el az olcsó, színezett,  szénsavas üdítők behozatalát.   

 

 

 

A nevelési év rendje: 

 

 Az óvodai nevelési év szeptember 1-től, következő év augusztus 31-ig tart. 

 

 A nyári zárva tartás meghatározása mindenkor a Képviselőtestület határozata alapján 

történik, melynek idejéről minden év február 15-ig értesítjük a szülőket.  

 

 

  A nevelés nélküli munkanapok igénybevételének konkrét időpontjáról 7 nappal előbb 

tájékoztatjuk a szülőket.(Az igényelhető 5 napból, 3 napot arra az időszakra tervezünk, 

amikor az ünnepek előtt, illetve után csökkent létszámmal üzemelnek az óvodák. (Pl. az 

iskolai őszi,- téli,- tavaszi,- szünet.)  

 

 

Amennyiben csak 8 vagy annál kevesebb gyermek igényelné az óvodai ellátást, takarékossági 

okokból az intézményt zárva tartjuk 

 

 

 

Az óvoda munkarendje: 

 

 

Nyitvatartási idő, hétfőtől péntekig reggel 6.30 - 16.45 óráig. A teljes nyitva tartás 

ideje alatt biztosítjuk az óvónői felügyeletet.  

Az óvodapedagógusok heti váltásban látják el feladataikat . Részletes munkaköri leírásmintát 

az SZMSZ melléklete tartalmazza.  

 

Az intézményből a gyermekeket: 

- a foglalkozásokat követően, ha ebédet nem igényel, 11.30 órától 12 óráig, ha 

ebédet igényel, 12.30 órától 13 óráig lehet elvinni 

- délután: 14.30 órától legkésőbb 17.30 óráig kell elvinni a gyermekeket 

 

Az óvodásokat csak a gondviselő szülő, illetve az általa írásban meghatározott személy viheti 

el. A gyermeket az óvodába érkezéskor az óvodai csoportba vezetéssel kell átadni az 

óvodapedagógusnak, aki átveszi a gyermek felügyeletét. 
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Az óvodában dolgozó 3 dajka munkarendje is heti váltásban történik. Feladataikat az 

SZMSZ melléklete tartalmazza. 

 

 

 

 

Munkaidő beosztásuk: 

 

1. dajka 6.30- tól 9.30 óráig és 12.00- tól 17.00 óráig / nyitós dajka  

 

2. dajka 8.30 órától 16.30 óráig / zárós dajka / 

 

3. dajka  9.30 órától 17.30 óráig. 

 

 

 

Takarítónő munkabeosztása:  8-16 óráig 

 

 

A kulcsokért az óvodában az óvoda nyitását-zárását végző dajkák a felelősek.  

Pótkulccsal a vezető óvónő rendelkezik. 

 

 

Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az óvoda vezetője engedélyezi. 
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RENDSZERÁBRA 

A tartalmi munka szervezése a helyi pedagógiai program alapján 
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Nevelés célja 

A nevelés feladatrendszere 

Az egészséges életmód alakítása 

Tevékenységek 

- játék 

- verselés, mesélés 

- ének-zene, énekes játék, gyermektánc 

 

- rajzolás, festés,mintázás,kézimunka 

- mozgás 

- munka jellegű tevékenységek 

- a külső világ tevékeny megismerése 

- tanulás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gyermekek fejlettségi szintjének mutatói óvodáskor végére 

Érzelmi ,erkölcsi és 

közösségi nevelés 

Az anyanyelvi, az értelmi 

fejlesztés és nevelés 

megvalósítása 

Az óvodai élet 

megszervezése 

Feltételrendszer 

Gyermekvédelem 

Kapcsolatok 
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Az egyház szervezésében, legalább 6 szülő írásos kezdeményezésére, térítésmentesen 

biztosítjuk a hitoktatáshoz szükséges feltételeket – pl. csoportszoba, audiovizuális eszközök- 

hetente egy alkalommal, pénteken, 15-16 óra között. Ez iránti kérelmet az érintettek 

aláírásával ellátott írásos formában kell kérelmezni az óvoda vezetőjénél. 

 

 

Az óvoda gyermekvédelmi tevékenysége 

 

Célunk, hogy a hátrányos és veszélyeztetett gyermek már 3 éves korától részesüljön 

rendszeres, egész napos óvodai ellátásban. Arra törekszünk, hogy minél jobb kapcsolatot 

alakítsunk ki a szülőkkel, tájékozódjunk életkörülményeikről, napi gondjaikról. Ezáltal is 

próbáljuk a hiányzásokat  minimálisra csökkenteni, a szülőket meggyőzni az óvodába járás 

fontosságáról. 2015. szeptember 1-től a 3. életévet betöltött gyermekek beóvodázása 

kötelezővé vált. Az 5. életév betöltéséig csak egyéni kérelemre adhat felmentést a jegyző. 

Célok: 

 a hátrányos, halmozottan hátrányos és veszélyeztetett gyermekek beóvodáztatása 

 rendszeres óvodába járatás 

 hiányzás okainak feltárása, megszüntetése 

 a hátrányos és veszélyeztetett gyermekek egész napos óvodáztatásának biztosítása 

 feleljenek meg az iskolaérettség kritériumainak 

 

Az óvodapedagógusok alapvető feladatai a gyermekvédelemmel kapcsolatban: 

 

A pedagógus óvodai munkájának kapcsolódni kell az óvodai élet egészének feladataihoz, 

célkitűzéseihez, a helyi nevelési programban megfogalmazottak megvalósításához. A 

megvalósítás során joga van saját módszereit alkalmazni, saját értékrendjét, világnézetét 

megtartva közvetíteni az ismereteket. Köteles azonban tiszteletben tartani a gyermek 

személyiségét és családja világnézetét, értékrendjét nem kényszerítheti rá senkire az 

óvodában, vallási, világnézeti kérdésekről nem foglalhat állást nevelőmunkája során. 

 

Feladatok: 

- elősegíteni a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába kerülését, 

járását 

- biztosítani a gyermekeket megillető jogok érvényesülését az óvodán belül, szükség 

esetén védő-óvó intézkedésekre javaslatot tenni 

- az új óvodások befogadását elősegíteni, beilleszkedésüket az adott csoportba a 

lehető legzökkenőmentesebbé tenni 

- a gyermekeket és családjukat a lehetőségekhez képest minél jobban megismeri 

- a problémákat, a hátrányos helyzet okozta tüneteket, az okokat felismerni és ha      

szükséges, ehhez szakember segítségét kérni 

 

- a felzárkóztatást megszervezni 

- a tehetséggondozást megvalósítani, illetve elősegíteni 
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- az óvodán belül szociális szolgáltatások megszervezésében közreműködni 

- az egészségügyi szűrővizsgálatok lebonyolításában részt venni, a szűrést szükség 

esetén soron kívül javasolni 

- az integrált nevelést elősegíteni a gyermekek problémái szerinti súlyossági foknak 

megfelelő ellátási formában 

- a rendszeres óvodalátogatást figyelemmel kísérni, szükség esetén jelezni a 

hiányzást 

- a családok szociális és anyagi helyzetének megfelelően a különböző 

támogatásokhoz való hozzájárulást javaslatával elősegíteni 

 

Tevékenységek, melyekkel elősegítjük a gyermekvédelem hatékonyságát óvodánkban: 

 

- családlátogatások, szülői értekezletek, nyílt napok, ünnepélyek, fogadóórára való 

behívás szervezése / az SZMSZ szabályozza / 

-  tanácsadás szervezése szülők részére 

- közös kirándulás évente 1-2 alkalommal egy szülő – egy gyermek alapon, illetve 

családi kirándulások szervezése 

- jogi segélyszolgálat szervezése szükség esetén 

- gyermeki és szülői jogok bemutatása, érvényesítésének módjait ismertetve 

- a csoportnaplókban egyénre szóló tervezés, nyomon követés  

- személyiséglapok vezetése 

- logopédiai, gyógypedagógiai ellátás 

- segítségnyújtás megszervezése az új és pályakezdő kollégák részére a 

gyermekvédelmi munkához 

- családgondozási munkában való részvétel 

- kapcsolat a Gyermekjóléti Szolgálattal, esetmegbeszéléseken való részvétel 

 

 

A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

 

a) Az óvodába járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását az óvodát 

látogató orvos és védőnő látja el. 

b) Az óvodavezető biztosítja az egészségügyi /orvosi, védőnői/ munka feltételeit, 

gondoskodik a szükséges óvónői felügyeletről és szükség szerint a gyermekek 

vizsgálatokra történő előkészítéséről. 

 

Az egyes szűrővizsgálatok elvégzéséhez a szülőket megnyilatkoztatjuk, hozzájárulnak-e az 

egészségügyi vizsgálatokhoz. 

 

Az óvodavezető feladatai az egészségügyi ellátás keretén belül: 

 biztosítja az egészségügyi (orvosi,védőnői) munka feltételeit 

 gondoskodik a szükséges óvónői felügyeletről 
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 szükség szerint a gyermekek vizsgálatokra történő előkészítéséről 

 a betegjogi tv-ből fakadó jogokat és követelményeket a vezető óvónő szülői értekezleten 

ismerteti 

 

A fenntartó által biztosított feltételek mellett az óvodában évente egy alkalommal szemészeti , 

fogorvosi és általános  szűrés történik.  

 

 

 

 

c) Betegségre gyanús, lázas gyermeket nem szabad bevinni az óvodába. 

 A napközben megbetegedett gyermekeket el kell különíteni, és le kell fektetni, 

szükség esetén azonnal orvoshoz kell vinni. 

 Gondoskodni kell a szülők mielőbbi értesítéséről. 

Az egészségügyi szolgáltatóval az intézménynek folyamatos kapcsolata van. Szolgáltatását 

szolgáltatási szerződés alapján biztosítja az intézménynek. A díjat a költségvetésben tervezni 

kell. A kapcsolattartás részletes formáját, módját a szerződésben az intézményben jelentkező 

jogos igények szerint kell rendezni. 

 

  

Intézményi védő, óvó előírások 

 

A gyermekek részére: 

         

A gyermekek biztonságos, egészséges környezetben történő nevelése érdekében a szükséges 

feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat. 

 

Minden óvodapedagógus köznevelési törvényben meghatározott feladatát képezi az, hogy a 

rábízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges isme-

reteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjék, továbbá, ha észleli, hogy a gyermek 

balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye. Az 

óvodavezetővel együtt a nevelőtestület minden tagja képviseli a gyermek-és ifjúságvédelmi 

szempontokat, nyilvántartja a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű gyermekeket, a velük 

kapcsolatos intézkedéseket, és az eredményeket. 

 

 

Ezért: 

 

- Minden nevelési év kezdetén, valamint kirándulások előtt és egyéb esetekben szükség 

szerint minden óvodai csoportban – a gyermekek életkorának megfelelően – ismertetni 

kell az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, 

veszélyforrásokat és az elvárható magatartásformát. 
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- Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásárolhat. A játékot használó 

óvodapedagógus köteles a játékon feltüntetett, vagy ahhoz mellékelt figyelmeztetést, 

feliratot és használati utasítást gondosan áttanulmányozni és a játékszert aszerint 

alkalmazni. 

 

 

- Ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó óvodapedagógus kötelessége az első-

segélynyújtás. Ha a balesetet, vagy a veszélyforrást dajka észleli, köteles azonnal 

intézkedni, a veszélyforrásra pedig az óvodavezető-helyettes figyelmét haladéktalanul 

felhívni. 

 

A gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettség teljesítését az 

óvodavezető ellenőrzi. 

 

 

Fegyelmező intézkedések az óvodában 

 

A gyermekek életkori sajátosságaiból adódóan a fegyelmezés lehetőségei az óvodában:  a 

pozitív mintaadás, átterelés más tevékenységre, motiválás , megbeszélés módszerei. 

Szeretetmegvonás, étel-ital, vagy a szabad levegőn való tartózkodás lehetőségének 

megvonása TILOS! Mindig a pillanatnyi helyzetet ítéljük meg, nem a gyereket! 

 

 

Az alkalmazottak részére: 

 

Minden alkalmazott részére biztosítani kell a munka jellegének megfelelően az öltözködési, 

étkezési, tisztálkodási lehetőséget. 

 

Dohányozni az intézmény egész területén és annak 5 méteres körzetében tilos. 

 

Az alkalmazottak csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok megtartásával végezhet 

munkát. 

 

 

Az intézmény vezetőjének feladata, hogy ellenőrizze: 

 hogy az óvodában keményforrasztás, ív és lánghegesztés, ipari gázpalack, illetve 

tartály felszerelése az épületen szakkivitelező által folytatott építési, felújítási, javítási 

munka kivételével nem végezhető; 

 hogy az intézmény területén a gyermekekre veszélyes eszköz, szerszám csak a 

legszükségesebb időtartamig, az adott felújítási, egyéb szerelési tevékenység idejéig, s 

csak az azzal dolgozók állandó felügyelete mellett lehet; 

 hogy a gyermekek elektromos áramütés elleni védelme folyamatosan biztosítva legyen 

– az ajzatok vakdugózásával, illetve a hálózat megfelelő védelmével; 

 hogy a gyermekek az épület számukra veszélyforrást jelentő helyiségeibe ne 

juthassanak be. 
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A pedagógusok feladata, hogy: 

 

 haladéktalanul jelezzék az intézményvezető felé azokat a helyzeteket, melynek 

ellenőrzésében az intézményvezető felelős; 

 a mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos 

berendezések használatára, kezelésére. A különböző berendezéseket úgy tárolják, 

hogy azokhoz a gyermekek ne férhessenek hozzá; 

 javaslatot tegyenek az óvoda épületének és a csoportszobák még biztonságosabbá 

tételére. 

 

 

 

Az óvoda nem pedagógus alkalmazottjainak feladata, hogy 

 a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek 

biztonságára, testi épségére,  

 a veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják stb. 

 

 

Az intézményvezető felelős azért, hogy az intézmény területe, - beleértve a belső termeket, 

szobákat, valamint az udvart – felmérésre kerüljön a védő, óvó intézkedések szükségessége 

szempontjából. 

A védő, óvó intézkedések céljából az adott területre vonatkozó figyelmeztető jelzéseket, 

figyelmeztető táblákat, hirdetményeket ki kell függeszteni, illetve azok tartalmát legalább 

évente ismertetni kell a veszélyeztetettekkel.  

 

 

 

A gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 169§ 

alapján 
 

 

Az intézményvezető feladatai: 

1. A gyermekbaleseteket nyilvántartja; 

2. Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: 

- intézkedik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek haladéktalan 

kivizsgálásáról, e balesetekről jegyzőkönyvet vetet fel, majd a kivizsgálást követően, 

de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig megküldi a fenntartónak, valamint 

átadja a gyermek szülőjének (egy példány megőrzéséről gondoskodik), 

- ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje nem tartható, akkor e 

tényről az okok ismertetésével jegyzőkönyvet készíttet. 

 

- Súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: 

- azonnal jelenti a balesetet az intézmény fenntartója felé,  

- gondoskodik a baleset legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező 

személy bevonásával történő kivizsgálásáról. 
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- Súlyos az a gyermekbaleset, amely: 

- -a sérült halálát (halálos baleset az is, amelynek bekövetkezésétől számított 90 napon 

belül a sérült – orvosi szakvélemény szerint – a balesettel összefüggésben életét 

vesztette) 

- valamely érzékszerv (érzékelő-képesség) elvesztését, illetve jelentős mértékű 

károsodását 

- orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást, 

- súlyos csonkulást (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének 

elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek), 

- a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetve elmezavart 

okozott./ 

 

 

 

4. Lehetővé teszi az óvodai szülői szervezet részvételét a gyermekbalesetek 

    kivizsgálásában. 

5. Intézkedik minden gyermekbalesetet követően a megelőzésről, azaz arról, hogy a 

    megtörtént balesethez hasonló eset ne történhessen meg.  

 

Az esetlegesen mégis bekövetkező baleset esetén az óvónő teendőinek sorrendisége: 

 

 Elsősegélynyújtás, sérült ellátása 

 Orvoshoz szállítás, illetve mentő értesítése (szükség szerint) az óvónő által 

 Szülő értesítése: a vezető óvónő vagy a csoportban dolgozó óvónők a mentő értesítése 

után a szülőket felhívják és telefonon közlik a baleset tényét ill. a megtett 

intézkedéseket. 

 

A pedagógusok feladata: 

1. A vezető óvónő utasítására a balesetekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése. 

2. Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok a vezető óvónő utasítására: 

- közreműködik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek 

haladéktalan kivizsgálásában, 

- e balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel,  

- jegyzőkönyvet készít, ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje 

nem tartható,  

- Súlyos balesetekkel kapcsolatban: 

- a balesetet jelenti a vezető óvónőnek, annak távolléte esetében a helyettesítési rendnek 

megfelelően gondoskodik a balesetet jelentéséről, 

- közreműködik a baleset kivizsgálásában. 

4. Közreműködik az óvodai szülői szervezet tájékoztatásában, és a gyermekbalesetek 

    kivizsgálásában való részvétele biztosításában. 

5. Intézkedést javasol minden gyermekbalesetet követően a megelőzésre; az 

    intézményvezető megelőzéssel kapcsolatos utasításait végrehajtja. 
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Nem pedagógus alkalmazott: 

- az intézményvezető utasításának megfelelően működik közre a gyermekbaleseteket 

követő feladatokban. 

 

 

 

A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a 

nevelési-oktatási intézménnyel 

 

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodás a 

következők szerint történhet: 

 

- külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó 

és a gyermek elvitelére jogosult személy arra az időtartamra, amely: 

- a gyermek érkezéskor: a gyermek átöltöztetésére és óvónőnek felügyeletre átadására, 

valamint a kísérő távozására, 

 

- A gyermek távozásakor: a gyermek óvónőtől való átvételére, átöltöztetésére, valamint 

a távozásra szükséges. 

 

Ezekben az időpontokban az intézmény dolgozói, a dajkák, munkarendjük szerint tartanak 

ügyeletet. 

- külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben: 

- a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az 

intézmény nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az intézménybe, 

valamint, 

- minden más személy. 

 

Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezletre való 

érkezéskor, ill.a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor. 

 

 

 

A létesítmények és helyiségek használati rendje 
 

Az óvoda létesítményeit, helységeit rendeltetésüknek megfelelően az állagmegóvás szem 

előtt tartásával kell használni. 

Az óvoda minden dolgozója felelős a közösségi tulajdon védelméért, állagának 

megóvásáért, az óvoda rendjének, tisztaságának megőrzéséért, az energiafelhasználással 

való takarékoskodásért, a tűz-, baleset-, és munkavédelmi szabályok betartásáért. 

 

Az óvoda berendezéseit a vezető óvónő engedélyével, átvételi elismervény ellenében 

lehet az épületből kivinni. 
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A külső igénybe vevők külön megállapodás szerint tartózkodnak az intézmény 

helyiségeiben és létesítményeiben. 

Vállalkozás alapú tevékenység esetén a fizetendő díjazás megállapításának szabályait és a 

befizetés módját az ÁMK SZMSZ külön szabályzatban rendezi. 

 

Az igénybevevőket vagyonvédelmi kötelezettség és kártérítési felelősség terheli, 

kötelesek betartani a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat. 

 

A gyermekek az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak óvodapedagógus felügyelete 

mellett használhatják. 

 

Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott termek ablakait mindig, az ajtót lehetőség 

szerint zárva kell tartani. 

 

 

A nevelői szobát az óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát közvetlenül segítők 

használják. Ezt a szobát használják a Szakértői Bizottság ill. a Nevelési Tanácsadó 

szakemberi is, a logopédus, utazó pedagógus. 

 

Az óvoda helyiségeiben párt nem működhet    2011.évi CXC törvény 24 § (3) 

 

 

Reklámtevékenységek folytatásának rendje, vállalkozások 
 

Az ilyen jellegű tevékenységek /videofelvétel készítés, szórólapok, plakátok készítése, 

kifüggesztése, fotózás, kereskedelmi tevékenység végzése…/ csak az óvodavezető 

engedélyével végezhetők a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett. 

 

Videofelvétel készítés, fotózás az óvoda helyi pedagógiai programjában, vagy éves 

munkatervében meghatározott nyílt ünnepein történhet. 

 

Az óvoda hirdető felületeire csak politikától, világnézeti hovatartozástól mentes 

információ hordozó anyagot lehet tenni. 

 

Az óvodai élettel kapcsolatos- a gyermekek személyiségi jogai védendő- fotókat, 

videókat csak a szülők írásbeli beleegyező nyilatkozata alapján készítünk, 

interneten, közösségi portálokon való megjelentetést csak a szereplők/ érintettek 

előzetes hozzájárulásával adjuk közre. 
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Az intézményben a következők kivételével tilos a reklámtevékenység: 

Megengedett, ha a reklám: 

- gyermekeknek szól és a következő tevékenységekkel kapcsolatos: 

- egészséges életmód 

- környezetvédelem 

- társadalmi tevékenység 

- közéleti tevékenység 

- kulturális tevékenység 

 

Reklámtevékenység folytatásának minden formája, módja csak az intézményvezető 

engedélyével lehetséges, mely írásban történik, két példányban készül, melyből egyik 

példányt az intézmény őriz. Az intézményvezető az engedély visszavonására bármikor 

jogosult. 

A reklámtevékenység jellegét megállapítja az intézményvezető önállóan, jelentősnek 

minősített reklámtevékenység esetében a nevelőtestület, a szülői közösség esetlegesen a 

gyermekközösség bevonásával. 

 

Az intézményvezető köteles az ilyen jellegű észrevételek esetén vizsgálatot indítani. 

 

Az intézményben folytatható reklámtevékenység lehetséges formái, módjai: 

- újságok terjesztése 

- szórólapok 

- plakátok 

- szóbeli tájékoztatás stb. 

 

az adott reklámtevékenység során alkalmazható formát, módot az intézményvezető által 

kiadott engedély határozza meg. 

 

 

Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők 

 

A rendkívüli esemény észlelésekor, tudomásra jutásakor haladéktalanul tájékoztatni kell a 

vezető óvónőt. 

A vezető óvónő a rendkívüli esemény jellegének megfelelően 

a) haladéktalanul értesíti: 

- az érintett hatóságokat, 

- a fenntartót, 

- a szülőket; 

 

b) megtesz minden olyan szükséges intézkedést, amelyek a gyermekek, tanulók 

védelmét, biztonságát szolgálják. 
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Rendkívüli eseménynek számít különösen: 

 - a tűz, 

 - az árvíz,  

 - a földrengés,  

 - bombariadó, 

- egyéb veszélyes helyzet, illetve a nevelő munkát más módon akadályozó, nehezítő 

körülmény.  

Amennyiben a rendkívüli esemény jellege indokolja, gondoskodni kell az intézmény: 

- kiürítéséről, amely a tűzvédelmi szabályzat szerinti terv szerint kell, hogy történjen. 

 

Az egyéb intézkedést követelő rendkívüli események bekövetkeztekor a vezető óvónő a 

pedagógusok bevonásával a legjobb belátása szerint dönt. 

 

 

Az ünnepélyek, megemlékezések rendje 

 

Az intézményben az ünnepélyek, megemlékezések rendje évenként ismétlődő jelleggel, a 

korábbi hagyományokat ápolva kerül meghatározásra. 

 

 

Az ünnepélyek, megemlékezések pontos időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos 

feladatokat és felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg. 

Az óvodák épületét a törvényben előírt módon nemzeti színű zászlóval kell ellátni. 

 

A hagyományápolással kapcsolatos feladatok: 
Elsősorban a nevelőtestület feladata, célja az intézmény hírnevének megőrzése ill. növelése. 

 

A hagyományápolás eszközei: ünnepségek, rendezvények, kulturális versenyek, sport 

versenyek. 

Az intézmény hagyományai érintik: az intézmény ellátottjait (gyermekeket), a felnőtt 

dolgozókat és a szülőket. 

A hagyományápolás érvényesülhet továbbá az intézmény: 

- jelkép használatával (zászló, jelvény címer- szabvány szerint; kokárda- nemzeti színű 

szalagból) 

- gyermekek ünnepi viseletével (fehér felső, sötét alj ) 

- az intézmény belső dekorációjával 

 

A nevelőtestület faladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat 

teremtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről 

is. 

 

Az óvoda nyílt ünnepei (A Helyi Pedagógiai Programban foglaltak szerint): 

- ezek az ünnepek nyilvánosak, melyekre meghívhatók a szülők és más vendégek is - 

 Farsang (február 1-15) 

 Anyák napja ( május eleje ) 

 Évzáró, ballagás (május 25-30) 
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Megünneplésük módját a Helyi Pedagógiai Program és az éves munkaterv tartalmazza. 

 

 

 

 

A csoporton belül megszervezésre kerülő ünnepek: 

 Mikulás (december 6. ) 

 Karácsonyi előkészületek, advent, ráhangolódás (december 1-20) 

 Március 15. (március 12-14) 

 Húsvét (március vagy április) 

 Nemzeti összetartozás napja (június 1-5) 

 

 

Az óvodában megemlékezünk még a következő „Jeles-napokról” 

 Madarak és Fák Napja 

 Állatok Világnapja 

 Föld Napja 

 Víz Világnapja 

 Környezet Világnapja 

 

 

Megünneplésüket a csoportban dolgozó óvodapedagógusok szervezik, az életkori 

sajátosságoknak megfelelően. 

Csoporton belül közös ünneplés történik a gyermekek név-, és születésnapja alkalmából. 

 

 

 

 

Az óvoda és a család közös programjai: 

 Frutti- a mi gyereknapunk (május 25-30) 

 Kirándulások (május 1-15) 

 

 

 

Ezen programok szervezése az éves munkaterv szerint történik. 
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A lobogózás szabályai  

 

  132/2000. (VII.14.) korm. rendelet   

 

Intézményünket egész évben fellobogózzuk a Magyar Köztársaság lobogójával. Használódás, 

rongálódás esetén cseréről gondoskodunk. 

 

 

 

Kártérítési felelősség 

 

A Munka törvénykönyve 2012. évi 1 törvény 179-190§ szerint kerül alkalmazásra. 
 

 

Az intézmény munkavégzésével kapcsolatos szabályai 
 

A gyermekek személyiségi jogát minden körülmény között tiszteletben tartjuk. 

 

Nem lehet a gyermekeket 

- testileg fenyíteni, 

- lelkileg félelemben tartani, 

- kiszolgáltatottságukkal visszaélni! 

 

 

 

 

Nem szabad 

- a gyermekekre ételt ráerőltetni, vagy azt büntetésből tőlük megvonni, 

- a gyermekeket a levegőztetésből kihagyni, 

- a csoporttól elkülöníteni! 

 

 

 

Alapvető követelmények a dolgozók számára 

 

-Valamennyi munkatárs a pontos és zavartalan munkakezdés érdekében, 

munkaidejének kezdetekor már átöltözve foglalja el munkaterületét. 

-Az esetleges késésről, s annak indoklásáról a nap folyamán tájékoztatni kell a vezető 

óvónőt. 

-Munkaidő alatt az intézmény épületét elhagyni  a vezető távolléte esetén a 

megbízott helyettes adhat engedélyt. 

-Magánjellegű program/orvos, vásárlás/ miatt csak nagyon indokolt esetben lehet a 

vezetőtől távolmaradást kérni. 
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-Hiányzás, távolmaradás esetén a dolgozó köteles a vezető óvónőt értesíteni 

legkésőbb a munkaidő megkezdésének időpontjáig. 

-Az óvoda belügyeit, esetleges problémáit szülővel, külső személlyel megtárgyalni 

nem etikus. A gyerekekről, szülőkről megszerzett adatokat, információkat 

bizalmasan kell kezelni. 

-Az óvodában történt legkisebb balesetről, orvost igénylő esetről tájékoztatni kell a 

vezetőt.  

-A gyermekről információt, pedagógiai véleményt kizárólag csak a vele foglalkozó 

pedagógus és az óvoda vezetője adhat. A szülőt csakis a saját gyermekével 

kapcsolatos dolgokról lehet tájékoztatni. 

-A nyilatkozatot adni az intézmény munkájáról, tevékenységéről, tömegtájékoztató 

szervek részére, a vezető óvónő hozzájárulásával lehet, vagy az esetenként megbízott 

személy jogosult. A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott 

mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül. A nyilatkozatok megtételekor 

minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra vonatkozó 

rendelkezésekre, valamint az intézmény jó hírnevére és érdekeire. 

-Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban,  

amelynek      idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, 

az intézménynek anyagi, vagy erkölcsi kárt okozhat. 

-Az intézményben lévő telefont a gyermekek ügyében vehetik igénybe a dolgozók, 

magán jellegű telefonjaikat a MATÁV által kiadott díjszabásnak megfelelően 

téríteni, és bevezetni az erre a célra kijelölt füzetbe. 

-Munkaidőben a mobiltelefont a csoportszobában használni nem lehet.  

Dohányozni az intézmény egész területén és annak 5 m-s körzetében TILOS! 

 

1. Dokumentum kiadásának szabályai: 

Az intézményi dokumentumok (személyi anyagok, szabályzatok, stb.) kiadása 

csak a vezető óvónő engedélyével történhet. 

 

2. A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése: 

a munkavégzés teljesítése az ÁMK Igazgatója által kijelölt munkahelyen, az ott 

érvényben lévő szabályok és a munkaszerződésben vagy a kinevezési okmányban 

leírtak szerint történik. A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát 

képességei kifejtésével, az elvárható szakértelemmel és pontossággal végezni, a 

hivatali titkot megtartani ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel 

olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására 

és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos 

következményekkel járhat. A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak 

és előírásoknak, a munkahelyi vezetője utasításainak, valamint a szakmai 

elvárásoknak megfelelően köteles végezni. 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.  
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Az intézménynél hivatali titoknak minősülnek a következők: a dolgozók személyes 

adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok, a gyermekek személyiségi jogaihoz fűződő 

adatok, a dolgozók egészségi állapotára vonatkozó adatok. A hivatali titok megsértése 

fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi dolgozója köteles a tudomására jutott 

hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közléséra az illetékes felettesétől engedélyt 

nem kap. 

 

 

 

Munkaidő nyilvántartás: 

Az intézmény pedagógus és nem pedagógus dolgozói egyaránt jelenléti íven 

rögzítik érkezésüket, távozásukat minden nap. 

 

3. Munkaruha: az intézmény a közalkalmazott részére költségvetési előirányzata 

terhére munkaruhát biztosít. A munkaruha juttatásra jogosító munkaköröket, az 

egyes ruhafajtákat, a juttatási időket és az egyéb feltételeket az SZMSZ 

melléklete rögzíti a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény idevonatkozó 

rendelkezései alapján. 

A munkaruhát a közalkalmazott vásárolja meg. A beszerzésről, a vásárlásról – az 

intézmény nevére címzett – szabályos készpénzfizetési számlát kell leadni. A 

közalkalmazott a munkaviszony létesítésekor, próbaidő kikötése esetén annak 

lejárta utáni napon szerez jogosultságot a juttatás igénybevételére. A kihordási 

idő ezen időponttól kezdődik. A juttatási idő számításánál a megkezdett hónapot 

a kerekítés szabályai szerint kell figyelembe venni. A juttatási időben nem számít 

be: a gyes, a gyed, 30 napon túli fizetés nélküli szabadság, 30 napon túli táppénz. 

A munkaruha a kihordási idő alatt az intézmény tulajdonát képezi, azt követően a 

közalkalmazott tulajdona lesz. A közalkalmazott a közalkalmazott jogviszony 

megszüntetésekor a juttatási idő hátralévő hányadának megfelelő összegben 

köteles a munkaruhát megváltani. A kihordási időt teljesítettnek kell tekinteni: 

öregségi nyugállományba helyezéskor, rokkantsági nyugállományba helyezéskor, 

elhalálozás esetén. A munkaruha karbantartásáról (mosás, tisztítás, javítás) a 

közalkalmazott köteles gondoskodni, ezért semmiféle külön költségtérítés nem 

illeti meg. 

A dajka dolgozókat- munkavégzésükből kifolyólag- az intézmény folyamatosan 

ellátja bőrvédő /pl. kézkrém/ készítményekkel. 
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Figyelembe vesszük a nemzeti köznevelés törvény olyan előírásait is, mely új szabályozási 

formában minden pedagógusra érvényes: 

- A pedagógusok pontos és aktív részvételét a nevelőtestületi értekezleteken ( Nkt. 62.§ 

(1) n) 

- A pedagógusok pontos és aktív részvételét a fogadóórákon ( Nkt. 62.§ (1) n) 

- A pedagógusok pontos és aktív részvételét az ünnepségeken és az éves munkaterv 

szerinti rendezvényeken ( Nkt. 62.§(1) q ) 

- A pedagógus adminisztratív feladatait ( Nkt. 62.§. (1) m)  

 

 

  

Az óvodapedagógusok részére szóló szabályok. 

 

- Felkészülés a délelőtti foglalkozásokra, az eszközök előkészítésével / aznap reggel 

negyed nyolcig/ 

- A gyermeket óvónői felügyelet nélkül hagyni, a csoportból kimenni valós indok 

nélkül nem lehet. 

- Másik felnőtt személynek a gyermekeket átadni csak indokolt esetben, a vezető 

engedélyével lehet /csoportösszevonás, értekezlet/ - esz a szabály az altatási időre is 

vonatkozik. Dadusra, növendékre bízott gyerek esetében is a műszakban lévő óvónő 

fellel! 

- Ha a gyermekcsoport elhagyja az óvoda területét /séta, kirándulás alkalmával/, az 

óvónő köteles a vezető óvónőnek jelenteni, hogy hova mennek és mikor térnek vissza 

az óvodába. Az óvoda területének elhagyása csak a gyermeklétszámnak megfelelő 

személyi kísérettel, de csoportonként legalább 2 felnőttel történhet. Kiránduláson, 

úszásoktatáson stb… csak az intézmény által szervezett utaztatás keretében vehetnek 

részt a gyermekek. 

 

 

 

 

 

Technikai dolgozók részére szóló szabályok 

 

- Az egészségügyi higiéniai szabályok betartása 

- Egyéb munkafegyelemmel kapcsolatos szabályok: 

o Gyermekekről nem adható ki információ 

o Anyagi felelősség vállalás a munkaköri leírásban foglaltak szerint 

o A termekben takarítani csak akkor lehet, ha a gyermekek már nem 

tartózkodnak bent. 
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o Az óvoda épületéből ételt kivinni tilos! 

o A takarításhoz és az étel tálalásához nem lehet ugyanazt a ruházatot használni! 

 

 

 

 

Egyéb dolgozó fogalma: 

Mindazok az óraadó és utazó pedagógusok, akik heti rendszerességgel speciális foglalkozást 

vezetnek. 

 

 

A GYAKORNOKI IDŐ 

 

Óvodapedagógus munkakörbe történő határozatlan idejű kinevezés esetén a gyakornoki idő 

kikötése kötelező, ha a közalkalmazott nem rendelkezik 2 éves szakmai gyakorlattal.  Lásd: 

gyakornoki szabályzat 

 

 

 

PEDAGÓGUS ÁLLÁSHELY PÁLYÁZTATÁSA 

 

Közzétételének módja: a www.kozigallas.hu internetes oldalon és a helyi médiákban  az állás 

betöltése előtt 30 nappal kell meghirdetni, az állás betöltéséhez elengedhetetlen iskolai 

végzettség és egyéb szükséges dokumentum felsorolásával, a beadás helyének, idejének, 

módjának pontos meghatározásával. 

 

 

 

A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, TÁJÉKOZTATÁS A HELYI NEVELÉSI 

PROGRAMRÓL, AZ SZMSZ-RŐL ÉS A HÁZIRENDRŐL: 

 

A dokumentumok nyilvános hozzáférhetősége a kölcsönös együttműködés alapja. 

Rendelkezései gyermekre, szülőre és más, az intézménnyel kapcsolatban álló személyre is 

vonatkoznak. 

  

 

Az SZMSZ és a házirend nyilvános. (Nkt. 25.§ (4) 

Az óvoda (……..)a pedagógiai programjának legalább egy példányát oly módon köteles 

elhelyezni, hogy azt a szülők..( ….) szabadon megtekinthessék.( EMMI rendelet 82.§ (1) 

Az SZMSZ-t, Házirendet és a pedagógiai programot a nevelési-oktatási intézmény 

honlapján,annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni ( EMMI 

rendelet 82. § (3) 
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Az óvodavezető irodájában,és a faliújságon megtalálható – az intézményvezető által 

hitelesített másolati példányban: 

o az intézmény helyi pedagógiai  programja, 

o az intézmény szervezeti és működési szabályzat 

o az intézmény házirendje 

( A dokumentumok a Cserkeszőlő község honlapján is megtalálhatóak .)  

A vezető óvónőtől  kérhetnek szóbeli tájékoztatást is a dokumentumokról. 

 

 

 

 

Az óvodai beiratkozáskor a szülő kézhez kapja az óvoda házirendjét. Szülői értekezletek 

keretében rendszeresen tájékoztatjuk a szülőket helyi pedagógiai programunkról, ill. az 

minden csoportban megtekinthető. 

 

Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének és 

tárolásának rendje (EMMI rendelet 87§)  az intézményben nem releváns. 
 

 

KIR adatszolgáltatás (Nkt.41§ (1) és (4)  naprakészségéről a vezető gondoskodik. 

 

 

 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

 

 A szervezeti és működési szabályzatot az óvoda nevelőtestülete fogadja el. 

 

A hatályba lépett szervezeti és működési szabályzatot meg kell ismertetni az óvoda azon 

alkalmazottaival is, akik nem tagjai a nevelőtestületnek, valamint azokkal, akik kapcsolatba 

kerülnek az óvodával és meghatározott körben használják helyiségeit. 

 

 A szervezeti és működési szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az óvoda 

valamennyi alkalmazottjára kötelező, megszegése esetén az óvodavezető munkáltatói 

jogkörében intézkedhet. 

 

 A szervezeti és működési szabályzatban foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell. 
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A nevelőtestület működésére vonatkozó általános szabályok 
 

A nevelőtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét a Ktv. 56-57. §-

ai, valamint a R. 29. §-a határozza meg. 

 

 

A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok 

ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések 

 

A nevelőtestület egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja , 

- szakmai munkaközösségre (ahol működik) 

A nevelőtestület nem ruházhatja át a következő jogköreit: 

-pedagógiai program elfogadása 

- szervezeti- és működési program elfogadása 

 

A nevelőtestület átruházhatja a következő jogköreit: 

Döntési jogkörét: 

- a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése 

- a nevelési –oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 

elfogadása 

- a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása 

- a házirend elfogadása 

- az intézményvezetői, intézményegység- vezetői pályázathoz készített vezetési 

programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása 

- jogszabályban meghatározott más ügyek 

 

Véleménynyilvánítási jogkörét: 

- a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben 

- az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során 

- a nevelési-oktatási intézmény költségvetésében szakmai célokra rendelkezésre álló 

pénzeszközök felhasználásának megszervezésében 

- a nevelési-oktatási intézmény beruházási és fejlesztési terveinek megállapításában 

- más, a fenti pontokban nem szereplő, de jogszabályban meghatározott esetekben 

 

Javaslattételi jogkörét-  a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos- valamennyi 

kérdésben. 

Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles azokról az ügyekről, 

amelyekben a nevelőtestület megbízásból eljár. 

Jelenleg a nevelőtestület jogkört nem ruház át. 
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A nevelőtestület a nevelési év folyamán rendes és rendkívüli értekezletet tart. 

 

A nevelőtestület értekezleteit az óvoda munkatervében meghatározott napirenddel és 

időponttal a vezető óvónő hívja össze. 

 

A vezető óvónő a rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásáról a napirend három 

nappal előbb történő kihirdetésével intézkedik. 

 

A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásának nevelőtestületi kezdeményezéséhez a 

pedagógusok egyharmadának aláírása, valamint az ok megjelölése szükséges. Az értekezletet 

foglalkozási időn kívül a kezdeményezéstől számított nyolc napon belül össze kell hívni. 

 

 

 

A nevelőtestületi értekezlet előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos rendelkezések 

 

A nevelőtestületi értekezletet a vezető óvónő készíti elő. A nevelőtestület írásos előterjesztés 

alapján tárgyalja 

- a helyi pedagógiai program, 

- az SZMSZ, 

- a házirend 

- az éves intézményi munkaterv, 

- a beszámoló 

 

 

 

A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához meg kell hívni a véleményezési 

jogot gyakorló szülői munkaközösség képviselőjét. 

 

A nevelőtestületi értekezlet levezetését a vezető óvónő akadályoztatása esetén a 

helyettesítéssel megbízott személy látja el. A jegyzőkönyv hitelesítésére az értekezlet két 

nevelőtestületi tagot választ. 
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Jegyzőkönyv készítésének szabályai 

 

 

Jegyzőkönyvet kell készíteni ha a  jogszabály előírja ill. a köznevelési intézmény 

nevelőtestületére, az intézmény működésére, a gyerekekre, a nevelő oktató munkára 

vonatkozó kérdésekben határoz (dönt, véleményez, javaslatot tesz) továbbá ha rendkívüli 

esemény indokolja és elkészítését az intézmény vezető elrendelte. Minden más 

megbeszélés esetén emlékeztető készül. 

 

Ha a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel hozható döntésekor szavazategyenlőség 

keletkezik, a határozatot az vezető óvónő szavazata dönti el. A nevelőtestület döntéseit 

határozati formában kell megszövegezni. A határozatokat sorszámozni kell és azokat 

nyilvántartásba kell venni. 

 

A jegyzőkönyvet, az értekezletet követő három munkanapon belül el kell készíteni. A jegyző-

könyvet a vezető óvónő, a jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő írja alá. A jegyzőkönyvhöz 

csatolni kell a jelenléti ívet (vagy „jelen vannak” címszó alatt a jegyzőkönyvben jelölni). 

 

A nevelőtestület akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. (50% + 1 fő) 

Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. 

 

 

A határozatképesség meghatározásakor figyelmen kívül kell hagyni azt, akinek a 

közalkalmazotti jogviszonya szünetel. 

 

Az intézmény vezetésére vonatkozó program és a fejlesztési elképzelések támogatásáról /vagy 

elutasításáról/ a nevelőtestület titkos szavazással határoz, egyébként döntéseit nyílt 

szavazással hozza. 

 

 

 

Egyéb szabályzatok: 
Speciális jogszabályok:  

A PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda munkavédelmi szabályzatában, tűzvédelmi 

szabályzatában található 

Feladatellátás követelményei: 

A munkaköri leírások tartalmazzák az alkalmazottak jogait, kötelezettségeit, konkrét 

feladatait és azok ellátásának követelményeit. 
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Munkaköri leírás minták 
Lásd az SZMSZ mellékleteként 

 

 

Legitimációs záradék 

 

 

Véleményezéssel és elfogadással kapcsolatos jegyzőkönyvek mellékelve. 

 

Érvényessége:  

 

Az SZMSZ hatályba lépése 2016.09.01. ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 2014.01.01-n 

elfogadott SZMSZ. Az SZMSZ naprakész állapotban tartásáról az intézmény vezetője 

gondoskodik. Érvényes a visszavonásig. 

Felülvizsgálat, értékelés időpontja 5 évente. 

 

Módosítás előírásai:  

-törvényi változás esetén, 

-feladatváltozás esetén,  

-írásbeli előterjesztés esetén nevelőtestületnek , óvoda vezetőjének 

-a nevelőtestület 2/3-os többségi kezdeményezése alapján, a nevelőtestület dönt a módosítás 

elfogadásáról 

 

Nyilvánosságra hozatala: a fenntartó és a partnerek által megtekinthető a vezetői irodában. 

A különös közzétételi lista az intézmény faliújságján megtalálható. 

 

Dátum:2016.09.01. 

 

Véleményezte:  

Szülői Közösség 

 

     ……………………………………. 

          SZMK elnök 

 

 

Jóváhagyta:     …………………………………….. 

                         Intézményvezető óvónő  

 

Elfogadta:   PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos óvoda Nevelőtestülete az elkészült 

jegyzőkönyv alapján 
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MELLÉKLETEK 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS MINTÁK 

 
DAJKA MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

I.  

MUNKÁLTATÓ 

Név  

 

Joggyakorló  

 ÁMK  Igazgató 

 

 

MUNKAVÁLLALÓ 

Név  

 

Született  

 

Anyja neve 

 

 

Lakcíme 

 

 

Besorolása 

 
Közalkalmazotti bértábla szerint: 

Egyéb juttatások  

 
a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek 

szerint: évente egyszei 24.000 Ft ruhapénz illeti a munkaruha 

szabályzat előírásai szerint 
 

 

MUNKAKÖR 

Beosztás DAJKA 

 

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 - AMK Igazgató  
Helyettesítési előírás - 30 napon belüli és túli helyettesítését az ÁMK igazgatója 

rendeli el írásban. 
 

 

MUNKAVÉGZÉS 

Hely PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda  

5465 Szinyei út 1. 

Heti munkaidő 40 óra 
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II. 

KÖVETELMÉNYEK 

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, a vezető 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. 

 A fogyó eszközökkel óvatosan bánik, a takarékossági követelményeket betartja. 

 

 

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. 

 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. 

 A gyermekek magatartásáról, előmeneteléről a szülőknek tájékoztatást nem adhat. 

 

 

Az óvodai környezet rendjének, tisztaságának fenntartása 

 Az óvoda helyiségeit tisztán és rendben tartja . 

 Naponta 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, járdát seper, a játszóhomokot felássa, 

fertőtleníti, szükség esetén locsol, óvja az óvoda tárgyait. 

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

textíliákat kimossa, vasalja, javítja. A szeméttárolókat kiüríti. 

 

Étkezéssel kapcsolatos feladatok 

 A HACCP-előírásait - az előírt minimumkövetelményeket maradéktalanul betartja.  

 Az ételt áthozza a Bölcsőde konyhájáról a megfelelő szállító eszközzel, a csoport létszámának 

megfelelően kiméri, ill. 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 rárakja az ételszállító kocsira és visszaviszi a konyhába.. 

 

ESETI dajkai feladatok: 

 Szükség esetén a gyermekeket lemossa, az alsóneműt a szennyeződés esetén kimosás után, 

becsomagolva adja át a szülőnek. 
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 Nyári időszakban a gyermekek fürdőzésénél, tisztántartásukban segítséget nyújt. 

 Időszakonként köteles teljes nagytakarítást végezni (ünnepekhez kötődően, nyári zárás idején, fertőző 

megbetegedés esetén. 

 Havonta fertőtleníti a csoportszoba játékait, bútorokat, fertőző betegség esetén azonnal. 

 Meghatározott rend szerint (kéthetente) az ágyneműket cserére kiteszi.. / szükség esetén gyakrabban./ 

 Évszaknak megfelelően minden reggel az udvari bútorokat letörli, időszakonként az udvari játékokat 

lemossa. 

 

 

 

Lépcsőzetes munkakezdés szerinti feladatelosztás: 
Naponta a feladatellátás megkezdése előtt illetve azt követően - pénzügyi bizonylatról lévén szó – szükséges a 

jelenléti ív pontos vezetése. 

 

6:30 órától 9:30 óráig és 12.00 –tól  17.00-ig tartó műszakban dolgozó dajka feladatai:  
 

 Az óvodaépület nyitása 

 Reggeli elkészítése és betálalása 

 Saját csoportjában segíti a reggeliztetést, illetve igény szerint a munkaidejét később kezdő dajkakolléga 

csoportjában is besegít. 

 12.00 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 felmosása és szellőztetése, fektető ágyak 

elhelyezése. 

 13:15-14:00-ig az alvásra nem használt csoportszoba takarítása 

 Előkészületek a másnapi tevékenységekre (pl. ceruzahegyezés, szalvéta előkészítés) 

 Gyermekek ébresztésében, öltözködésében, uzsonnáztatásában való részvétel 

 Hazabocsájtás után a csoportjához tartozó öltöző, mosdó takarítása 

 

 

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

 Saját csoportszobájában tartózkodik és ellátja a gyermekek gondozásával/ felügyeletével kapcsolatos 

teendőket. 

 Elmosogatja a reggelizés edényeit, ezt követően csoportja számára előkészíti az aznapi gyümölcsöt. 

 10:30-11:00-ig saját csoportjában végzi a napközbeni portalanítási/takarítási feladatokat. 

 Udvari játéktevékenység/ levegőztetés előtt segítségnyújtás a mosdó használatában és az öltözködésben. 

 10:45-11:30-ig a csoportszoba és hozzá tartozó helyiségek (mosdó, öltöző, terasz), valamint a 

személyhez rendelt helyiségek /területek takarítása és rendben tartása. 

 11:30-tól gyermekek fogadása az udvarról/levegőztetésből, igény szerint az öltözködéshez 

segítségnyújtás. 

 A Bölcsőde konyhájáról az ételt áthozza 

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

konyhába szállítása. 

 Délutáni csendes pihenő feltételeinek kialakítása: csoportszoba felmosása és szellőztetése, fektető ágyak 

elhelyezése. 

 Ebéd utáni mosogatás 

 14:00-16:00: 

- tevékenyen vesz részt az uzsonna készítésében 

- igény szerint segít a csendes pihenőt követő feladatok ellátásában (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 

Hazabocsájtás után a saját csoportjában és a hozzá tartozó öltözőben, mosdóban takarítás. 

 

9:30 órától 17:30 óráig műszakban dolgozó dajka feladatai: 
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 10:00-tól 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-ig a csoportszoba és hozzá tartozó helyiségek (mosdó, öltöző, terasz), valamint a 

személyhez rendelt helyiségek /területek takarítása és rendben tartása 

 11:30-tól gyermekek fogadása az udvarról/levegőztetésből, igény szerint az öltözködéshez 

segítségnyújtás. 

 A Bölcsőde konyhájáról az ételt áthozza 

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

konyhába szállítása. 

 Délutáni csendes pihenő feltételeinek kialakítása: csoportszoba felmosása és szellőztetése, fektető ágyak 

elhelyezése. 

 13:15-15:00-ig : 

 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 

- uzsonnáztatás utáni mosogatási feladatok ellátása 

- udvari játéktevékenység/ levegőztetés előtt segítségnyújtás s az öltözködésben 

 

 Szükség szerint a szeméttároló kukák kihelyezése, gyermekhomozó rendbetétele 

 

 Az óvoda zárása 

 

Az ételosztással járó speciális feladatok 11:00 órától 15:00 óráig: 

 

 Ebéd fogadása, szétosztása, szükség szerint darabolása és tálalása 

 Ételmintás üvegek előkészítése, naprakész feltöltése 

 Mosogatási feladatok ellátása 

 Szállítóedények előkészítése 

 Konyha és ebédlő napi takarítása 

 

 

JOGKÖR, HATÁSKÖR 
Gyakorolja az alkalmazotti közösség tagjának, törvény és jogszabályok által valamint az óvoda SzMSz-ében 

biztosított jogokat. 

 

BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE 
Évente egyszer értékeli teljesítményét szóban az intézmény- vezetőnek. 

 

M UNKAKÖRI KAPCSOLATOK 
Részt vesz az alkalmazotti értekezleteken.  

 

 

 

FELELŐSSÉGI KÖR  
Tevékenységét az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi.  A foglalkozás gyakorlása során 

előforduló feladatokat a takarító részben önálló munkával, részben az intézméyvezető iránymutatása alapján 

végzi. 

Munkaköri leírását az intézményvezető  készíti el. 

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. 
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Vagyon: 
Felelős az intézmény gondos nyitásáért, zárásáért az általa használt takarító eszközök rendeltetésszerű 

használatáért. Szervezi és végrehajtja a rábízott beszerzéseket. 

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 helyettesének 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. 

 

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, hivatali titok, a munkatársak és a gyermekek 

jogainak megsértéséért; 

 a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért;  

 a számára kiadott eszközök, valamint a vegyszerek, tisztítószerek biztonságos tárolásáért, különös 

figyelemmel arra, hogy a gyermekekre veszélyes szerek illetéktelenek számára ne legyenek 

hozzáférhetőek; 

 munkaterületéhez tartozó helyiség gondatlan zárásáért; 

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

 

 

 

 

 

III.  

 

 

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK  

 

Személyre szólóan az adott nevelési év intézményi munkatervében kerül meghatározásra az egyéb feladat és 

megbízás. 

 

 

 

 

IV.  
 

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. 
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Ellenőrzésére jogosultak: 

 

 Intézményvezető 
 

 

 

ZÁRADÉK 

 

Ezen munkaköri leírás …2013.szeptember 1.-től lép életbe. 

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

A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes. 

 

 

 

 

 Kelt: Cserkeszőlő, 2013. szeptember 1. 
 …………………………………………........ 

 Andrási Rita 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: cserkeszőlő, 2013. szeptember 1. 
……….………………………………………. 

munkavállaló 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 

I.  

 MUNKÁLTATÓ 

 

Név  

Joggyakorló  

ÁMK  Igazgató 

 

 

MUNKAVÁLLALÓ 

 

Név  

 

Született  
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Anyja neve 

 

 

Lakcíme 

 

 

Besorolása 

 

Közalkalmazotti bértábla szerint: 

Egyéb juttatások  

 

 a fenntartó által biztosított lehetőségek szerint: évente egyszeri, 24.000.- Ft 

munkaruházati juttatás illeti a munkaruha szabályzat előírásai szerint 

 

 

 MUNKAKÖR 

Beosztás ÓVODAPEDAGÓGUS 

 

Cél A rábízott gyermekek egyéni és közösségi nevelése, fejlődésük 

sokoldalú elősegítése, tevékenységük életkoruknak megfelelő irányítása. 

Közvetlen felettes Intézményvezető 

 

Helyettesítési előírás -30 napon belüli és  

 30 napon túli helyettesítést az intézmény vezető rendeli el írásban. 
 

 

 

 MUNKAVÉGZÉS 

Hely  

PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda Szinyei út 1. 

Heti munkaidő 40 óra 

 

Kötelező órák száma 32 óra 

Munkaidő beosztás Nevelési évenként a munkatervben rögzítettek szerint 
 

 

 

 

 

 

II. 

 

 

KÖVETELMÉNYEK 

 

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 
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Feladatkör részletesen: 

 Nevelő-fejlesztő munkáját az érvényben lévő pedagógiai alapdokumentumok határozzák meg.  

 Munkáját az intézményvezető útmutatása alapján önállóan, felelősséggel végzi. 
 Felkészül a tevékenységek,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. (naplók, fejlődési 

lapok) 

 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 kétszer (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-ében biztosított jogokat, hatásköre és képviseleti joga az általa vezetett gyermek 

csoportra terjed ki.  

 

BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE 
Félévkor és év végén az egész éves teljesítményét értékeli írásban a nevelőtestületnek. 

 

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 

társintézményekkel, az áthelyező bizottságokkal, a kerületi iskolákkal 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. 

 



                       Petőfi Sándor ÁMK Cserkeszőlő 

           Napköziotthonos Óvoda Cserkeszőlő 

 

SZMSZ 

 

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.  

 

 

III.  

 

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK  

 

Személyre szólóan az adott nevelési év intézményi munkatervében kerül meghatározásra az egyéb 

feladat és megbízás. 

 

 

IV.  
 

 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:  

 

 Óvodai intézményvezető 
 Külső szakértő egyeztetett időpontban 

 

 

ZÁRADÉK 

Ezen munkaköri leírás 2013. szeptember 1-tól lép életbe. 

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

 

 

 

Kelt: 

 

 

 

 …………………………………………........ 

        Andrási Rita  intézményvezető 

 a munkáltatói jogkör gyakorlója 
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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 

 

 

 

 

 

 
ÓVODAVEZETŐ MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 

I.  

MUNKÁLTATÓ 

 

Név  

  

Joggyakorló …………………………………. Képviselő - testülete  

 

 

 

 

MUNKAVÁLLALÓ 

Név  

 

Született  

 

Anyja neve 

 

 

Lakcíme 

 

 

Besorolása 

 
A közalkalmazottak jogállásáról szó 1992. évi XXXI. törvény 

szerint.  

Közalkalmazotti bértábla szerint 
Egyéb juttatások  

 

A törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek és a 

kollektívszerződés szerint:……………… 

 

 

 MUNKAKÖR 

Beosztás Óvodavezető/ magasabb vezető 
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Cél Köznevelési alaptevékenységet ellátó, helyi önkormányzat által 

alapított és fenntartott köznevelési intézmény, gazdálkodási 

jogköre szerint önállóan működő költségvetési szervezet első 

számú vezetője.  

Ezen munkaköri leírás a magasabb vezetői beosztást tartalmazó 

kinevezési okmány mellékletét képezi.  

 
Közvetlen felettes - polgármester 

Közvetlen beosztottja(i): 

 
 az intézmény dolgozói, az intézményi SZMSZ-ben 

részletezve  
 

Helyettesítési előírás - 30 napon belüli és helyettesítést az intézményvezető 

helyettes,  

- 30 napon túli helyettesítés az intézményi SZMSZ-ben 

részletezve 

 

 

 

 

 

 

 

MUNKAVÉGZÉS 

Hely  

 

Heti munkaidő 40 óra 

 

Beosztása - Heti 10 kötelező óra, többi óraszám kötetlen felhasználású 

- Szabadságát főképpen az óvodai szünetekben veheti ki.  

 

 

II. 

KÖVETELMÉNYEK 

 

Alapkövetelmény Jogszabályokban és a pályázati kiírásban részletezve  

Vagyonnyilatkozat tételére kötelezett 

Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet. 

 
Iskolai végzettség, 

szakképesítés 
Felsőfokú szakirányú iskolai és vezetői szakirányú végzettség 

(jogszabályokban és a pályázati kiírásban részletezve) 

 

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 Nkt. 69. § - ában 

megfogalmazottakon túl: 
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 Ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben 

és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat.  

 A központi jogszabályok, és az alapító szerv által meghatározott költségvetési 

támogatás keretei között önállóan tervezi, irányítja, vezeti,szervezi és ellenőrzi az 

intézmény egész tevékenységét.  

 Megszervezi és irányítja a rábízott intézmény szakmai, gazdasági, működtetési 

feladatainak ellátását.  

 Gondoskodik az intézmény működéséhez jogszabályban előírt belső szabályzatok 

elkészítéséről, és szükség esetén jóváhagyásra előterjesztéséről.  

 Gyakorolja az intézménynél foglalkoztatott közalkalmazottak feletti munkáltatói 

jogokat.  

 Elkészíti az intézmény elemi költségvetését. 

 Gondoskodik az intézmény mindenkori jóváhagyott költségvetési előirányzatainak 

rendeltetésszerű felhasználásáról, a vagyonvédelemről, a vagyongazdálkodásról. 

 A jogszabályokban előírt adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségét határidőre 

teljesítési.  

 Gondoskodik a minőségpolitika kialakításáról, a minőségügyi rendszer 

megvalósításáról és végrehajtásáról.  

 Biztosítja a belső ellenőrzési rendszer kiépítését és működtetését.  

 Biztosítja az intézmény alapfeladatainak ellátásához szükséges, megfelelő szakmai 

felkészültségű közalkalmazottak foglalkoztatását, gondoskodik azok szakmai 

továbbképzéséről.  

 Gondoskodik az intézmény alaptevékenységén belül a rendelkezésre bocsátott és e 

célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitásainak fokozott kihasználásáról.  

 Vezetői tevékenysége átfogja az intézmény szakmapolitikáját, szervezeti struktúráját, 

személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeinek alakítását.  

 Ellátja az intézmény képviselését, gyakorolja a kötelezettségvállalási (utalványozási) 

és munkáltatói jogokat.  

 Kialakítja az intézmény belső szervezeti struktúráját, kinevezi a belső szervezeti 

egységek vezetőit, gondoskodik a szükséges szakembergárdáról.  

 Szabályozza a belső munka- és hatáskörmegosztást, összehangolja a szervezeti 

egységek és alárendelt vezetők munkáját az intézményi feladatok ellátása érdekében. 

Tervezi a következő időszak munkáját, ellenőrzi  a folyó feladatok végrehajtását, és 

értékeli a folyamatos és befejezett tevékenységeket.  

 Gondoskodik az éves költségvetési javaslat elkészítéséről, valamint a jóváhagyott 

költségvetési előirányzatnak megfelelő gazdálkodásról.  

 Gondoskodik az intézmény kezelésébe adott vagyon megőrzéséről, nyilvántartásáról. 

 Gondoskodik az óvoda épületeinek karbantartásáról, felújításáról 

 Az alapító által meghatározott kereteken belül az intézmény vállalkozói tevékenységét 

irányítja.  

 A gazdálkodás eredményéről, a források felhasználásáról, a kezelésre átadott vagyon 

alakulásáról beszámolót készít a fenntartó részére. 

Egyéb feladatok 

 Naponta elvégzi a postabontást és kijelöli az ügyintézőt. 

 Az óvodai hirdetmények és közlemények felelős szerkesztője. 

 Jogosult a vezetői feladataiból - a személyes felelősség megtartása mellett - más (általa 

megbízott) munkatársára átruházni, azokat végrehajtatni.  
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Közvetlenül irányítja és ellenőrzi az intézmény ügyvitelével kapcsolatban 

 a pedagógusok, a rendszergazda és az ügyviteli dolgozó adminisztratív munkáját, 

 a jogszabályok nyilvántartását, 

 a leltárak, elszámolások, nyilvántartások vezetését, 

 az adatszolgáltatási kötelezettség jogszabálynak megfelelő megvalósítását. 

 

Hatáskör: A önkormányzat által alapított és fenntartott köznevelési feladatot ellátó 

intézményt vezetése a vonatkozó jogszabályok szerint.  
 

Felelősség:  

 Az intézmény vezetője felelős, az alapító okiratban előírt tevékenységek 

jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a tervezési, 

beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért.  

 A költségvetési intézmény vagyonáért, gazdálkodásáért, források felhasználásáért, az 

általa készített beszámolóért.  

 Az óvodai TÖRZSKÖNYV vezetéséért. 
 

Munkakapcsolatai: 

 

Belső: Kapcsolatot tart az intézmény dolgozóival, támogatja (tovább) képzésüket.  

Külső: Kapcsolatot tart az alapító szervvel, az önkormányzatokkal, a társadalmi és 

érdekképviseleti szervekkel, hatóságokkal, az együttműködő társintézetekkel és egyéb 

szervekkel.  

Részt vesz ...................................... Képviselő - testülete ülésein, az Oktatási és Kulturális 

Bizottság ülésein, az intézmény tevékenységét érintő egyéb üléseken, értekezleteken, 

beszámol az intézmény munkájáról.  

Az intézménnyel szemben benyújtott keresetektől, a folyamatban lévő munkajogi és egyéb 

peres ügyekről, valamint az intézményben történt rendkívüli eseményekről tájékoztatni 

köteles a munkáltatóját.  

Folyamatos és rendszeres kapcsolatot tart a szakmai és gazdasági felügyeletet gyakorló 

szervekkel, gondoskodik a valósághű adatszolgáltatásról.  

 

 

Felügyeli és ellenőrzi az intézményben folyó szakmai-gazdasági munka színvonalát, 

kivizsgálja az intézmény tevékenységével kapcsolatos panaszokat, közérdekű bejelentéseket, 

intézkedik az általa észlelt jogellenes, vagy erkölcsi szabályokba ütköző helyzet 

megszüntetéséről.  

 

Munkavégzéssel kapcsolatos együttműködési kötelezettségek: Az intézmény vezetője 

köteles az önkormányzat és szervei által hozott, az intézményre vonatkozó döntéseket és 

utasításokat végrehajtani, illetve végrehajtatni.  

Köteles együttműködni ......................................... Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

jegyzőjével, munkatársaival, és önkormányzati bizottságaival az intézmény működését érintő 

ügyekben 

Az intézmény vezetője munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítésére a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltak figyelembe vétele mellett, a 

.................................. Polgármestere előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult.  

Az intézmény vezetője köteles a tudomására jutott állami és szolgálati titkot megőrizni.  
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Az intézmény vezetője a beosztásával járó feladatokat a legjobb tudása szerint, a mindenkor 

hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, körültekintően, felelősségteljesen köteles 

ellátni. A jogszabályok nem ismerete nem mentesíti a felelősség alól.  

Az intézmény vezetője a szabadság igénybevételét, valamint a hivatalos távollétét, az 

esetleges keresőképtelen állapot bekövetkezését, illetve az egyéb igazolt távollét időpontját 

írásban köteles a munkáltatójának bejelenteni. Bármely oknál fogva történő távolléte esetén 

köteles helyettesét megnevezni. A munkahelytől való távollétet (szabadság, hivatalos távollét, 

stb.) - annak megkezdése előtt három munkanappal (a rendkívüli eseményeket kivéve) –

......................................... Polgármestere engedélyezi.  

 

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 képviselő- testületi 

polgármesteri és jegyzői utasítások, határozatok betartása alapján végzi. A fenti 

dokumentumokban előírtakat az alkalmazottakkal is betartatja. Ha bármely területen 

hiányosságot tapasztal, erről értesíti a polgármestert. 
 

Munkakörülmények 
Munkáját a polgármester által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a 

mindenkor hatályos jogszabályok szellemében, az SZMSZ és a Kollektív Szerződés, 

Közalkalmazotti Szabályzat alapján végzi. Munkájához telefon, számítógép, fénymásoló 

berendezés áll rendelkezésére. 
 

 

 

 

ZÁRADÉK 

 

Ezen munkaköri leírás 2013. .............................. -től lép életbe. 

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

A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes. 

 

 Kelt: 

 …………………………………………........ 

polgármester 

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) 
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PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 

I.  

MUNKÁLTATÓ 

 

Név  

  

Joggyakorló  ÁMK Igazgató 

 

 

 

MUNKAVÁLLALÓ 

Név  

 

Született  

 

Anyja neve 

 

 

Lakcíme 

 

 

Besorolása 

 

Közalkalmazotti bértábla szerint: 

Egyéb juttatások  

 

a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek és a 

kollektívszerződés szerint:……………… 

 

 

MUNKAKÖR 

Beosztás PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS 

 

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 ÁMK Igazgató 

Helyettesítési előírás  

helyettesítését az intézményvezető rendeli el írásban. 

 

 

MUNKAVÉGZÉS 

Hely  

 

Heti munkaidő 40 óra 
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Beosztása - Napi 8 óra, az intézmény aktuális igénye és a dolgozóval való 

egyeztetés szerint 

- Szabadságát főképpen az óvodai szünetekben veheti ki, a 

fennmaradó időben nyári táborba, intézményi ügyeletre 

beosztható. 
 

 

 

 

 

 

II. 

KÖVETELMÉNYEK 

 

Alapkövetelmény Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet. 

 

Iskolai végzettség, 

szakképesítés 

Minimum 8 általános, új alkalmazás esetén pedagógiai asszisztensi végzettség 

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: 

 

A gondjára bízott gyermekek testi épségéért teljes körű felelősséggel tartozik. Köteles gondoskodni a gyermekek 

testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális segítéséről a pedagógusok 

iránymutatása szerint. Foglalkozásokon 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. 

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. Játék, foglalkozásokat 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. 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. 
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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. Munkáját háromévenként az illetékes vezető értékeli, kétévenként kérheti minősítését. 

 

Munkakörülmények 
Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a mindenkor hatályos 

jogszabályok szellemében, az SZMSZ és a Kollektív Szerződés, Közalkalmazotti Szabályzat alapján végzi. 

Munkaszobája a nevelői szoba, ahol íróasztala, szekrénye van. Munkájához telefon, számítógép, fénymásoló 

berendezés áll rendelkezésére. 

 

A munkaköri leírás az alábbi jogszabályokban előírtaknak megfelelően készült: 

- 2. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez  

- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

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. 
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ZÁRADÉK 

 

Ezen munkaköri leírás 2013. február 1-től lép életbe. 

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

A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes. 

 

Kelt: 
 …………………………………………........ 

 Andrási Rita  PS ÁMK Igazgató 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       Petőfi Sándor ÁMK Cserkeszőlő 

           Napköziotthonos Óvoda Cserkeszőlő 

 

SZMSZ 

 

 
TAKARÍTÓ MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 

I.  

MUNKÁLTATÓ 

 

Név   

Joggyakorló  

 PS ÁMK   Igazgató  

 

 

MUNKAVÁLLALÓ 

 

Név  

Született  

 

Anyja neve 

 

 

Lakcíme 

 

 

Besorolása 

 

Közalkalmazotti bértábla szerint 

Egyéb juttatások  

 

 a fenntartó által biztosított lehetőségek szerint: évente egyszeri, 24.000.-Ft 

munkaruházati pénzösszeg illeti a munkaruha szabályzat előírásai szerint 

 

 

MUNKAKÖR 

Beosztás  TAKARÍTÓ  

Cél - Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése  

- Az óvodának, ill. az ÁMK más intézményeinek rendjének, tisztaságának 

fenntartása. 

- A pedagógiai program eredményes megvalósítása, a gyermekek 

zavartalan és folyamatos ellátása érdekében segítse a dajkák munkáját 

Közvetlen felettes Andrási Rita PS ÁMK Igazgató 

 

Helyettesítési előírás 30 napon belüli és a 

30 napon túli helyettesítést az intézményvezető rendeli el írásban. 

 

 

MUNKAVÉGZÉS 

Hely PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda 

PS ÁMK Cserkeszőlő Könyvtár-és Közművelődés 

PS ÁMK Bölcsőde –és Közétkeztetés (iskolai ebédlő,  Ifjúsági Klub) 

 

Heti munkaidő 40 óra 

 

Beosztása napi 8 óra 

Délelőtt: 7-8 óra: iskolai ebédlő takarítása 

8-10 óra:  Könyvtár takarítása 

Délután: .13-17 óráig  óvoda öltözők, mosdók, folyosó takarítása, segítkezés a 

délutáni ébresztő során a dajkák munkájában (gondozási teendők), 

udvarrendezésben. 

17-18 óráig:Bölcsőde emeleti rész takarítás( Ifjúsági Klub) 

- munkaidejét- feladatától függően – előzetes megbeszélés alapján, a 

munkaköri leírásban rögzített osztott és folyamatos időben is végezheti. 

Ha az intézmény érdeke úgy kívánja, munkaidejét folyamatosan is köteles 

letölteni. 
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- Szabadságát főképpen az óvodai szünetekben veheti ki. 

(Hétfőnként reggel 6-7ig takarítja a Bölcsőde emeleti részt(Klub) 

II. 

  

KÖVETELMÉNYEK 

 

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, kiegyensúlyozottság, türelem, higiéné, 

segítőkészség.  

 

 

KÖTELESSÉGEK 

 

Feladatkör részletesen: 
Feladatellátása során figyelembe veszi az intézmények nevelési jellegét, ennek megfelelően teremt kapcsolatot a 

gyermekekkel, szülőkkel. 

 

Feladata, hogy a munkaterületén jelentkező, következőkben felsorolt feladatokat a munkaköri leírásában 

meghatározott rendszerességgel, illetve alkalomhoz kapcsolódva ellássa: 

 Tevékenységét jó munkaszervezéssel, ésszerűen végzi. 

 A naponta keletkező szemetet a tárolóba helyezi. 

 A bútorokat naponta portalanítja, az asztalokat fertőtleníti. 

 A helyiségekben naponta a takarítás ideje alatt szellőztetést végez. 

 A folyosókat, valamint a mellékhelyiségeket (gyermek mosdó, öltöző, felnőtt mosdó 

öltöző, irodák, nevelői szoba stb.) naponta tisztítószeres, fertőtlenítős bő vízzel felmossa, 

naponta egyszer az óvónői és a logopédiai szobát is portalanítja, takarítja. 

 Gondoskodik a felnőtt mosdók eszközeinek tisztán tartásáról, előkészíti a higiéniai 

eszközöket. 

 

 Ápolja, locsolja az udvar növényzetét. 

 Tisztán tartja az óvoda előtt a járdát. 

 

 Rendben tartja, takarítja az óvodaudvart. 
 

 

 

Alkalmanként jelentkező feladatok: 

 Köteles jelezni, ha a munkaterületén karbantartást igénylő állapotot észlel, vagy a takarítási 

feladataihoz szükséges eszközök, vegyszerek, tisztítószerek mennyiségi szükségletét látja. 

 

 

 

JOGKÖR, HATÁSKÖR 
Gyakorolja az alkalmazotti közösség tagjának, törvény és jogszabályok által valamint az óvoda 

SZMSZ-ében biztosított jogokat. 

 

BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE 
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Évente egyszer értékeli teljesítményét szóban az intézményvezetőnek. 
 

M UNKAKÖRI KAPCSOLATOK 

Részt vesz az alkalmazotti értekezleteken.  
 

FELELŐSSÉGI KÖR  
Tevékenységét az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi.  A foglalkozás gyakorlása során 

előforduló feladatokat a takarító részben önálló munkával, részben az intézményvezető iránymutatása alapján 

végzi. 

Munkaköri leírását az intézményvezető  készíti el. 

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 egyes intézményrészek gondos nyitásáért, zárásáért az általa használt takarító eszközök 

rendeltetésszerű használatáért.  

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 utasítására tárhat fel. Az intézmény belső életére vonatkozó értesüléseit köteles hivatali titokként 

megőrizni. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, hivatali titok, a munkatársak és a 

gyermekek jogainak megsértéséért; 



                       Petőfi Sándor ÁMK Cserkeszőlő 

           Napköziotthonos Óvoda Cserkeszőlő 

 

SZMSZ 

 

 a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért;  

 a számára kiadott eszközök, valamint a vegyszerek, tisztítószerek biztonságos tárolásáért, 

különös figyelemmel arra, hogy a gyermekekre veszélyes szerek illetéktelenek számára ne 

legyenek hozzáférhetőek; 

 munkaterületéhez tartozó helyiség gondatlan zárásáért; 

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

 

Felelős az intézmény jó hírének megőrzéséért. 

 

 

 

 

III.  

 

 

 

 

 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: 

 

 PS ÁMK vezető 
 

 

 

 

 

ZÁRADÉK 

Ezen munkaköri leírás 2013. szeptember 1-től lép életbe. 

A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 
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Kelt: Cserkeszőlő, 2013. szeptember 1. 

 

 

 …………………………………………........ 

 Andrási Rita 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: Cserkeszőlő, 2013. szeptember 1. 

 

 

……….………………………………………. 

munkavállaló 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÓVODAI INTÉZMÉNY VEZETŐ HELYETTES MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

I.  

 MUNKÁLTATÓ 

 

Név  

  

Joggyakorló   ÁMK Igazgató 

 

 

MUNKAVÁLLALÓ 

 

Név  
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Született  

 

Anyja neve 

 

 

Lakcíme 

 

 

Besorolása 

 

Közalkalmazotti bértábla szerint: magasabb vezető 

Munkakör betöltésének 

követelményei 

 

Vonatkozó jogszabályokban meghatározva óvodapedagógus szakképzettség 

Egyéb juttatások  

 

a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek és a 

kollektívszerződés szerint:……………… 

 

MUNKAKÖR 

 

Beosztás Intézményvezető-helyettes 

 

Cél Megbízott felelős vezetőként segíti az intézményvezető munkavégzését, tervezi, 

irányítja, ellenőrzi és értékeli  intézményében a nevelő-oktató munkát segítő 

alkalmazottak munkáját, a jogszerű működést. 

Közvetlen felettes Az intézményvezető 

 

Helyettesítési előírás SZMSZ előírásai szerint: meghatározott hatáskörön belül az intézményvezető 

távollétében teljes felelősséggel végzi a vezetési feladatokat. 

Érvényes visszavonásig 

Foglalkoztatás Teljes munkaidő 

 

 

MUNKAVÉGZÉS 

 

Hely  

 

Heti munkaidő 40 óra 

 

Munkaidő beosztás Nevelési évenként a munkatervben rögzítettek szerint 

 

Kötelező óraszám 20/22/24/26 óra attól függően, hogy hány gyermek szerepel az alapító okiratban 

 

 

 

II. 

  

KÖVETELMÉNYEK 

 

Iskolai végzettség, 

szakképesítés 

Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség.  

 

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. 
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ALAPVETŐ FELELŐSSÉGE, KÖTELESSÉGE 

 

A vezető helyettes intézményében felelős:  

 nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak irányításáért, tevékenységük ellenőrzéséért és 

értékeléséért, 

 a pedagógusok szakmai munkájának ellenőrzésében való részvételéért 

 a szülői szervezet működésének segítéséért 

 a helyettesítési beosztás elkészítéséért 

 a pedagógus és nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak munkaidő nyilvántartásának 

vezetéséért, elszámolásáért 

 szabadságok ütemezéséért és naprakész nyilvántartásáért 

 a HACCP rendszer működtetéséért   

 az intézmény működéséhez szükséges jogszabályban előírt belső szabályzatok előkészítéséért, 

 a gyermekbalesetek megelőzéséért, 

 a pedagógusok éves beiskolázási tervének előkészítéséért.  

 a gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmód megköveteléséért, 

 a gyermekbalesetek megelőzéséért, 

 a pedagógiai program megvalósításáért, a színvonalas nevelőmunkáért, 

 az alkalmazotti közösség értekezleteinek előkészítéséért, vezetéséért, 

 a nevelő oktató munkát segítő alkalmazottak munkájához szükséges döntések (állásfoglalások) 

végrehajtásának megszervezéséért és előkészítéséért, 

 a helyi döntések előkészítésében a munkavállalói érdekképviselettel megvalósuló együttműködésért, 

 az intézményi vagyon kezeléséért és megőrzéséért 

 a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelő oktató munkát segítő alkalmazottak munkájához 

szükséges tárgyi feltételek biztosításáért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, 

 a helyi szülői közösség működtetésének segítéséért, 

 a méltányos és humánus ügykezelésért és döntésekért. 

 

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 vezető által átruházott hatáskörben az intézményt képviselni, jó hírét fenntartani, a szolgálai titkot, 

információt megőrizni, s ezt beosztottjaival betartatni, 

 megtervezni, irányítani és ellenőrizni a nevelő-oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak  szakmai 

munkáját 

 a rendkívüli eseményt haladéktalanul az intézményvezetőnek jelezni.  

 átruházott hatáskörében az óvoda SzMSz-ében szabályozottak alapján, helyettesítési feladatainak és 

beszámolási kötelezettségének eleget tenni  

 

FELADATKÖRÖK: 
 

 Kötelező óraszámában ellátandó feladatok 

 A kötelező óraszámon felül ellátandó vezetői feladatok 

– pedagógiai 

– hatáskörébe utalt munkaügyi 

– hatáskörébe utalt gazdálkodási 

– hatáskörébe utalt tanügy igazgatási 

 

 
FELADATKÖRÖK RÉSZLETESEN: 

 

Kötelező óraszámban ellátandó feladat: 
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 csoportjában a gyermekek nevelése, fejlesztése az érvényben lévő pedagógiai alapdokumentumok 

alapján 

 

Kötelező óraszámon felül ellátandó feladatok: 

 a munkaköri leírásához kapcsolódó adminisztratív teendők ellátása 

 a munkaköri leírásához kapcsolódó ellenőrzési, értékelési, munkaügyi, tanügyi feladatok ellátása 

Pedagógiai feladatkör:  

 A pedagógiai program figyelembevételével a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak munkájának 

tervezése, irányítása, ellenőrzése, értékelése, az értékelési minőségfejlesztési rendszer működtetése. 

 Javaslat továbbképzésekre, a szakmai innováció koordinálásában való részvétel. 

 Az óvodán belüli, munkaközösség működésének támogatása.  
 Pedagógiai pályázatok írása, írásának ösztönzése a nevelőtestület körében. 

 A helyi hagyományoknak megfelelően intézményi szinten az ünnepek, jeles napok méltó szervezésében 

való részvétel. 

 A szülőkkel, a szülői közösséggel való együttműködés és a kapcsolatrendszer működtetése. 

 

Munkaügyi feladatkör: 

 Javaslattétel alkalmazáshoz, minősítéshez, jogviszony megszüntetéséhez. 

 Szükség szerint a munkaköri leírások módosításának kezdeményezése (személyre szólóan), az 

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

ellátásának ellenőrzése, koordinálása. 

 Az irányítása alá tartozó nevelő-oktató munkát segítő dolgozók szabadságának engedélyezése, a 

zökkenőmentes feladatellátás megszervezése. 

 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 irányítása alá tartozó  nevelő-oktató munkát segítő az 

alkalmazottak részére. 

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

továbbképzésének megtervezésében való részvétel – az intézményvezetővel történő egyeztetéssel. Az 

éves beiskolázási terv előkészítése nevelőtestületi döntésre.  

 Javaslat adása az intézményvezetőnek az anyagi elismerésre, kitüntetésre, érdekképviselet 

véleményének kikérése. 

 A balesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok irányítása a nevelő oktató munkát közvetlenül segítő 

alkalmazottak körében, a megtörtént balesetekkel kapcsolatos intézkedés a vonatkozó szabályoknak 

megfelelően. 

 A dolgozók egészségügyi szűrővizsgálatainak nyomon követése, végrehajtásának ellenőrzése, 

mindezért (szabálytalanságok feltárása esetén) anyagi felelősségvállalás.  

 Elvégzi az irányítása alá tartozó alkalmazottak teljesítményértékelését, minősítését. 

 
 

 

Gazdálkodási feladatkör:  

 A pedagógiai programnak megfelelően a nevelő oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak 

munkájához szükséges tárgyi feltételekről való gondoskodás, az intézményvezetővel történő egyeztetés 

alapján. 

 A feladatellátást szolgáló eszközök, tisztítószerek, munkaruha, stb. beszerzéseinek irányítása. 

  Az óvodai eszközök és tárgyak selejtezési és leltározási folyamatában felelős részvétel.  

 A működés műszaki szükségleteinek jelzése az intézményvezető felé. 

 A költségvetés elkészítéséhez gazdálkodási, fejlesztési, karbantartási terv készítése a munkakörében 

megjelenített feladatok alapján. 

 

Tanügy igazgatási feladatkör: 

 Eleget tesz a munkaköréhez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségnek. 



                       Petőfi Sándor ÁMK Cserkeszőlő 

           Napköziotthonos Óvoda Cserkeszőlő 

 

SZMSZ 

 

 Átruházott hatáskörében biztosítja az ügyiratok határidős ügyintézését, részt vesz az ügyiratok 

selejtezésében. 

 Részt vesz a gyermekek előjegyzésében. 

 A munkaköréhez kapcsolódó tanügy igazgatási feladatok ellátása, információs kötelezettség betartása 

az intézményvezető felé. 

 Az óvodai Törzskönyv szabályos vezetése a vezető utasításainak megfelelően. 

 

JOGKÖR, HATÁSKÖR: 

 Döntési hatásköre a közvetlen beosztottak irányítása, ellenőrzése, értékelése, az 

intézményvezetővel történt egyeztetés alapján. 

 Véleményezési, javaslattételi jogköre van az óvoda működésének egészére, döntési jogköre az 

irányítása alá tartozó alkalmazottak. 

 Képviseleti joga a helyettesítési rend szerint és az óvodavezető megbízása alapján képviseli 

az intézményt külső szervek előtt. 
 Kiadmányozási joga: A feladatkörébe tartozó ügyekben a megkeresésekre, egyéb beadványokra 

adandó válaszlevelek előkészítése során hozott közbenső intézkedések, megkeresések, amennyiben, 

azok kiadmányozását a vezető nem tartotta fenn, és arra más nem kapott felhatalmazást. 

 
 

 

 

MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK:  
Belső: Kapcsolatot tart az intézmény dolgozóival, az intézmény vezetőjével.  

Külső: Kapcsolatot tart a szülői szervezettel. 

 

Felelősség:  

 a pedagógusok szakmai munkájának ellenőrzésében való részvétel 

 a HACCP rendszer működtetése   

 

Felügyeli és ellenőrzi az irányítása alá tartozó alkalmazottak: 

 személyi anyagának tartalmát 

 munkaidő beosztását, munkafegyelmét 

 adminisztrációs tevékenység tartalmát (HACCP), vezetésének helyességét 

 munkavégzésének minőségét a beosztottak munkaköri leírásának megfelelően 

 

Munkavégzéssel kapcsolatos együttműködési kötelezettségek:  

 

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 betartása alapján végzi. 

A fenti dokumentumokban előírtakat az alkalmazottakkal is betartatja. Ha bármely területen 

hiányosságot tapasztal, erről értesíti az intézményvezetőt. 
 

Munkakörülmények 
Az intézményvezető által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a 

mindenkor hatályos jogszabályok szellemében, az SZMSZ és a Kollektív Szerződés, 
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Közalkalmazotti Szabályzat alapján végzi. Munkájához telefon, számítógép, fénymásoló 

berendezés áll rendelkezésére. 

 
 

ZÁRADÉK 

 

Ezen munkaköri leírás ………………….-től lép életbe. 

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

A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes. 

 

Kelt:  
 …………………………………………........ 

                    ÁMK Igazgató 

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 

 


