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Az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok 
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)  

 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról (Vhr.) 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet (EMMI r.) 

 368/2011.(XII.31)Korm.rendelet az államházt.-i tv. végrehajtásáról(költségvetési intézmények esetén) (Ávr.) 

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

 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

 2011. évi CXCV.  Törvény az államháztartásról (Áht.) 

 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ámr.) 

 2012. évi I. törvény  a Munka Törvénykönyvéről 

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

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

 2011. évi CLXXIX. törvény a  nemzetiségek jogairól 

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

 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

 335/2005.(XII.29.)Kormányrendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 

 1995. évi LXVI. törvény a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 

 ENSZ Emberi Jogok nyilatkozata 

 ENSZ Egyezmény a gyermekek jogairól 

 Az Európai Tanács Minisztek Bizottsága Rec.(2002.) 8.-as ajánlása a tagállamok számára a napközbeni 

gyermekellátásról 

  1997. évi XXXI. törvény a gyermekek jogairól és gyámügyi igazgatásáról. 

 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,  gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről . 

 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények 

és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről. 

 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet a  pedagógusok előmeneteli rendszeréről. 

 328/2011. (XII.29) Korm.rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 

gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról. 

 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről. 

 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról.  

 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról. 

 257/2000. (XII. 26.) Korm. Rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról. 

 2003. évi CXXV. Törvény Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról  

 A Bölcsődék Napjának megünnepléséről szóló 7/2010. (II. 19.) SZMM utasítás 

 

A köznevelésről szóló 2011 évi CXC. törvény 25. § (1) bekezdése alapján e szabályzat határozza meg 

a köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket.  A 

szabályzat elfogadására vonatkozó döntés meghozatalára a Nevelőtestület jogosult. 
 

A magyar bölcsődei ellátás nemzetközileg elismert gyakorlatát, a pszichológiai és pedagógiai 

kutatások eredményeit az első életéveket meghatározó szerepének elismerését, nevelése– 

gondozásban felhalmozott értékeket felhasználta a Bölcsőde jelen szakmai program megalkotásakor.  
 

A Bölcsődék saját szakmai program szerint dolgoznak, amely összhangban van az országos Egyesített 

Bölcsődék Szakmai Programjával, az alapprogrammal. Szakmai programjuk igazodik a helyi 

lehetőségekhez, a családok és a fenntartó elvárásaihoz, megőrizve a szakmai önállóságot. 
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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

l. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 

hogy, meghatározza a Művész úti Óvoda és Bölcsőde, mint többcélú közös igazgatású 

köznevelési intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és 

külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket 

jogszabály nem utal más hatáskörbe. 
 

Célja az intézmény jogszerű működtetésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, 

az emberi jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat 

erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása. 
 

Tartalma a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 4. § szerint a nevelési-oktatási intézmény 

szervezeti és működési szabályzatának kötelező tartalmi elemei a következők:  
 

 A nevelési-oktatási szociális intézmény a telephelyével, intézményegységekkel 

való kapcsolattartás rendje. Az intézmény szervezeti felépítése és vezetése. 

 A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, 

továbbá a vezetők közötti feladatmegosztás, a kiadmányozás és a képviselet 

szabályai, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, működés közben 

megvalósítandó rendezettséget. 

 Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetére a 

helyettesítés rendje. 

 A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje, 

részvétele a pedagógusok munkájának segítésében. 

 A működés rendje, ezen belül a gyermekeknek, az alkalmazottaknak és a 

vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodási rendje, a 

nevelőtestület feladatköre és munkarendje. 

 A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje (a pedagógiai programmal a 

szakmai programmal való koherencia, az intézményi önértékelés területeivel 

(pedagógus 8 kompetencia, vezető 5 területének és az intézmény 7 területének 

belső értékelése).  

 Az intézményvezető, a szakmai vezetők, az óvodai, bölcsődei szülői szervezet, 

közösség közötti kapcsolattartás formája, rendje. 

 A szülők tájékoztatásának szabályai, a kapcsolattartás rendje. Annak 

meghatározása, hogy hol, milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni a pedagógiai 

programról. 

 Az óvodai közösségek jellemzői, a kapcsolatok formái. A nevelőtestület 

feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával 

megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések. 

 Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos 

feladatok. 
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 A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje. 

 Az intézményi balesetmegelőző, védő, óvó előírásai.  

 Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendőket. 

 A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve a pedagógiai 

szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgálatokkal, a gyermekjóléti 

szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi 

szolgáltatóval való kapcsolattartást. 

 Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje, 

(a hitelesítés részletes eljárásrendjét kell szabályozni).  
 

2. Az SZMSZ hatálya 

Jelen SZMSZ hatálya kiterjed az intézmény valamennyi alkalmazottjára, az óvodába, 

bölcsődébe járó gyermekek közösségére. Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezéseket azok is 

kötelesek megtartani, akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, valamint igénybe veszik 

szolgáltatásait. 
 

3. Az SZMSZ hatálybalépése 

Az SZMSZ az intézményvezető jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan ideig szól. 

Módosítására akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban a szervezeti és működési 

tekintetben változás áll be, illetve ha a szülők, vagy a nevelőtestület minősített többségben erre 

javaslatot tesz. Az SZMSZ 1 példányát az intézményekben a vezetői szobákban kell 

elhelyezni, s arról az első szülői értekezleten a szülőknek tájékoztatást kell adni. A 

hatálybalépéssel egyidejűleg hatályon kívül helyeződik az intézmény korábbi SZMSZ-e. 
 

4. Az SZMSZ személyi hatálya 

• az intézménybe járó gyermekek közössége, 

• a gyermekek szülei, törvényes képviselői,  

• az intézményvezetőre, 

• szakmai vezetőkre, 

• a nevelőtestület, 

• a nevelőmunkát segítők, 

• az egyéb munkakörben dolgozókra terjed ki. 
 

5. Az SZMSZ felülvizsgálatának módja 

• ha az intézmény működési rendjében változás történik, 

• ha jogszabály azt előírja. 
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II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

 

1. Az intézményi alapadatok 

 

Az intézmény neve: Művész úti Óvoda és Bölcsőde 

 Intézmény székhelye: 1121 Budapest, Művész út 5-7.  

 Alapítása: 1957 

 Alapító: Művelődésügyi Minisztérium 

 Elérhetőségek: 

  Telefon: 06 (1) 391-7127 

   E-mail: muvesz@omszinonprofitkft.hu 

 Honlap: http://muveszovi.omszi.hu/  

 Telephely:  Pikler Emmi Bölcsőde  

 Címe: 1022 Budapest, II. Lóczy Lajos utca 3. 

 Alapítva: 2006 

 Alapító: Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány 

 Elérhetősége:  

 Telefon: 06 (30) 551-0303  

 E-mail: pikler@omszinonprofitkft.hu 

 Honlap: www.pikler.hu 

 Igazgató/Intézményvezető:  Lévai Csilla 

 Elérhetősége: 

 Telefonszám: 06 (1) 391-7128 

  E-mail: muvesz.igazgato@omszinonprofitkft.hu 

 Székhelyen bölcsőde szakmai vezető:       Kőszegi Rita 

 Pikler Emmi Bölcsőde szakmai vezetője: Kapitányné Szőke Andrea 

 Az intézmény fenntartója: OMSZI Nonprofit Kft. 

 A fenntartó székhelye:  1089 Budapest, Elnök utca 1. 

 Képviseletre jogosult:  Buszlai Krisztián ügyvezető igazgató 

 Elérhetősége: 

 e-mail címe: titkarsag@omszinonprofitkft.hu 

 Levelezési Cím: 1364 Budapest, Pf.: 83 

 Telefon: 06/1/799-4660 /Titkárság/ 

 Fax: 06/1/799-4663 

 Hatályos alapító Okirat kelte: 2015. 02. 01. 

 Az intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény 

 Az intézmény felügyeleti szerve: OMSZI Nonprofit Kft. 

 Az intézmény alaptevékenységei: általános feltételek szerinti  - óvodai nevelés, 

             - bölcsődei gondozás. 

 

 

mailto:muvesz@omszinonprofitkft.hu
http://muveszovi.omszi.hu/
mailto:pikler@omszinonprofitkft.hu
http://www.pikler.hu/
mailto:muvesz.igazgato@omszinonprofitkft.hu
mailto:titkarsag@omszinonprofitkft.hu
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Az óvoda 3 éves kortól az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséig, legkésőbb 7 

éves korig, a bölcsőde 18 hónapos kortól 3 éves korig, de legkésőbb az óvodába lépéshez 

szükséges fejlettség eléréséig nevelő intézményként ellátja a szülők igényeinek 

figyelembe vételével a neveléssel, gondozással, a gyermekek napközbeni ellátásával 

összefüggő feladatokat is. 
 

 A fenntartó az óvodai 5 csoportban, 110 fő maximális férőhelyet határozott 

meg.  

 A bölcsődei 4 csoportban 48 fő maximális férőhelyet határozott meg.  

 Pikler Emmi Bölcsődében, 3 csoportban, 36 fő 

maximális férőhelyet határozott meg.  

 Az óvoda OM azonosító száma: 200037  

 

2. Ellátható vállalkozási tevékenység köre, mértéke 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Az intézmény a fenntartó 

előzetes jóváhagyása után alapfeladatai maradéktalan ellátásának sérelme nélkül, előzetes 

jóváhagyás után alaptevékenységgel összefüggő olyan tevékenységet végezhet, mely azt 

kiegészíti, vagy kiszolgálja, továbbá a nem teljes mértékben kihasznált kapacitásokat 

hasznosítja. 

 Az alapfeladat jellemzőit tartalmazó óvodai pedagógiai programot és a bölcsődei 

szakmai programot a nevelőtestület jóváhagyásával, a fenntartói egyetértésével és a 

szülői vélemény figyelembe vételével az intézményvezető hagyja jóvá, és hatályba 

lépése: 2017. év. 

 Az intézmény működési területe: körzethatárral nem rendelkezik, egész Magyarország 

területéről fogad gyerekeket, de elsősorban a minisztériumokban dolgozók gyerekei 

nevelését, oktatását és gondozását vállalja.  

 Az intézmény jogállása: önálló jogi személy. 

 

3. Az intézmény működési dokumentumai 

A törvényes működést az intézmény alapdokumentumai határozzák meg. 

 Alapító Okirat 

 Az óvoda pedagógiai programja 

 Bölcsődék szakmai programja mellékletei (házirend, eszközszükséglet, megállapodás 

a szülővel, felvételi szabályzat) 

 Intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei (munkaköri leírások, 

adatvédelmi szabályzat, játszóudvar időszaki ellenőrzési terve) 

 Óvodai, bölcsődei házirend 

 Az intézmény éves pedagógiai munkaterve 

 Intézményi Önértékelés 

 Etikai szabályzat  

 Továbbképzési program, beiskolázási terv (óvodai, bölcsődei) 
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3.1. Az Alapító Okirat, mely tartalmazza az intézmény fenntartója által előírt legfontosabb 

jellemzőket, biztosítja az intézmény jogszerű működését. Az Alapító Okirat tartalmazza Nkt. 

21. § (3) bekezdésében előírt kötelező elemeket: 

 a köznevelési, közszolgálati tevékenység folytatására jogosító okirat, 

 az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését,  

 az intézmény alapfeladatait, kiegészítő feladatait. 

 

3.2. Az Óvoda pedagógiai programja, mely tartalmazza a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 6. § (1) (2) alapján: 
 

Az óvoda pedagógiai programja meghatározza 

a) az óvoda helyi nevelési alapelveit, értékeit, célkitűzéseit, 

b) azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek 

     személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a kiemelt figyelmet  

     igénylő gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődésének segítését, 

c) a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet, 

d) a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet, 

e) a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit, 

g) az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, 

h) a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket, 

i) a nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket. 
 

Az óvoda pedagógiai programja az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján készített 

pedagógiai program, mely tartalmazza a gyermekek EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI programját is. 

 

3.3. Bölcsődék szakmai programja mellékletei 

A bölcsődei nevelés-gondozás a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (a 

továbbiakban: Intézet) által kidolgozott Bölcsődei nevelés-gondozás országos 

alapprogramja és a Bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai alapján folyik 

(15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 40.§ (5) bekezdése alapján). 

 
3.4. Intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rend. 4. § szerint. 
 

Az SZMSZ célja, hogy a törvénybe foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban 

érvényesüljenek az intézményben. 

Az SZMSZ tartalma nem áll ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi 

alapdokumentummal, nem von el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkíti 

azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 

Az SZMSZ meghatározza az Intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső 

rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó legfontosabb szabályokat, az Intézményben 

dolgozók alapvető jogait és kötelezettségeit. 
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3.5. Óvodai házirend 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 5.§ (1) alapján a Bölcsődei 

házirend (bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai alapján) 
 

A Házirend a különböző jogszabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek 

érvényesülésének helyi gyakorlata, az intézmény saját működésének belső szabályzója. 

Megvalósításával biztosítja a pedagógiai programban, szakmai programban foglalt célok 

elérését, betartása kötelező a társadalmi együttélés szabályainak megfelelően a bölcsődei az 

óvodaközösség és a szülői közösség minden tagja számára: 
 

 az intézmény működésével kapcsolatos információkat, 

 az intézményekben folyó nevelőmunka alapelveit, 

 az óvoda, bölcsőde nyitva tartását, ügyeleti rendszerét, 

 az óvodai, bölcsődei gyermekfelvétel, átvétel eljárás rendjét, 

 óvó-védő előírásokat, 

 a  gyermekek távolmaradásával kapcsolatos szabályokat,  

 a szülőket érintő fizetési kötelezettségeket (étkezési díjak, étkezéssel kapcsolatos 

lemondások, étkezési támogatások) 

 az óvodai elhelyezés megszűnésével és a beiskolázással kapcsolatos rendet, 

 az intézmény hagyományait, 

 a szülőkkel való együttműködés lehetőségeit, 

 a gyermeki jogokat, a szülők jogait és kötelességeit. 
 

A Házirend jogforrás, melynek megsértése jogsértés! 

 

3.6. Az intézmény éves pedagógiai munkaterve 

Tartalmazza azokat a feladatsorokat, melyek a nevelési év folyamán az intézményi célok, 

feladatok megvalósításához szükségesek, a munkafolyamatokat a felelősök megjelölésével. 

Az éves pedagógiai munkatervet az óvodavezető készíti el, a nevelőtestület véleményezi, 

megvitatja, javaslatot tesz kiegészítésére és a tanévnyitó nevelőtestületi értekezleten fogad el. 

Az éves munkaterv tartalmazza 

 a kiinduló helyzetképet 

 a pedagógiai munka hangsúlyos területeit az adott nevelési évben 

 Program tervet, mely az alábbi pontokra terjed ki 

 nevelési év rendje, 

 a nevelési program kiemelt, tanévre lebontott feladatai, 

■ nevelési év, kezdő és befejező időpontja, 

■ nyári zárva tartás időpontja, 

■ óvodai szünetek időpontja 

 szakmai programok, 

 nevelésnélküli munkanapok rendje, felhasználásának időpontja, 

 megemlékezések, ünnepek, 

 kapcsolattartási formák, programok, 

 feladatelosztás a nevelőtestületben, 

 bölcsődével történő kapcsolattartást, formáját, 

 nevelőtestületi értekezletek jellegét, időpontját, 

 gazdálkodást, fejlesztést, 

 az ellenőrző, értékelő tevékenységek ütemezését. 
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3.7. Intézményi önértékelés 
 

Az önértékelés lebonyolításának irányítása, koordinálása az intézményben. Ami biztos 

kiindulópont lehet: az elégedettség mérés lebonyolítása, valamint a korábbi évek mérési 

eredményei a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. EMMI rendelet szerint.  

 

Az intézmény, vezető, pedagógus tevékenységeinek, kompetenciáinak és eredményeinek 

felülvizsgálata meghatározott szempontok szerint. 

Az intézményi önértékelés segít meghatározni: az erősségeket, amelyekre építeni lehet a 

továbbfejlesztésben, a fejleszthető területeket, melyek javítására célokat jelöl ki a 

nevelőtestület. 

 

Alapelv: a külső értékelés (tanfelügyelet) és az önértékelés szoros kapcsolata.  

Az intézményi önértékelés fókuszában a nevelési-oktatási folyamat, a pedagógiai munka 

minőség fejlesztése áll.   

Az intézményvezető, pedagógus önértékelés egységes szempont- és eszközrendszere 

összhangban van a tanfelügyeleti intézményvezető, pedagógus értékelés szempont- és 

eszközrendszerével, pedagógusok esetében a minősítési rendszer követelményeivel is.  

A tanfelügyeleti értékelési szempontok mindhárom szinten kiegészülnek az önértékelést 

támogató szempontokkal, elvárásokkal (új módosított kézikönyv 2016 december). 

  

Tájékoztatás az önértékelésről: amely során az intézményvezető tájékoztatja a 

nevelőtestületet és a szülőket az önértékelés indításáról és az önértékelési projekt részleteiről 

(cél, a megvalósítás fő lépései, résztvevők, határidők), benne saját szerepükről és 

feladataikról.  
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III. AZ ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI RENDSZERE  

IRÁNYÍTÁSA 

 
 

1. Az intézményvezetés szerkezeti felépítése 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

                Gondnok 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igazgató 

 

Fenntartó 

Óvodatitkár 

Óvodavezető helyettes 

Önértékelési csoport 

vezető 

Művész úti bölcsőde és Pikler 

Bölcsőde  szakmai vezetők 

Nevelőtestület 

Óvodai, bölcsődei szakmai 

munkaközösségek 

Nevelő-oktató munkát 

segítő alkalmazottak 

Szülői 

közösség 
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2.  Az intézményvezető feladatköre 
 

Az óvoda, bölcsőde élén az intézményvezető áll, aki az intézmény egyszemélyi vezetője. 

Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért. Jogkörét, felelősségét, feladatait a 

közoktatási, a köznevelési törvény, szociális törvények, az óvoda és bölcsőde belső 

szabályzatai, valamint a fenntartó határozza meg. Az Intézmény vezetőjét az oktatásért felelős 

miniszter egyetértésével a fenntartó bízza meg, a munkáltatói jogokat a fenntartó gyakorolja. 

 

2.1.   Az intézményvezető felelős 

 az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, 

 a takarékos gazdálkodásért, 

 az óvoda, bölcsőde gazdálkodási feladatainak megszervezéséért, 

 a tervezési, beszámolási, információ szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, 

 a pedagógiai munkáért, 

 a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, 

 a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 

 a gyermekbalesetek megelőzéséért, 

 a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, 

 a pedagógusi továbbképzési program, valamint az éves képzési, 

beiskolázási terv elkészítéséért, 

 az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és intézményi önértékelési rendszerének 

működéséért, 

 a munkavégzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, 

 a munkafegyelem, bizonylati fegyelem, a feladatok elvégzésére vonatkozó határidők 

betartásáért, betartatásáért. 

 

2.2. Az intézményvezető feladata 

   a nevelőtestület és alkalmazotti közösség vezetése, 

 a nevelőtestületi és az alkalmazotti közösségi értekezletek megtartása, 

 a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése, 

 a nevelőmunka irányítása és ellenőrzése, 

 a nemzeti és óvodai, bölcsődei ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megünneplése, 

 a szülői szervezetekkel való együttműködés, 

 az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben való döntés, amelyet 

jogszabály nem utal más hatáskörbe, 

 az intézmény külső szervek előtti teljes képviselete, 

 a óvodai és bölcsődei szakmai feladatainak  ellenőrzése,  

 adatszolgáltatói feladatok ellátása. 
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2.3 Bölcsőde szakmai vezetőjének feladata  

A bölcsőde szakmai vezetője feladatát az intézményvezető utasításai, valamint az e 

szabályzatban foglaltak alapján végzi:  

 a bölcsőde szakmai vezetőjének megbízásáról és a megbízás visszavonásáról az 

intézményvezető dönt,  

 elkészíti a bölcsőde szakmai programját, bölcsődei jelentéseket és statisztikákat, 

egyeztetve az intézmény vezetőjével,  

 felelős a bölcsődei csoport szakszerű működéséért,  

 felelősséggel tartozik a tartalmi munkáért, a vagyonvédelemért, a 

munkafegyelemért, a bölcsődei csoportok ügyviteli teendőinek ellátásáért,  

 javaslatot tesz a bölcsődei csoport költségvetésének szakmai előirányzatának 

tervezésére, felhasználására, a szakmai anyagok és eszközök beszerzésére, 

 adatszolgáltatásra jogosult, vezeti a KENYSZI rendszer Tevadmin elektronikus 

nyilvántartást, amely az igénybevevők adatainak rögzítéséből és a napi jelentési 

kötelezettségből áll, 

 a kisgyermeknevelők munkaidejének a gyermeklétszámhoz és az ellátáshoz 

szükséges kialakítását, egyeztetést,  

 a kisgyermeknevelők és a bölcsődei technikai munkatárs munkájának 

közvetlen irányítását, ellenőrzését, 

 a szakszerű ellátás és működés irányítását, ellenőrzését,  

 az új dolgozó esetén az intézményi szokások ismertetését, szakmai irányítást, 

a gondozó-nevelő munkával kapcsolatosan. 

A bölcsődei szakmai vezető feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. 
 

2.4 Az önértékelési csoport vezetőjének feladata 

 az intézményi önértékelés munkájának koordinálását, 

 az adminisztrációs feladatok ellátását önértékeléssel kapcsolatban, 

 az önértékelési csoport munkájának irányítását. 
 

2.5 Az intézményvezető feladataiból, hatásköréből átruházza 

      2.5.1. Intézményvezető helyettesre  

 egyeztetési kötelezettséget az óvónők munkaidejének kialakítására, a 

Pedagógiai Programban meghatározott feladatok függvényében, lépcsőzetes 

munkakezdés, befejezés kialakítása a gyermeklétszám figyelembe vételével, 

 feljegyzések és jegyzőkönyvek vezetése, készítése az értekezletekről, 

megbeszélésekről, a nemzeti és óvodai ünnepek megszervezése, a megbeszélt 

feladatok ellenőrzése, 

 a nemzeti és óvodai ünnepek megszervezése, a megbeszélt feladatok ellenőrzése 

 a nyári szabadságok, munkarend egyeztetését, 

 szakmai feladatokkal kapcsolatos szervezési feladatok koordinálását, 

 udvari élet szervezettségének, munkájának ellenőrzése, eszközök felügyelete, 

védelme 

 baleseti források kiszűrése, megszüntetésének jelzése az intézményvezető felé. 
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      2.5.2. Óvodatitkár 

 az igazgató távollétében gazdasági és működési kérdésekben intézkedési jogot, 

 költségek és élelmezéssel kapcsolatos feladatokat, 

 adatszolgáltató munkatárs, az igazgató, ill. a bölcsődei szakmai vezető 

távollétében feladata a napi jelentési kötelezettség teljesítése. 

Az óvodatitkár feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. 
 

     2.5.3. A gondnokra 

 a működés során keletkező hibák kijavítására, intézkedési kötelezettséget, 

egyeztetve a költségek kihatásáról az igazgatóval, tájékoztatási 

kötelezettséggel a gazdasági ügyintéző felé, 

 az épület tűz- és munkavédelmi feladatainak ellátását, a balesetmentes 

környezet kialakítását,  

 az udvar és az intézmény környezetére vonatkozó szabályok betartását, 

betartatását, 

 balesetmentes környezet kialakítását, a balesetforrás megszüntetését. 

A gondnok feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. 

 

3. Az intézményvezető közvetlen munkatársai 
 

 Intézményvezető helyettes,  

 Bölcsődei szakmai vezetők 

 Az önértékelési csoport vezetője, 

 Munkaközösség vezető   

 Óvodatitkár 

 

Vezetői értekezletek 

Az intézményvezető szükség szerint, de havonta legalább egy alkalommal hívja össze. 

Résztvevők:  intézményvezető-helyettes, bölcsőde szakmai vezetői, önértékelési csoport 

vezető, munkaközösség vezető, óvodatitkár (gazdasági ügyintéző), élelmezésvezető. 
 

Megtárgyalják: 

o az intézmény egészét érintő szervezeti és működési kérdéseket, 

o az éves továbbképzési tervekben az aktuális szervezési feladatokat, 

o szükség esetén a létszámok alakulását, 

o beszerzési és karbantartási igényeket, 

o értékelik a gondozást nevelést –oktatást az élelmezést, 

o szakmai kérdésekben konzultálnak, 

o mindazon kérdéseket, amelyet a magasabb vezető, illetve a vezetők felvetnek. 
 

Az intézményvezető közvetlen munkatársai nem vezető beosztású dolgozók.  
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   3.1    A munkaközösség vezető felelős  

 a házi továbbképzések megszervezéséért, önképzésért, 

 a szakmai munkaközösség működési feltételeinek biztosításáért, 

 a helyettesítési beosztás elkészítéséért, 

 az azonos értékrend kialakításáért, megőrzéséért az intézményi munkában, 

 pályázati lehetőségek figyelemmel kíséréséért, koordinálásáért, 

 az udvari munka minőségének alakításáért, 

 a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok betartásáért. 
 

   3.2 Az önértékelési csoport vezetője felelős: 

 A intézményi önértékelés feladatok irányításáért, elvégzéséért, a csoport 

munkájának koordinálásáért, 

 A pedagógiai helyettessel együttműködve a szakmai feladatok minőségi 

javításáért, partneri igények szerinti feladatok előkészítéséért. 
 

   3.3. A bölcsődei szakmai vezető felelős: 

 A szakmai irányítása alá tartozó bölcsődei csoportokban felelős a gondozási, 

nevelési feladatok magas szintű ellátásának biztosításáért. 
 

   3.4. A gondnok felelős: 

 Az intézmény épületének biztonságos üzemeltetéséért, 

 Az udvar és környezete tisztaságáért, 

 A biztonsági, tűz- és munkavédelmi szabályok betartatásáért, ellenőrzéséért. 
 

Az intézményvezető helyettes, a bölcsődei szakmai vezető, az önértékelési csoport vezető, a 

munkaközösség vezető, az óvodatitkár, a gondnok munkájukat munkaköri leírásuk és az 

intézményvezető közvetlen irányítása alapján végzik. Az intézményvezető felkérésére 

munkafolyamatba épített ellenőrzési feladatokat is elláthatnak. 

4. A helyettesítés rendje 

Az intézményvezető távolléte esetén gazdasági, működési kérdésekben, az óvodatitkár, 

szakmai jellegű kérdésekben, intézményvezető helyettes, és a bölcsődei szakmai vezető látja el a 

feladatokat, az éves munkatervben név szerint jelölve. 

Intézkedési jogköre a gyermekek biztonságos megóvásával összefüggő azonnali döntést 

igénylő ügyekre terjed ki. Akadályoztatásuk esetén, a helyettesítés ellátásában 

közreműködnek a munkarend szerint ez időben munkát végző óvodapedagógusok. 

Az intézményvezető közvetlen munkatársaival szükség szerint, de legalább évente kétszer 

megbeszélést tart, melyről feljegyzés készül. 

A helyettesítés elrendeléséről, figyelemmel kíséréséről az adott dolgozó közvetlen 

felettesének, vezetői szinten lévő dolgozó esetében az intézményvezetőnek, illetve 

helyettesének kell gondoskodnia. 

Az intézmény folyamatos, zavartalan működése érdekében a szabadságok, betegségek idején 

gondoskodni kell a megfelelő helyettesítésről. A helyettes felelősséggel tartozik a munkaköri 

leírásnak megfelelő helyettesítés keretében végzett tevékenységéért. Felelőssége a 

helyettesített személy felelősségével megegyező. 
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   4.1.A munkáltatói jogok gyakorlása 

• Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat a fenntartó igazgatója, míg az egyéb 

munkáltatói jogokat az irányító szerv vezetője, képviselője gyakorolja. 

• Az intézményben a munkáltatói jogokat elsődlegesen az intézményvezető gyakorolja. 

Az intézményvezető belső szabályzatban, munkaköri leírásokban rendelkezhet egyes 

munkáltatói jogainak más személy részére történő átruházásáról. 

 

   4.2 Az intézmény dolgozói 

Az intézmény dolgozóit a közoktatási-, köznevelési-, és a szociális törvény alapján 

megállapított munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett létszámban az 

intézményvezető alkalmazza. 
 

Munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. 

Az intézményben alkalmazottak köre: 

• Óvodapedagógusok, 

• Pedagógiai asszisztens 

• Kisgyermeknevelők 

A pedagógiai munkát közvetlenül segítők köre: 

o Dajkák, 

o Szakács 

o Konyhai alkalmazottak, (szakácsa, konyhai kisegítő), 

o Gondnok 

 

   4.3. Az intézményi dolgozók létszáma  
 

Közös igazgatású többcélú intézmény működését segítő alkalmazotti létszámot a 

törvényben rendeletben előírtak alapján határozta meg a fenntartó. 

 

Az óvodában a 2011. évi CXC. törvény 1-3 mellékleteiben előírt létszámot biztosítja a 

fenntartó.  
 

Az 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek „A gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes 

gondoskodás formáinak szakmai létszám irányszámai és létszámminimum normái” című 1. 

számú melléklete az alapellátás terén a Bölcsődére vonatkozó elvárásoknak megfelelő 

létszámot biztosítja a fenntartó. 
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IV. AZ INTÉZMÉNY BELSŐ KAPCSOLATAI,  

EGYMÁSSAL ÉS AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉVEL 
 

l. Az intézményi közösség 

Az intézmény közösségét az óvoda és a bölcsőde dolgozói, a szülők és a gyerekek alkotják.  

 

2. A szülői szervezet (közösség) 

Az intézményben a szülők jogaik érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében 

szülői közösséget működtetnek. A csoportban lévő szülők döntenek arról, hogy ki lássa el a 

szülők képviseletét az óvodai szülői szervezetben 

 A csoportok vezetői közül kerül ki a szülői közösség elnöke. Az elnökkel az intézmény 

igazgatója tarja a kapcsolatot. 

Az intézmény vezetőjének a szülői szervezet választmányának vezetőségét nevelési évenként 

egy alkalommal össze kell hívnia, és ezen alkalommal tájékoztatást kell adni az intézmény 

feladatairól, tevékenységéről. A szülők többségét, az intézmény működését befolyásoló 

döntésekről minden esetben informálni kell az elnököt, illetve a szülői közösséget. 

Az óvodapedagógusnak a csoport tevékenységéről, a szülői közösség képviselőinek évente 

egy alkalommal, illetve a szülők többségét érintő kérdések esetén alkalomszerűen 

tájékoztatást kell adni. 
 

▪  A szülők az óvoda pedagógiai programját, a bölcsőde szakmai programját, az 

intézmény Intézményi önértékelés, ill. Szervezeti és Működési Szabályzatát a gyermek 

óvónőjétől, gondozónőjétől, az óvodatitkártól kérhetik el elolvasásra. 

▪  A szülő javaslattal, bejelentéssel, panasszal élhet, a gyermek óvónője, gondozónője, 

az intézmény igazgatója felé. Az igazgatóhoz érkezett panaszt, az intézményi 

panaszkezelési eljárásrend alapján rendezzük. 

▪  Az óvoda minden olyan nevelőtestületi értekezletére meghívja a szülői közösségek 

képviselőjét, melyen az óvodába járó gyerekek, vagy a gyerekek nagyobb csoportját érintő 

kérdést tárgyalja. 
 

Az intézmény területén kereskedelmi, ügynök tevékenység nem folytatható, kivétel az 

óvoda által szervezett rendezvények alkalmával. 
 

       A szülői szervezet döntési jogot gyakorol: 

• Saját működési rendjében, 

• Munkatervének elfogadásában, 

• Szülői képviseletet ki lássa el a szervezetben 
 

      A szülői szervezet, véleményezési jogot gyakorol: 

• az intézményi SZMSZ kialakításában, 

• a házirend kialakításában, 

• az igazgató és a szülői szervezet kapcsolattartásának módjában, 

• az óvodai programok kialakításában, 

• a szülőket anyagilag is érintő kérdésekben. 
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Képviseli a szülőket és a gyermekeket az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik 

érvényesítésében. 

Az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a 

nevelőtestületi értekezleten. A szülői szervezet elnökét meg kell hívni a nevelőtestületi 

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

intézmény szervezeti működési szabályzata a szülői közösség részére véleményezési jogot 

biztosított. 
 

Érdekképviseleti Fórum 

A bölcsődék a Szociális és Gyermekvédelmi törvény alapján működtetik az érdekképviseleti 

fórumot, melynek részletes szabályait a házirend tartalmazza. 

 

3. Az intézményi alkalmazottak közössége 

Az alkalmazotti közösséget az óvoda- bölcsőde nevelőtestülete és az intézménynél dolgozó 

munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. 

Jogaikat és kötelezettségeiket, juttatásait a magasabb jogszabályok, elsősorban a Munka 

Törvénykönyve, Köznevelési törvény (illetve az ehhez kapcsolódó rendeletek), a fenntartó 

szabályzatai (átalakuláskor kiadott munkaszerződés), valamint az intézmény szabályzatai 

rögzítik. 

A teljes alkalmazotti közösséget az intézmény igazgatója hívja össze minden esetben, amikor 

ezt jogszabály előírja, vagy óvoda-bölcsőde működését érintő kérdések tárgyalására kerül sor.  

Az éves munkatervben rögzítettek alapján a nevelési év folyamán két alkalommal az igazgató 

hívja össze az alkalmazotti értekezletet. Az értekezlet témája az intézmény dolgozóinak 

tájékoztatása az óvoda-bölcsőde munkájáról és a soron következő feladatokról. Az 

értekezletről jegyzőkönyv készül, melyet a intézményvezető- helyettes vezet. 

 

 

4. A nevelők közösségei 
 

4.1. A nevelőtestület 

A nevelőtestület az óvoda pedagógusainak és a bölcsőde gondozónőinek közössége, 

nevelési oktatási kérdésekben az intézmény tanácskozó és határozathozó szerve. A 

nevelőtestület nevelési kérdésekben, az intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, 

valamint a közoktatási törvényben, vagy jogszabályban meghatározott kérdésekben 

döntési, egyébként pedig, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 
 

4. 2. A nevelőtestület jogosítványai 

a.) Döntési jogkörébe tartozik 

• a nevelési program és módosításának elfogadása  

• szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása 

• az óvoda éves munkatervének elfogadása 

• az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása 

• a házirend elfogadása 

• a minőségirányítási program elfogadása 

• jogszabályban meghatározott ügyek 
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b.) A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet a nevelési intézmény 

működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 
 

c.)  A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére, vagy eldöntésére 

 - meghatározott időre, vagy alkalmilag- bizottságot hozhat létre, vagy jogainak 

gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre (kivétel az SZMSZ, MIP, 

Házirend, Pedagógiai Program elfogadása). 
 

d.) Az átruházott ügyek kapcsolatában beszámolási kötelezettség áll fenn. 

 

4.3. A nevelőtestület értekezletei 
 

A nevelőtestület a nevelési év során rendes és rendkívüli értekezletet tart. Az éves 

munkatervben meghatározott napirenddel és időpontokban az igazgató hívja össze. 

A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásánál az igazgató az értekezlet három 

nappal előbb történő kihirdetésével intézkedik. 
 

A nevelőtestület egy nevelési év során az alábbi értekezleteket tartja: 

 Az intézményben dolgoó pedagógusok, gondozónők és alkalmazotti közösség a 

nevelési évet nyitó és az értékelő értekezlet keretébe fejlesztő hatású értekezlet 

keretében határozzák meg a gondozási, nevelési-oktatási év fő feladatait és 

programjait. 

 Az óvodapedagógusok évente nevelés nélküli munkanapokon a gyerekek 

fejlesztése érdekében belső illetve külső továbbképzések keretében pedagógiai 

munkájukat segítő módszertani tudásukat fejlesztik,  
 

A bölcsőde minden pedagógusa, gondozónője, alkalmazottja évente legalább két 

alkalommal nevelés nélküli munkanap keretében, valamint rendszeres belső 

továbbképzésen vesz részt a magas szakmai színvonal, illetve a bölcsőde munkáját 

meghatározó szakmódszertani megvalósításának biztosítása érdekében. 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak 

megoldására, ha az igazgató, illetve ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada 

szükségesnek tartja. 

Az értekezleteket foglalkozási időn kívül a kezdeményezéstől számított nyolc napon belül 

össze kell hívni. Az értekezletekről jegyzőkönyv készül, melyet az igazgató, a 

jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestület két tagja, mint hitelesítő ír alá. 

A nevelőtestület döntéseit és határozatait, - jogszabályokban meghatározott kivételekkel - 

nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazatok egyenlősége esetén az 

intézményvezető szavazata dönt.  

A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek. 

 

5. Az óvodapedagógusok szakmai munkaközösségei 

Az óvoda pedagógusai szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre. A munkaközösség 

szakmai és módszertani segítséget ad a nevelési intézményben folyó nevelőmunka 

tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. Az azonos feladatok ellátására egy szakmai 

közösség működhet, mely meghatározza működési rendjét és elkészíti munkarendjét. 

A hatékony működés érdekében egy-egy munkaközösség 5 főből áll. Munkáját a 

munkaközösség vezetője irányítja. 
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5. 1. A szakmai munkaközösség vezető feladatai 

 pályázat figyelése, elkészítése a munkaközösség által, 

 szakmai-módszertani tevékenység irányítása, segítése, 

 elgondolásai legyenek tudatosak, álljanak összhangban az intézmény 

munkatervével, Pedagógiai Programjával, 

 kísérje figyelemmel a szakirodalmat, az új módszereket, a munkaközösség 

dolgozza fel, építse be az intézmény szakmai munkájába, 

 a bemutató foglalkozásokon látottakat értékelje, 

 önként vállaljon feladatot. 
 

Az óvodában szervezett, munkatervben jelölt bemutató foglalkozások házi továbbképzés 

keretében azzal a céllal is szerveződnek, hogy az óvodapedagógusok egymás munkáját 

jobban megismerjék. 

 

 

V. KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE 
 

Az intézményt a külső intézményekkel, szervekkel, szervezetekkel fenntartott kapcsolataiban 

az igazgató képviseli.  Az éves munkatervben meghatározottak alapján a nevelőtestület is 

tarthat kapcsolatot különböző társintézményekkel.   
 

Belső kapcsolattartás: Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső 

szervezeti egységek egymással szoros kapcsolatot tartanak. A belső kapcsolattartás 

rendszeres formai a különböző értekezletek, fórumok, közös továbbképzések.  
 

Külső kapcsolattartás: Az eredményes működés elősegítése érdekében az intézmény a 

szakmai szervezetekkel, társintézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel folyamatosan 

Együttműködik 
 

1. Fenntartó és intézmény kapcsolata 

 jelentések, beszámolók, konzultációkon keresztül kölcsönös informálás. 
 

2. Általános iskola és az intézmény kapcsolata 

 A kapcsolattartás az éves tervben rögzítetteken kívül szükség szerint látogatás, 

rendezvény, szakvélemény kiadás. 
 

3. Pedagógiai Szakszolgálat és az intézmény kapcsolata 

 Szükség szerint a gyermek iskolába lépésének időpontjának megállapításában  

a szakértői bizottság véleményét kéri. 
 

4. Polgármesteri Hivatal és az intézmény kapcsolata 

 Kerületet érintő adatszolgáltatás, jogszabályban előírt kötelezettségek. 
 

5. Gyermekjóléti szolgálat és az intézmény kapcsolata 

 A kapcsolattartást a gyermekvédelmi felelős jelzése alapján szükséges esetben az 

igazgató gyakorolja. 



  Művész úti Óvoda és Bölcsőde 

  1121 Budapest, Művész út 5-7                                                                Szervezeti és Működési Szabályzat 2017.  

 

 
19 

 

6. Egészségügyi ellátás és intézményi kapcsolat 

 Közvetlen kapcsolat az intézmény gyermekorvosával, védőnőjével. Alkalmi 

kapcsolat fogorvossal, szükség esetén egyéb szakellátás (baleset). 
 

7. A Bölcsőde folyamatos munkakapcsolatot tart fenn az alábbi hivatalokkal, 

            Intézményekkel, szakmai szervezetekkel: 

 védőnői szolgálat, 

 gyermekorvosok, 

 szociális és családgondozók, 

 Népegészségügyi Intézet munkatársai, 

 társintézmények, 

 a Regionális Bölcsődei Módszertani Központ, 

 Lóczy Alapítvány a Gyermekekért 

 Magyarországi Pikler Társaság 

 

 

 

VI. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE 
 

1. A gyermekek fogadása (nyitva tartás) 

 

Az intézmény hétfőtől péntekig ötnapos munkarenddel, egész éven át folyamatosan 

működik. A nyitva tartás teljes ideje alatt óvodapedagógusok, a bölcsődében 

kisgyermeknevelők foglalkoznak a gyerekekkel. 

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

           A szorgalmi idő szeptember 1-től – május 31-ig tart. 

           Az évzáró ünnepségek június 1-2. hetében tartandók. 
 

Az intézmény üzemeltetése a fenntartó által jóváhagyott nyári zárva tartás alatt szünetel. 

Ilyenkor történik az intézmény szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a 

nagytakarítás. 

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

kapnak.  

Ünnepek miatti, vagy átszervezésből adódó munkarendi változás a nyitva tartást oly módon 

befolyásolja, milyen mértékben tartanak igényt a szülők a szolgáltatásra. 

 

Az óvodában a nyitvatartási idő: napi 10,5 óra, reggel 7 órától délután 17.30 óráig.    

Az óvodapedagógusok munkaidejét a nemzeti köznevelési törvény 62. § (5) és (8) bekezdése 

alapján az óvodapedagógusok kötött munkaideje heti 32 óra (kötelező óraszám), amelyet a 

gyermekekkel való közvetlen, teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokra kell 

fordítani. 
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 Bölcsődében a nyitvatartási idő: napi 10,5 óra, reggel 7 órától délután 17.30 óráig.  

A gondozónők munkaidejét a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szabályozza. Eszerint „a 

teljes napi munkaidőből 7 órát a gyermekek közvetlen gondozásával kell eltölteni” 

 

Az óvodába busszal szállított az óvodás gyermekek a kijelölt helyen  

        átvétele reggel 7.30-8 óráig,                          délutáni átadása 16.30-17.00 között. 

Bölcsődés gyerekek busszal szállítása életkoruk miatt nem lehetséges. 

Pénteken és ünnepekkor igazodunk a minisztérium által meghatározott munkarendhez. 
 

Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az intézmény igazgatója engedélyezi. 
 

17.30 óra után az intézmény ügyeletet nem vállal. A rendszeresen későn érkező szülő 

felszólítható a házirend betartására.   
 

Csoportösszevonás keretében reggel 7 órától 7.30 óráig, illetve délután 16.30 órától 17.30 

óráig tevékenykednek a gyerekek. Egy-két csoport buszozás miatt 7-8.30-ig, du. 16.30-17.30-

ig /éves tervben meghatározottak szerint/ gyermeklétszámtól függően. 

Összevonásra kerülhet sor óvónői hiányzás, vagy nagyarányú gyermeklétszám csökkenéskor 

reggel 7 órától ½ 9 óráig, illetve délután 16.30 órától 17.30 óráig. 

Összevonás csak intézményvezetői engedéllyel, pedagógus állandó jelenlétének 

biztosításával történhet. 

Az intézmény nyitását reggel a munkarend szerint, az esti zárást az épület ellenőrzése után a 

gondnok végzi, akadályoztatása esetén az ezzel megbízott személy.  
 

A bejárati ajtót folyamatosan zárva tartjuk, bejutás az épületbe csak felnőtt 

közreműködésével a megadott kóddal történik. 

Az ajtó biztonságos záródását a folyosón tartózkodó dajka figyelemmel kíséri, és csengetésre 

is ő nyit kaput.  
 

Hivatalos ügyek intézése a feladattól függően az igazgató irodájában, az óvodatitkár 

/gazdasági ügyintéző/ irodájában, valamint a nevelői szobában történhet. 
 

Nevelés nélküli munkanapot nevelési évenként az éves munkatervben meghatározott 

időpontban legfeljebb 5 alkalommal tervezhetünk, mely nevelési értekezlet, illetve 

továbbképzés céljára használható fel. Erről a szülők a jogszabály szerint tájékoztatást kapnak 

hét nappal előbb.  

 

 

2. A vezetők benntartózkodási rendje 
 

Az intézményvezető, intézményvezető-helyettes, szakmai vezetők, óvodatitkárnak megosztva 

a teljes nyitva tartás ideje alatt az intézményben kell tartózkodnia. Akadályoztatásuk esetén a 

helyettesítési rend szerint kell eljárni. 
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3. Egyéb, a működés rendjére vonatkozó általános rendelkezések 
 

- Az intézmény a nyári zárva tartás alatt a munkálatok idejére ügyeletet szervez. 

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

  az alapító okiratban foglaltak szerint lehetséges. 

- Az intézmény helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. 

- Az intézmény konyháján csak egészségügyi kiskönyvvel rendelkező személy tartózkodhat. 

- Az intézmény területén reklámtevékenységet folytatni tilos, kivéve a gyermekek életkori  

  sajátosságaival összefüggő tevékenységek hirdetését, valamint a felvétellel és beiskolázással  

   kapcsolatos tudnivalókat lehet kifüggeszteni. 
 

- Az intézmény dolgozói, továbbá ügynökök, vagy más személyek az intézmény területén 

kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak (kivétel az intézmény által szervezett játék-

könyv vásár). 
 

- Az intézmény helyiségeiben párt, politikai célú mozgalom, szervezet nem működhet. 

 

Az intézmény helyiségeinek használói felelősek: 

 Az intézmény tulajdonának megóvásáért, védelméért. 

 Az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzéséért. 

 A tűz és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért. 

 Az intézmény szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben 

megfogalmazott előírások betartásáért. 
 

Az intézmény berendezéseit, felszereléseit csak az igazgató engedélyével lehet az 

intézményből elvinni, átvételi elismervény ellenében. 
 

A csoportszobában szülő csak az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhat (szülői értekezlet, 

nyílt nap, ünnepélyek, stb.). 
 

Az intézmény területén a dolgozókon és gyermekeken kívül csak a hivatalos ügyek intézői 

tartózkodhatnak. 

 

Az intézmény egész területén tilos a dohányzás! 
 

Csoportszobában, udvaron a gyermekek tevékenységének közelében mobiltelefon 

használata – működtetése tilos!  

 

A gyermekek kísérése 

Az intézményt elhagyó csoportok óvónői bejelentési kötelezettséggel tartoznak az intézmény 

igazgatója felé az úti cél és létszám megjelölésével. 
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4. Óvodai - Bölcsődei felvétel, elhelyezés 
 

A fenntartó hirdetmény formájában kijelöli az óvodai és a bölcsődei felvétel idejét és 

rendjét. Az óvodahasználók körét és a térítési kötelezettséget a fenntartó által kiadott 

„Felvételi rend” tartalmazza, mely a beiratkozás idején az érdeklődők számára a faliújságon 

megtekinthető. 

A beiratkozás folyamatos (május hónapban), illetve a tv. által kijelölt napokon  történik, 

túljelentkezés esetén bizottság, egyébként az óvoda vezetője  dönt a felvételről. 

A felvételről (elutasításról) a szülő írásos tájékoztatást (határozat) kap, mely az első szülői 

értekezlet időpontját is tartalmazza. 
 

A Köznevelési Törvény értelmében, ha a gyermek 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő 

napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben eltölteni (ha a törvény másképp nem 

rendelkezik), felvételét nem lehet elutasítani. Az óvodába - bölcsődébe felvett gyermekek 

csoportba való beosztásáról az intézményvezető dönt. 
 

Felmentés a rendszeres óvodába, bölcsődébe járás alól 

A gyermeket a szülő kérelmére, - ha a családi körülményei, képességének kibontakoztatása, 

sajátos helyzete indokolja, - az intézményvezető felmentheti az alól, hogy óvodai nevelésben 

vegyen részt. 

 

 

5. Az óvodai-bölcsődei elhelyezés megszűnése 

• a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad a bejelentésben megjelölt napon, 

• a gyermeket a másik óvoda, bölcsőde átvette, az átvétel napján, 

• a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján, 

• az intézményi elhelyezést fizetési hátralék miatt az igazgató – a szülő eredménytelen 

felszólítása után – a fenntartóval való egyeztetéssel –megszüntetheti, a döntés 

jogerőre emelkedésének napján, 

• a házirend folyamatos megsértése miatt- legalább három felszólítás után – az 

intézményi elhelyezés megszüntethető. 

 

 

6. A gyermekek távolmaradásának, mulasztásának, igazolására vonatkozó  

    rendelkezések 

• A gyermek távolmaradását a szülőnek be kell jelenteni, (igazolni szükséges) 

• Ha a szülő gyermekét bármely ok miatt nem kívánja óvodába – bölcsődébe hozni, azt 

a gyermek pedagógusának írásban be kell jelenteni (igazolni). 

• Egészséges gyermek hiányzását az intézmény igazgatója engedélyezheti. 

• Három napot meghaladó távollétet az igazgatóval engedélyeztetni kell. 

• Ha a gyermek távolléte előre nem látható, a távolmaradás napján lehetőleg 11 óráig 

be kell jelenteni.  

• Ha a gyermek betegsége miatt hiányzik, csak orvosi igazolással hozható ismét 

óvodába-, bölcsődébe. 

• Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztást igazolatlannak kell tekinteni, melynek 

következményeit a házirend tárgyalja. 
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7. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak 

    jogviszonyban az intézménnyel 
 

• A gyermeket kísérő szülők kivételével, az intézménnyel jogviszonyban nem álló 

személyek az előtérben a dajkának jelentik be jövetelük célját, aki a megfelelő helyre 

kíséri, irányítja őket. 

• Munkaviszonyban álló dolgozó magánjellegű látogatóját az igazgató engedélyével, a 

nevelői szobában indokolt esetben fogadhatja. 

• Az óvodai - bölcsődei csoportok és foglalkozások látogatását más személyek részére 

az intézmény igazgatója engedélyezi. 

• Az intézmény területén tartózkodni külső személynek csak az igazgató előzetes 

engedélyével lehet. 

• Szakértői, és egyéb hivatalos látogatás, az igazgatóval való egyeztetés szerint történik. 

 

8. Tevékenységek rendje és formái 

8.1. Fejlesztési - tanulási folyamat  

Óvodánkban a fejlesztési folyamat szervezeti keretei irányított és kötetlen formában 

valósulhatnak meg. A kötetlen tevékenységek – mint az irányítottak – minden 

korcsoportban megtalálhatóak, csak más-más arányban és módszerekkel, bővülő 

ismeretanyaggal és időkerettel. Az óvodapedagógusok választják meg a módszereket 

céljaik, minél hatékonyabb elérése érdekében. A foglalkozásokat, foglalkozási áganként, a 

heti rendben rögzítjük és előre egy tanévre tervezzük.  
 

8.2.  Az óvodás gyermek fejlődésének nyomonkövetése  

Az óvoda a Nkt. 41.§ (4) bekezdése alapján köteles a gyermek óvodai fejlődésével 

kapcsolatos adatokat nyilvántartani. EMMI- rendelet 63.§ (1) bekezdése értelmében az 

óvodás gyermek fejlődését folyamatosan nyomon követi és írásban rögzíti. A gyermek 

fejlődéséről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell. Egyéni fejlődést nyomon követő 

dokumentum az óvoda nevelőtestülete által elfogadott formában történik. 
 

8.3. Mindennapos mozgás, testedzés formái 

Az óvodában minden nap szervezünk játékos mozgást, mely napirendünkbe rugalmasan 

épül be. Feladatunk a motoros készségek, mozgásjártasságok, mozgáskészségek 

fejlesztésével az alapmozgások begyakorlása a nagymozgásoktól a finommotorikáig. 
 

  mindennapos frissítő, szervezett mozgástevékenység, (20-25perc, elsősorban a szabadban) 

  heti 2 szervezett, kötelező mozgástevékenység, foglalkozás   

 heti 1 alakommal mezítlábas torna szervezése, lábboltozat erősítése érdekében 
 

A mindennapos és a heti 2 kötelező, egymásra épülő mozgásfoglalkozás időpontját a 

csoportnaplóban heti-, illetve napirendben kell rögzíteni. 

Célunk a rendszeres mozgástevékenységekkel a gyermekek egész szervezetének edzése az 

egészséges életmódra nevelése.  

Feladatunk a gyermekek természetes mozgásigényének kielégítése, mozgáskultúrájuk, 

életkoruknak megfelelően mozgás jártasság, készség, képesség kialakítása és fejlesztése a 

nagymozgásoktól a finommotorikáig. Fontos a sporttal azon személyiségjegyek 

kialakítása mely a bátorságot, fegyelmezettséget, kitartást, versenyszellemet fejleszti 
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8.4. Önköltséges tanfolyamok, szolgáltatások szervezésének rendje  

Az alapellátáson túli kiegészítő tevékenységeinket a szülők igényei alapján, az óvoda 

nevelési programja, és nevelési elvei szerint szerveződik.  

A szülők kérését figyelembe véve az óvoda vezetője engedélyezi – aktív fejlesztési időn 

túli időben - azon tanfolyamokat, szolgáltatásokat, melyek az óvoda alapfeladatát, 

valamint elfogadott pedagógiai programjának tartalmát nem sértik, és a helyi nevelési 

programban megfogalmazott célok elérését és a feladatok megvalósulását segítik, a 

szervezéséhez a feltételek adottak, illetve az óvoda életét nem zavarják. A tanfolyamra 

való jelentkezés írásban történik, mellyel a szülők a tanfolyam költségét is vállalják. 

 

 

VII. ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A 

HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

FELADATOK 

 

Az intézmény épületét, a nemzeti ünnepek előtt díszíteni kell. Az ünnepségekről való 

megemlékezés a csoportokban történik, a csoportszobák aktuális gyermekmunkákkal és az 

ünnep hangulatát, jellegét kiemelő díszítéssel történik. 

 

Mikulás: csoportonként személyesen látogatja meg a gyerekeket a „Mikulás bácsi”, átadva a 

közös óvodai játékokat (zártkörű). 
 

Karácsony: csoportonként adventi készülődéssel a hagyományok ápolása, ajándék készítése, 

játszó délután keretében szülők bevonásával díszek, díszítések készítése. A közös karácsonyi 

ünnep az óvónők által szervezett és készített műsorral történik (zártkörű). 
 

Farsang: csoportonként beöltözve mulatnak a gyerekek, a befejezés közös, valamilyen 

„műsor” segítségével (külső előadó, zártkörű). 
 

Március 15. a megemlékezés közös óvodai ünnep, melyre aktuális műsorral készülnek a 

csoportok (zártkörű, csak meghívott vendégek vehetnek részt). 
 

Húsvét: készülődés csoportonként, hagyományok ápolásával. Bábszínházi előadás és 

ajándék átadás (csoki nyuszi vagy tojáskeresés) (zártkörű). 
 

Anyák napja: délelőtt-délután személyes rövid idejű meghitt együttlét  az édesanyák 

köszöntése, ajándék átadás (szülők részére nyilvános). 
 

Gyermeknap: délelőtti nyíltnap játékos sportvetélkedők, együttjátszás (zártkörű). 
 

Évzáró: Nyilvános ünnepély - az egész évben „tanult” énekek, énekes játékok, versek, mesék 

alkotják a gyermek műsort. Június első-második hetében, délután 16.00 órától tartandó, 

szülők és más vendégek is meghívhatók. 
 

Játszó délelőtt:  az új gyerekek és szüleinek óvodába, bölcsődébe lépés előtt. 

Az ünnepek szervezésének, lebonyolításának részleteit az éves munkaterv tartalmazza. 
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Csoporton belül-közös ünneplés: 

 a gyermekek név-és születésnapja. 
 

Természettel kapcsolatos ünnepek: 

 Állatok világnapja 

 Víz világnapja 

 Föld napja 

 Madarak, fák napja 
 

Nevelőkkel kapcsolatos hagyományok: 

 házi bemutatók szervezése, (munkatervben rögzítve) 

 továbbképzésen, tanfolyamon szerzett ismeretek átadása,  

 újonnan belépő dolgozó bemutatása, segítése, 

 nyugdíjba menők búcsúztatása, 

 közös karácsonyi ünnep, 

 tanévnyitó, tanévzáró, 

 pedagógusnap, bölcsődei dolgozók napja. 

 

 

VIII. AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA  

BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE 
 

Az intézmény belső ellenőrzési rendszere átfogja az intézményi nevelőmunka egészét, a 

folyamatos belső ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért az intézmény 

igazgatója a felelős. Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) 

bekezdés b) pontja alapján - a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a 

működés rendjét, ezen belül a pedagógiai munka belső ellenőrzési rendjét. 326/2013 (VII.30.) 

a pedagógus előmeneteli rendszeréről szóló Kormány rendeletben előírtak szerint.  

 

1. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének fogalma, célja 

A pedagógiai munka belső ellenőrzése az intézmény valamennyi pedagógiai tevékenységére 

kiterjed. 
 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja: 

- az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes 

gyakorlat megteremtése,  
 

- a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása. 
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2. 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 (óvodaszék) észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel segítse a  

  megfelelő pedagógiai módszer megtalálását, 
 

 biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát, 

 támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes  

  végrehajtását, megtartását, 
 

 hatékonyan működjön a megelőző szerepe. 

3. A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak  

A pedagógiai munka belső ellenőrzésére elsősorban, általános jogkörben jogosult: 

 a) az intézményvezető 

 b) az intézményvezető helyettese,  

 c) szakmai vezető 

d) az intézményi önértékelési csoport vezetője (dolgozói teljesítményértékelési, 

valamint teljes körű intézményi önértékelési) rendszer működtetésével megbízott 

személy, illetve személyek a vonatkozó programban meghatározottak szerint, 

e) külső szakértő az a)-d) pontban meghatározottak felkérésére. 
 

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

valamennyi pedagógus dolgozója javaslatot tehet. 

Az intézményvezető jogosult - az általa szükségesnek tartott esetben - az óvoda pedagógusai 

közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladatok elvégzésére kijelölni. 

 

4. Kiemelt szempontok a nevelőmunka belső ellenőrzése során 

▪  a  pedagógusok, kisgyermeknevelők, alkalmazottak munkafegyelme, 

▪  a foglalkozások pontos megtartása, 

▪  a nevelőmunkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, 

▪  a nevelőmunka tudatossága, 

▪  a csoportszoba rendezettsége, tisztasága, dekorációja, 

▪  az óvodapedagógus – gondozónő - gyermek kapcsolata,  

▪  a gyermeki személyiség tiszteletben tart 

▪  a nevelői munka színvonala a tevékenységekben (foglalkozásokon): 

 a napi tevékenységekre történő előzetes felkészülés, tervezés, 

 a folyamatosság megvalósulása, szervezési feladatok, 

 alkalmazott módszerek, 

 a gyermekek munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, 

magatartása a tevékenységekben, 

 az eredményesség vizsgálata, a helyi nevelési terv követelményeinek 

teljesítése 

▪  a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módja, minősége 
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5. Az ellenőrzés fajtái 

• Tervszerű előre megbeszélt szempont szerinti ellenőrzés. 

• Spontán, alkalomszerű ellenőrzés 

 a problémák feltárása, megoldása érdekében 

 a napi felkészültség felmérésének érdekében 

 

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

végző személy nevét az éves munkaterv részét képező belső ellenőrzési terv határozza meg. 

Elkészítéséért az intézményvezető felelős. 
 

Az intézményvezető a munkaterv alapján a pedagógiai munka eredményessége és az 

intézmény zavartalan működése érdekében ellenőrzi, értékeli az alkalmazottak munkáját. 
 

Az éves munkaterv a nevelési évet nyitó nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület 

jóváhagyásával készül az éves ellenőrzési terv. Az adott évre tervezett ellenőrzésekről már 

ekkor tudomást szereznek a nevelők. Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés területeit, 

módszereit, ütemezését. 

 

Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésekről az intézmény igazgatója 

dönt. 
 

Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet: 

• a fenntartó, 

• intézményvezető, 

•  a szakmai munkaközösség, szakmai vezető, 

• a önértékelési csoport vezető. 
 

Az intézményvezető minden óvodapedagógus és kisgyermeknevelő munkáját évente egy 

alkalommal értékeli a nevelési év során. 

Nevelési évenként legalább egy alkalommal minden alkalmazott ellenőrzésére sor kerül. 

Az ellenőrzés tapasztalatairól az intézményvezető feljegyzést készít, amelyet ismertet az 

érintett alkalmazottal. 

A nevelési év végén megtartott alkalmazotti értekezleten, az intézményvezető az ellenőrzés 

eredményeiről tájékoztatja az intézmény dolgozóit. 

 

Értékelésre kerülnek a pedagógiai munka belső ellenőrzésének eredményei, az ellenőrzés 

általános tapasztalatai. Megfogalmazásra kerülnek a hiányosságok és az ezek 

megszüntetéséhez szükséges intézkedések. 
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IX. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 
 

1) Egészségfejlesztési program 

Az egészségfejlesztés az a folyamat, amely módot ad az embereknek, közösségeknek 

egészségük fokozott kézben tartására és javítására. Az egészségvédő és egészségfejlesztő 

magatartás elérésének feltétele azoknak az alapképességeknek az elsajátítása, amelyek az 

egészséget védik, fejlesztik (ha kell, korrigálják). Gyermekkorban az egészségre nevelésnek 

az élet további szakaszaira is kiható jelentősége van, ezért az óvodai egészségfejlesztési 

programunk, melyet a pedagógiai programunk tartalmaz, kiemelt nevelési területünk.  

 

Célunk, A gyermekek egészséges életmódra nevelése, helyes tisztálkodási és táplálkozási 

szokások kialakítása, testi fejlődésük elősegítése, a gyermek egészségi állapotának kedvező 

irányú változásának előidézése, környezettudatos viselkedés megalapozása  
 

Kiemelt feladatunk 

A gyermekek egészségének megőrzése, egészségfejlesztése érdekében folyamatos 

kapcsolattartás a gyermekorvos, védőnővel, fogorvossal és a rendvédelmi szervekkel, 

együttműködve velük, rendszeres közös programok szervezése keretében a prevenció 

elősegítése.  
 

 

További feladataink  
 

• Prevenciós feladatok ellátása megfelelő szakemberek bevonásával (orvos, védőnő,  

   fogorvos,  rendészeti szervek,- közös programok szervezése) 
 

• Személyi és környezeti higiénére nevelés 

Az egészség fő feltétele a tisztaság, mely alatt a testünk, környezetünk, ruházatunk  

tisztaságát értjük. Ennek érdekében nagy hangsúlyt fektetünk a személyi higiéniára 

nevelésre és a rendszeres egészségügyi szűrésekre, melyet megfelelő szakemberek 

végeznek. Legalább hetente 2* félórát, az intézményünkben kialakított só-szobában 

tevékenykednek a gyerekek, a fertőző légúti betegségek megelőzése érdekében. 
 

• Egészséges táplálkozásra nevelés 

A felnőttkori szokásokat, a gyermekkori minták és hatások határozzák meg. Fontos a 

gyermeket a korszerű egészséges táplálkozás elfogadásában megerősíteni, az otthoni 

esetlegesen nem megfelelő táplálkozási szokásokat is ellensúlyozó, az életkori 

szükségleteket kielégítő étkeztetés (a törvényben előírtaknak megfelelően, dietetikus 

segítségével összeállított étrend alkalmazása). 
 

• Mindennapos, rendszeres mozgásra nevelés 

A gyermek mozgásigényének kielégítésével, az egészséges és biztonságos környezet 

megteremtésével, a harmonikus összerendezett mozgásának fejlődéséhez, fejlesztéshez 

adunk lehetőséget. Minél több időt (időjárástól függően napi 2-4 órát) töltünk a szabadban. 
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• Balesetmegelőzés és elsősegélynyújtás 

Az óvodai elsősegélynyújtás legfontosabb eleme a balesetek megelőzése. Fontos, a 

biztonságos környezet kialakítása, veszélyforrások megszüntetése. Ennek érdekében az 

óvodapedagógus feladata az eszközhasználat biztonságos megtanítása, biztonságos 

közlekedésre nevelés. Elengedhetetlen az együttműködés az egészségügyi szolgálattal és 

rendvédelmi szervekkel, rendszeres közös programok szervezése, melynek elsődleges célja 

a prevenció, ismeretátadás,  alapvető elsősegély-nyújtási ismeretek, fogások elsajátítása. 
 

• A testi és lelki mentális egészség 

Az óvodáskor az intenzív érzelmek időszaka, fontos feladat a lelki problémák elkerülése 

miatt észrevenni az esetlegesen fellépő szorongást, az önbecsülés hiányát a konfliktusok 

kialakulását vagy kerülését, negatív énkép meglétét. A megelőző (preventív) funciók 

kialakítása fontos a gyermekek pszichés sérüléseinek megelőzésére. A gyermekvédelmi 

jelzőrendszer működtetése, dohányzás megelőzését szolgáló óvodai tevékenységek 

szervezése az intézmény feladata. 
 

• Bántalmazás, erőszak megelőzése 

A bántalmazás folyamatos és rendszeres bántást jelent, melynek jelei a gyermek 

viselkedésében és egészségében is megmutatkoznak. Fontos a gyermek fejlődését 

veszélyeztető körülmények felismerése, feltárása, megszüntetése 

 

X. A GYERMEKVÉDELMI MUNKA MEGSZERVEZÉSE, 

ELLÁTÁSA 
 

Az intézmény valamennyi dolgozója közreműködik a gyermek veszélyezettségének 

megelőzésében és megszüntetésében. 

Az intézményvezető felel a gyermekvédelmi munka megszervezéséért és ellátásáért.  

A nevelőtestület minden tagjának feladata a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkák 

elősegítése. Az intézményvezető gyermekvédelmi megbízottat jelöl ki, a gyermekvédelmi 

feladatokat részben átruházhatja.  A felelősség azonban az intézményvezetőé. 

 

1. Az intézményvezető gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatai 

 Felmérni a szociálisan hátrányos és a sajátos nevelési igényű gyermekek létszámát 

csoportonként. 

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

szükséges szakember segítségét kérni. 

 Kapcsolatot tartani a Nevelési Tanácsadóval, Gyermekjóléti Szolgálattal, a 

gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, 

intézménnyel, hatósággal. 

 Rendszeresen figyeli a jogszabályok változását és azt, a dolgozók tudomására hozza. 

 Szükség esetén és jogszabályban jelölt feladatoknál egyeztet a kerület jegyzőjével. 

 Jelzőrendszer működtetése. 
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XI. RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS 

ELLÁTÁS RENDJE 
 

 

Az intézményvezető feladata az egészségügyi felügyelet az óvodában és a rendszeres orvosi 

vizsgálatok megszervezése a bölcsődében. 

Az intézményvezető megállapodást köt gyermekorvosi egészségügyi szolgálattal az orvosi 

ellátás érdekében.  

Nevelési évenként minden gyermek egy alkalommal részt vesz fogászati szűrésen. 

A kötelező védőoltásokat a gyermek háziorvosa adja be, melyet az óvoda védőnője ellenőriz 

az oltási könyv alapján. 

Az intézményvezető biztosítja az egészségügyi (orvosi, védőnői) munka feltételeit, 

gondoskodik a gyermekek szükséges óvónői, bölcsődei felügyeletéről és szükség szerint a 

vizsgálatokra történő előkészítéséről. 

A védőnő ellátja az adminisztrációs feladatokat, valamint a tisztasági (fejtetű) vizsgálatot, 

szükség esetén megteszi a megfelelő intézkedéseket. 

 

Gyermekvédelmi és gyermekbalesetek eljárási rendje 
 

Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet: 
 

- 4. § (1) bekezdés m) pontja alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles 

szabályozni az intézményi védő, óvó előírásokat,  
 

- a 168. § (1) bekezdés alapján az SZMSZ-ben kell rögzíteni a tanuló- és 

gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatokat. 

 

 

1. Általános előírások 

A gyermekekkel, illetve a szülőkkel 

• az óvodai nevelési év, valamint  

• szükség szerint, a foglalkozás, kirándulás stb. előtt ismertetni kell a 

következő védő-óvó előírásokat. 
 

Védő-óvó előírás:  

• a gyermekek egészsége és testi épsége védelmére vonatkozó előírás, 

• a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások, 

• a tilos és az elvárható magatartásforma meghatározása, ismertetése. 
 

A védő-óvó előírásokat a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően kell 

ismertetni.  Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell. 
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Az óvoda és bölcsőde védő, óvó előírásai, amelyeket a gyermekek az óvodában, bölcsődében 

való tartózkodás során meg kell tartaniuk. 
 

• Az óvoda és a bölcsőde a nevelési év megkezdésekor a kiskorú gyermek szülőjét 

tájékoztatja az óvodában, bölcsődében betartandó védő és óvó előírásokról, ennek 

keretében ismertetik a tűzvédelmi szabályzatot, beleértve a tűzriadó tervet, valamint a 

balesetvédelmi előírásokat. A gyermek szülője a tájékoztatás tudomásulvételét a 

tájékoztatás megtörténtéről szóló dokumentumon aláírással köteles elismerni. 

• Az óvoda és bölcsőde gondoskodik a pedagógusok, gondozónők és más intézményi 

dolgozók tűz- és munkavédelmi szabályzatban meghatározott oktatásainak 

lebonyolításáról, adminisztrálásáról. 

• Az óvoda, bölcsőde egyes helyiségeire vonatkozó speciális védő, óvó előírások az adott 

helyiségben kifüggesztésre kerülnek - különösen: sportlétesítmények esetében. 

• A tornateremben a szervezett mozgásra  nem vihető be semmilyen, a testneveléshez nem 

szükséges dolog, eszköz, valamint a balesetvédelmi, ill. a védő-óvó intézkedések 

szempontjából tiltott eszköz: pl.: nyaklánc, óra, gyűrű, mobiltelefon stb. 
 

2. A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok 
 

Az intézményvezető kiemelt feladata, hogy: 

• olyan környezetet teremtsen, amely alkalmas a balesetbiztonsággal kapcsolatos szokások, 

magatartási formák kialakítására,  

• az egyéb foglalkozások során a nevelési-oktatási intézmény sajátosságaira figyelemmel 

kialakuljon a gyermekben a biztonságos intézményi környezet megteremtésének készsége 

• átadásra kerüljenek a baleset-megelőzési ismeretek legalább az alábbi témakörökben: 

- közúti közlekedési balesetek,  

- mérgezés, 

- fulladás, 

- égés, 

- áramütés, 

- esés. 

 

Az intézményvezető feladata, hogy  

• ellenőrizze azt, 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 legyen; 

• biztosítsa azt, hogy az intézményben keményforrasztás, ív- és lánghegesztés, ipari 

gázpalack, illetve tartály felszerelése (az épületen szakkivitelező által folytatott építési, 

felújítási, javítási munka kivételével) ne legyen, 

• gondoskodjon arról, hogy a gyermekek elektromos áramütés elleni védelme 

folyamatosan biztosítva legyen (ajzatok vakdugózásával, ill. a hálózat megfelelő védelmével) 

• biztosítsa azt, hogy a gyermekek az épület számukra veszélyforrást jelentő helyiségeibe 

ne jussanak be 

• gondoskodjon arról, hogy az intézményben a gyermekek az egészségükre, testi 

épségükre veszélyes elektronikus és mechanikus eszközöket, szerszámokat ne 

használhassanak. 
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A pedagógusok feladata, hogy: 
 

• haladéktalanul jelezzék az intézményvezető felé azokat a helyzeteket, melynek 

ellenőrzésében az intézményvezetők felelősek; 

• 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 csoportszobák még biztonságosabbá tételére 

• Az óvoda és bölcsőde 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, hogy az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékot 

vásároljon. A játékot használó óvoda pedagógus, gondozónők kötelesek a játékon feltüntetett, 

vagy ahhoz mellékelt figyelmeztetést, feliratot és használati utasítást gondosan 

áttanulmányozni és a játékszert az alapján alkalmazni.  

A pedagógus az intézménybe e szabályzatban meghatározott védő, óvó előírások 

figyelembevételével hozhat be a foglalkozásra, tanórára az ő általa készített, használt 

pedagógiai eszközöket. 

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.  

 

 

3. A gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok 
 

Az intézményvezető feladatai 

• megszervezi azt, hogy az intézmény nyitvatartási idejében biztosítva legyen a 

gyermekek felügyelete, védelme,  

• kijelöli azt a személyt, aki a gyermekbaleseteket nyilvántartja, 

       Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: 

• intézkedik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek 

haladéktalan kivizsgálásáról,  

• a kivizsgálás során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és 

szervezési okokat,  

• a balesetekről jegyzőkönyvet vetet fel (elektronikusan vezetett 

jegyzőkönyvvezető rendszeren, illetve ha az nem lehetséges, papír alapon), 

• a jegyzőkönyvet továbbítani kell,  

• a jegyzőkönyv egy példányát át kell adni a szülőnek,  

      Súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: 

• intézkedik arról, hogy a baleset az intézmény fenntartója felé azonnal jelentésre 

kerüljön,   

• gondoskodik a baleset legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel 

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

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

károsodását, 

• számára az orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodását, 

• súlyos csonkulását (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének 

elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek), 

• tekintetében a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulását, bénulását, 

vagy agyi károsodását okozza. 

• lehetővé teszi az óvodai szülői szervezet részvételét a gyermekbalesetek 

kivizsgálásában; 

• intézkedik minden gyermekbalesetet követően a megelőzésről, azaz arról, hogy a 

megtörtént balesethez hasonló eset ne történhessen meg.  

 

A pedagógusok feladata: 

• az intézményvezető utasítására a balesetekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése, 
 

Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok esetében az intézményvezető 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 az intézményvezetőnek, illetve az intézményvezető távolléte 

esetében a helyettesítési rendnek megfelelően gondoskodik a balesetet 

jelentéséről, 

• közreműködik a baleset kivizsgálásában,  

• közreműködés az óvodaszék, ennek hiányában az óvodai szülői szervezet 

tájékoztatásában, és a gyermekbalesetek kivizsgálásában való részvétele 

biztosításában,  

• intézkedési javaslat kidolgozása minden gyermekbalesetet követően a 

megelőzésre; az intézményvezető megelőzéssel kapcsolatos utasításainak 

végrehajtása. 

 

Nem pedagógus alkalmazott az intézményvezető utasításának megfelelően működik közre a 

gyermekbaleseteket követő feladatokban. 
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XII. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY, BOMBARIADÓ ESETÉN 

SZÜKSÉGES TEENDŐK 
 

Az intézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem 

látható eseményt, amely a nevelőmunka szokásos menetét akadályozza, illetve az intézmény 

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

felszerelését veszélyezteti. Ilyen jellegű esetben az intézményben kialakított és gyakorolt 

tűzriadó terv szerint kell az épületet elhagyni. 
 

Rendkívüli eseménynek minősül: 

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

• a tűz, 

• a robbantással történő fenyegetés. 
 

Az intézmény minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen 

felettesének jelenteni. Az intézményvezető dönt a szükséges intézkedésekről és értesíti a 

fenntartót.  

Akadályoztatása esetén intézkedésre jogosult: 

• a gondnok, 

• a gazdasági ügyintéző, 

• a helyettesítési rendben megjelölt óvodapedagógus (ok) 
 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell: 

• az intézmény fenntartóját, 

• tűz esetén a Katasztrófavédelmet, 

• robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 

• személyi sérülés esetén a mentőket, 

• egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve 

katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az intézmény igazgatója szükségesnek tartja. 
 

Rendkívüli esemény észlelése után az intézkedésre jogosult felelős az épületben tartózkodó 

személyek riasztására, és a ”kiürítési terv” alapján az épületből a gyermekcsoportokat 

kimenekíteni. A gyermekcsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért, a 

kijelölt területen való gyülekezésért a várakozás alatti felügyeletért a gyermek 

óvodapedagógusa, gondozónője a felelős. 
 

A veszélyeztetett épület kiürítése során ügyelni kell a következőkre: 

• Az épületből minden gyermeknek távoznia kell, ezért a csoportban tartózkodó 

nevelőknek a termen kívül tartózkodó gyermekekre is figyelniük kell (mosdó). 

• A csoportszobát a nevelő hagyhatja el utoljára, hogy meggyőződjék arról, hogy minden 

gyermek elhagyta a szobát. 

• A dajka folyamatosan segíti a gyerekek irányítását, meggyőződik arról is, hogy az 

öltözőben, mosdóban, egyéb helyiségekben nincs kószáló gyermek. 

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

megérkezéskor az óvónőnek-gondozónőnek meg kell számolnia. 

• Az épületet a gondnok és az igazgató hagyhatja el utoljára, meggyőződve arról, hogy 

mindenki elhagyta az épületet. 
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 Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik. 

Az intézkedésre jogosult felelősnek a veszélyeztetett épület kiürítésével egyidejűleg- felelős 

dolgozók kijelölésével - gondoskodnia kell az alábbi feladatokról: 
 

• A kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról. 

• A közművezetékek elzárásáról. 

• A vízszerzési helyek szabaddá tételérő. 

• Az elsősegélynyújtás megszervezéséről. 

• A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek fogadásáról. 
 

Az épületbe érkező rendvédelmi szervek vezetőjét a gondnok és /vagy/ az intézmény vezetője 

tájékoztatja 

• a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről, 

• az épület jellemzőiről, 

• az épületben található veszélyes anyagokról, 

• a közművezetékek helyéről, 

• az épületben tartózkodó személyek létszámáról, 

• az épület kiürítéséről. 
 

A helyszínre érkezést követően az illetékes szerv vezetőjének igénye szerint kell eljárni a 

további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatban. Utasításait az intézmény minden dolgozója 

köteles betartani! 

Tűz esetén a teendőket a „Tűzriadó terv” utasításai tartalmazzák, robbantással történő 

fenyegetés esetén a szükséges teendőket a fenyegető telefonnal kapcsolatos „Intézkedési 

terv” tartalmazza. Mindkét terv ismertetése a dolgozókkal évente történik. 
 

Az épület kiürítését, elhagyását annak menetét évente legalább egyszer gyakorolni kell. 

A tűzriadó terv és a fenyegető telefon intézkedési terve az igazgatói irodában található. 

 

 

XIII. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS 
 

Az intézmény a fenntartó által biztosított költségvetésben meghatározott összeg felett részben 

önállóan gazdálkodhat. Az óvodatitkár/gazdasági ügyintéző/ munkáját a fenntartó által 

kiadott, a gazdálkodás szabályozását rögzítő dokumentum alapján végzi. Teljes feladatkörét 

munkaköri leírása tartalmazza. 
 

Az intézményben utalványozási jogkörrel rendelkezik: 

 az intézményvezető 

 

Az óvodatitkár gazdasági ügyintézői feladata: 

 kiszámolja és beszedi az étkezéssel kapcsolatos díjakat, 

 beszedi a szülők által fizetett költség hozzájárulást, 

 vezeti a pénzügyekkel-gazdálkodással kapcsolatos adminisztrációt, 

 irányítja a konyhai dolgozók munkáját, 

 elkészíti az élelmezéssel kapcsolatos adminisztrációt, 
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 felelős a költségvetési terv és gazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatás 

helyességéért, 

 gondoskodik a kifizetések időben történő teljesítéséről, 

 figyelemmel kíséri, hogy az intézmény a fenntartó által jóváhagyott költségvetés 

keretein belül működjék, 

 együttműködik az intézmény igazgatójával. 
 

Az intézmény igazgatója is felelős a gazdálkodásból adódó feladatok elvégzéséért, 

ellenőrzéséért. A jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni. 

 

 

XIV. TÁJÉKOZTATÁS A NEVELÉSI PROGRAMRÓL,  

AZ SZMSZ-RŐL, A HÁZIRENDRŐL ÉS  

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSRŐL 
 

Az intézményvezető irodájában kell elhelyezni az igazgató által hitelesített másolati 

példányban 

 az óvoda Pedagógia Programját, 

 a bölcsőde Szakmai Programját, 

 az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, 

 az óvoda és bölcsőde házirendjét, 

 az intézményi önértékelés programját. 
 

A másolatok egy példánya a dolgozók tájékoztatására minden óvodai csoportban 

megtalálható. Elvitele csak intézményvezető írásbeli engedélyével történhet. 
 

Nevelési év első szülői értekezletén a szülők tájékoztatást kapnak a dokumentumok 

tartalmáról és a megtekintésük lehetőségéről. 

A dokumentumokról a szülők előzetes megállapodás alapján bármikor szóbeli tájékoztatást 

kérhetnek az intézmény igazgatójától. 

 

Az intézmény egyéb dokumentumai: 

 óvodai csoportnapló-tanulási folyamatok naplók, 

 bölcsődei csoportnapló, fejlődési napló, 

 felvételi és mulasztási napló, 

 személyiséglapok, egyéni fejlődési naplók, 

 törzskönyv, 

 egészségügyi törzskönyv. 
 

Ezen dokumentumok elvitele az intézmény területéről csak az intézményvezető írásos 

engedélyével történhet, megsértése fegyelmi vétségnek minősül. 

A dokumentációk bejegyzéseit a személyiség védelmének biztosításával kell kezelni. 

A személyiségjogok megsértése jogsértés. 

 

 



  Művész úti Óvoda és Bölcsőde 

  1121 Budapest, Művész út 5-7                                                                Szervezeti és Működési Szabályzat 2017.  

 

 
37 

XV. AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT 

PAPÍRALAPÚ NYOMTATVÁNYOK HITELESÍTÉSI RENDJE 
 

Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés r) pontja alapján 

a Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles szabályozni az elektronikus úton előállított 

papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendjét. 
 

A hitelesítés követelménye 

Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványokat: 

- ha azok folyamatosan kerülnek kinyomtatásra, folyamatosan,  

- ha időszakosan kerülnek kinyomtatásra, a kinyomtatást követően hitelesíteni kell. 
 

A hitelesítés módja 

Az elektronikus úton előállított papír alapú nyomtatvány jellegétől függően el kell végezni: 

- az utolsó bejegyzést követő sorok áthúzással történő érvénytelenítését, 

- el kell helyezni a papír alapú dokumentumon a hitelesítési záradékot, mely  

  tartalmazza:      * a hitelesítés időpontját, 

                   * a hitelesítő aláírását, 

                   * az intézmény hivatalos körbélyegző lenyomatát. 
 

A füzet jelleggel összetűzött, kapcsozott dokumentumok esetén a füzet külső lapján, vagy 

annak belső oldalán kell elhelyezni a hitelesítési záradékot, ahol fel kell tüntetni azt is, hogy a 

dokumentum hány lapból, illetve oldalból áll.  
 

Ez esetben a hitelesítés szövege: 

 

A hitelesítésre jogosultak 

A hitelesítésre feljogosított személyeket és a hitelesítési jogosítványuk tartalmát az 

óvodavezető határozza meg és függeszti ki a nevelőtestületi szoba hirdetőtáblájára. 
 

Az intézmény által alkalmazott elektronikus úton előállított nyomtatványok: 

 - Számítógépen vezetett csoportnapló, 

 - Számítógépen vezetett gyerekek egyéni fejlődési naplója,  

 - KIR adatok, pedagógus igazolvány igénylő rendszer. 
 

Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 

Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés s) pontja 

alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles szabályozni az elektronikus úton 

előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendjét. 

 

Hitelesítési záradék 
 

Ez a dokumentum ....... folyamatosan sorszámozott oldalból/lapból áll. 
 

Kelt: ................................................ 

     PH 

         .......................................... 

          hitelesítő 
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1. Az elektronikus dokumentum 

Az intézmény használhat elektronikus iratokat, dokumentumokat. 
 

Elektronikus dokumentumnak minősül: az elektronikus eszköz útján értelmezhető adat 

együttes. 
 

Az elektronikus dokumentumokon belül külön szabályok érvényesek: 

- az elektronikus okiratnak minősülő dokumentumokra, valamint 

- az egyéb elektronikus dokumentumokra. 
 

Az elektronikus okirat kezelési rendje 

Elektronikus okiratnak minősül az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer 

alkalmazásával elektronikus úton előállított irat. 
 

Az ilyen iratot: 

- elektronikus aláírással kell ellátni, és 

- elektronikusan kell tárolni. 
 

Az egyéb elektronikus dokumentumok kezelési rendje 

Egyéb dokumentumnak minősül minden elektronikus úton létrehozott dokumentum, amely - 

nem az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszerben keletkezett. 
 

Az ilyen iratokat: 

- amennyiben az intézményvezető elrendeli, elektronikus aláírással kell ellátni,  

- elektronikusan kell tárolni. 

 

 

2. Az elektronikus aláírás 
 

Az elektronikus aláírásra jogosult az aláíró. 

Az aláíró az,  

- aki intézmény nevében az aláírás létrehozó eszközt birtokolja, és  

- az intézmény nevében, mint az intézményt képviselő természetes személy jár el, 

- aki jogosult az elektronikus aláírás elhelyezésére. 
 

Elektronikus aláírásra csak megfelelő elektronikus aláírási terméket (szoftver, hardver, más 

elektronikus aláírás alkalmazáshoz kapcsolódó összetevőt) lehet használni. 
 

Az elektronikus aláíró köteles az elektronikus aláírást létrehozó eszközzel kapcsolatban 

minden adatvédelmi és biztonsági előírást megtartani. 
 

Az elektronikus aláírási joggal felruházott személyeket az informatikai szabályzat 

tartalmazza. 
 

Az intézményvezető az elektronikus dokumentumok jellegéhez kapcsolódóan dönt arról, 

hogy milyen szintű elektronikus aláírási rendszert kell működtetni (fokozott biztonságú 

elektronikus aláírás, minősített elektronikus aláírás). 
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3. Az elektronikus dokumentumok tárolása 
 

Az elektronikusan tárolt adatok, iratok utólagos olvashatóságát, használhatóságát a selejtezési 

idő lejártáig, vagy levéltárba adásáig biztosítani kell. Ennek megfelelően olyan tároló 

rendszert kell alkalmazni, amely biztosítja a megőrzéshez szükséges feltételeket. 
 

Az elektronikus dokumentumok számítógépen kívüli elektronikus tárolásához szükséges 

tárgyi, technikai feltételeket az intézményvezető biztosítja.  Ennek érdekében az elektronikus 

dokumentum kezelője számára rendelkezésre bocsátja a szükséges: 
 

• adathordozókat,  

• az adathordozók biztonságos elhelyezéséhez szükséges páncélszekrényt, illetve 

    tűzbiztos lemezszekrényt. 
 

Adathordozók külső felületén, vagy az adathordozó külső borítóján egyértelműen meg kell 

jelölni az adathordozón tárolt adatokat. 

Az adatok tárolásakor be kell tartani az általános adatvédelmi szabályokat. 

 

 

 

4. Az elektronikus dokumentumok selejtezése, megsemmisítése 
 

4.1. Az elektronikus rendszerből való selejtezés, megsemmisítés 

Amennyiben az elektronikus adathordozón levő iratok iktatott iratok, selejtezésükre az 

iratkezelési szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

Ha az elektronikus dokumentumok nem iktatott iratok, a dokumentumot előállító 

rendszerben az érintett, megsemmisítendő iratot fizikailag nem szabad törölni, de a 

felhasználó számára a törölt dokumentum vonatkozásában csak a törlés ténye lehessen 

hozzáférhető. 
 

4.2. Az elektronikus adathordozón lévő adatok megsemmisítése 

Az elektronikus adathordozón lévő adatok megsemmisítése az adathordozótól függően 

történhet: 

                                   - törléssel, 

                                    - az adathordozó fizikai megsemmisítésével. 

 

 

 

5. Egyéb szabályok 

Az elektronikus dokumentumok kezelésére vonatkozóan továbbá az adatkezelési, és az 

informatikai szabályzatot kell alkalmazni. 
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XVI. EGYÉB JOGSZABÁLY ÁLTAL SZABÁLYOZANDÓ – DE 

MÁS SZABÁLYOZÁSBAN NEM SZABÁLYOZHATÓ – 

KÉRDÉSEK 
 

1.Képviselet aláírási jogkör  

Az intézmény képviselete és a munkáltatói jogok gyakorlásának rendje: 

- Képviseleti és aláírási joga az intézményvezetőnek van. 

- Az intézmény tulajdonába kettő darab pecsét van, melynek használatát az ügyviteli és 

   iratkezelési szabályzat tartalmazza. 
 

2.Hit és vallás 

Óvodánk a világnézeti nevelés tekintetében nem elkötelezett, azonban lehetősége 

biztosítunk a hit- és vallásoktatás gyakorlására a történelmi egyházak szervezésében 

amennyiben a szülők igénylik. 
 

3.Lobogózás rendje, címtábla 

Az épület lobogózásáról az intézményvezető - helyettes és a gondnok gondoskodik. A 

zászló tisztán tartásáról a technikai dolgozónak kell gondoskodni 3 havonta. 
 

4.Telefon használat rendje 

A gyermekek között tilos a mobiltelefonok használata! A dolgozó a mobiltelefonját a 

gyermekekkel való foglalkozás teljes idejében, csak néma állapotban tarthatja magánál. 

Az intézményi telefon kivételes, sürgős esetben használható magáncélra.  

A pedagógus a gyermekek között munkaidejében mobiltelefonját magáncélú 

beszélgetésre sem a csoportszobában, sem az udvaron nem használhatja. Amennyiben 

elkerülhetetlen a használat, a gyermekektől távol, a csoporton vagy egyéb helyiségen kívül 

akkor használható, ha ez idő alatt a gyermekek felügyelete megoldott. 
 

5. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek felé  

A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek, valamint külső szerveknek adott 

mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül. 

Internetes portálokon, közösségi oldalakon nem nyilatkozhatnak az intézmény dolgozói az 

óvodát érintő kérdésekről. Egyéb témákban minden nyilvános oldalon kötelező a kulturált, 

etikai normákat szem előtt tartó szóbeli, írásbeli és képi megnyilvánulás, amely az 

intézmény hitelét nem rontja. Az intézmény bármilyen jellegű tevékenység (fényképezés, 

videó-felvétel, gyermekek megfigyelése) csak a szülők beleegyezésével és az 

intézményvezető engedélyével történhet. 
 

6. Hivatali titok megőrzése  

Hivatali titoknak minősül: 

 amit a jogszabály annak minősít, 

 a dolgozó személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok, 

 a gyermekek és a szülők személyiségi jogaihoz fűződő adat, továbbá, amit az óvoda 

vezetője az adott ügy, vagy a zavartalan működés biztosítása, illetve az óvoda jó 

hírnevének megőrzése érdekében vezetői utasításban, írásban annak minősít.  
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7. Reklámtevékenység  
 

2008. szeptember 1-től szigorúbb rendelkezések szabályozzák a kérdést a gazdasági 

reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. 

törvény 8. §-ában. A rendelkezés értelmében: 
 

•  tilos az olyan reklám, amely a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi 

vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja, 

• tilos az olyan gyermek-, illetve fiatalkorúaknak szóló reklám, amely alkalmas a 

gyermek-, illetve fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésének 

kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy erőszakra, szexualitásra utal vagy 

azt ábrázol, vagy témájának meghatározó eleme az erőszakos módon megoldott 

konfliktus. Gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó 

intézményben, óvodában, tilos a reklámtevékenység. E tilalom nem vonatkozik az 

egészséges életmódra és a környezet védelmére neveléssel összefüggő, továbbá a 

közéleti és kulturális tevékenység vagy esemény, valamint az oktatási tevékenység 

reklámjára, valamint az ilyen tevékenységet folytató, illetve ilyen eseményt szervező 

vagy annak megvalósulásához bármilyen formában hozzájárulást nyújtó vállalkozás 

nevének, védjegyének vagy egyéb megjelölésének az adott tevékenységgel, 

eseménnyel közvetlenül összefüggő megjelenítésére. 

• A köznevelési intézményben, szociális intézményekben reklámozni csak az 

intézmény vezetőjének engedélyével szabad. Az engedélyeztetési kötelezettség a 

reklámozott termék, szolgáltatás jellegére, a reklám tartalmára, a reklámozás 

módszerére és a közzététel helyére egyaránt vonatkozik. 

• Az intézmény vezetőjének azt a jogát, hogy a konkrét reklám közzétételét saját 

hatáskörében engedélyezze vagy tiltsa, nem szabad szerződésben korlátozni. 
 

Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés u) pontja 

alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles szabályozni az egyéb jogszabály 

által szabályozandó - de más szabályozásban nem szabályozható - kérdéseket. 

8.Tájékoztatás, nyilvánosság 

Az intézményvezető irodájában van elhelyezve – az intézményvezető által hitelesített 

másolati példányban: 

- az óvoda pedagógiai programja, 

- bölcsőde szakmai programja, 

- a Szervezeti és Működési Szabályzat, 

- Házirend, 

- intézményi önértékelés, 

- Etikai szabályzat (pedagógus etika). 
 

A fenti dokumentumokba a szülők bármikor betekinthetnek. A szülők az 

intézményvezetőtől vagy a helyettesétől kérhetnek szóbeli tájékoztatást. Az intézmény 

hirdetőtábláján közöljük, hogy hol találhatók a dokumentumok. Az intézményi beiratkozás 

előtt a szülők szervezett keretek között is választ kaphatnak kérdéseikre. 
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9. A nevelési-oktatási intézményi közzétételi listában szereplő dokumentumok, 

KIR: 

a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató, 

b) a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett csoportok száma, 

d) a fenntartó nevelési intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános 

megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános 

megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami 

Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok 

nyilvános megállapításait, 

e) a nevelési intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési 

évben, tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait, 

f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére 

vonatkozó jogszabályok megtartásával, 

g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot 

tartalmazza. 

 

10. Panaszkezelési eljárás rend 
 

  Szülői panaszkezelési eljárási rend  

I. szint:  

A panaszos (saját vagy gyermeke képviseletében) a csoport óvodapedagógusához fordul 

problémájával.  

- Az óvodapedagógus megvizsgálja a panasz jogosságát. Amennyiben nem jogos, 

tisztázza a panaszossal az ügyet; ha jogos, továbbviszi az érintettek felé.  

- Jogos panasz esetén egyeztet az érintettekkel és a panaszossal; ha ez eredményes, 

akkor a probléma megnyugtatóan zárul.  

- Az óvodapedagógus tájékoztatja vezetőt.  Határidő: max. 10 munkanap  

                                                    Felelős: óvodapedagógus 

II. szint:  

Az óvodapedagógus továbbítja a panaszt az intézményvezető felé  

- A vezető egyeztet a panaszossal és az érintettel.  

- Az egyeztetést, megállapodást írásban rögzítik, ha ez eredményes, akkor a probléma 

megnyugtatóan lezárul. Határidő: 15 munkanap  

                          Felelős: intézményvezető  

III. szint:  

A panaszos bejelenti, vagy a vezető továbbítja a panaszt a fenntartó felé.  

- A vezető a fenntartó bevonásával megvizsgálja a panaszt és közösen megoldási 

javaslatot tesznek a probléma kezelésére.  

- Fenntartói egyeztetés a panaszossal, a megállapodást írásban rögzítik. Ha ez 

eredményes, akkor a probléma megnyugtatóan zárult. Határidő: 30 nap  

                                                                     Felelős: fenntartó  

IV. szint:  

A panaszos bejelenti panaszát az oktatási ombudsman felé, az ügy végig vitele után 

még a bírósági eljárás van hátra. Az eljárásokat jogszabályi előírások határozzák meg 
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  Alkalmazottakra vonatkozó panaszkezelési eljárási rend  

I. szint:  

A panaszos (dolgozó) problémájával a témakör felelőséhez fordul az alábbiak szerint: 

Gyermekekkel, szülőkkel kapcsolatos kérdések vezető, vezető helyettes. Neveléssel 

kapcsolatos kérdések vezető, vezető helyettes. Munkaügyi/munkajogi kérdések Közvetlen 

felettes, elrendelő Munkaszervezési kérdések Közvetlen felettes, elrendelő Egyéb kérdések 

Közvetlen felettes, elrendelő. 

- A felelős megvizsgálja a panasz jogosságát. Amennyiben nem jogos, tisztázza az ügyet a 

panaszossal. Amennyiben jogos, továbbviszi az érintettek felé.  

- Jogos panasz esetén egyeztet az érintettekkel, a panaszossal. Ha ez eredményes, akkor a 

probléma megnyugtatóan lezárul. Határidő: 3 munkanap  

                               Felelős: közvetlen felettes 

II. szint:  

Fenntartói egyeztetés a panaszossal, a megállapodást írásban rögzítik. Ha ez eredményes, 

akkor a probléma megnyugtatóan lezárul. Határidő: 30 munkanap  

                                           Felelős: fenntartó  

III. szint:  

A panaszos bejelenti panaszát az oktatási ombudsman felé, vagy bírósági keresettel él. Az 

eljárásokat jogszabályi előírások határozzák meg.  

Dokumentumok:  

Kapcsolódó dokumentumok:    - SZMSZ  

                           - munkaköri leírások  

                           - iratkezelési szabályzat  

Elkészülő dokumentum (ok):  

- panaszgyűjtő dosszié: panasz leírása, megállapodás, feljegyzés, bírósági határozatok 

másolata 

 

XVII. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 
 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat csak a nevelőtestület elfogadásával, az óvodai 

szülői közösség egyetértésével és a fenntartó egyetértésével lép hatályba. A hatálybalépéssel 

egyidejűleg érvényét veszti az előző Szervezeti és Működési Szabályzatok szabályzat. A 

hatályba lépett Szervezeti és Működési Szabályzatot meg kell ismertetni az intézmény 

valamennyi dolgozójával, valamint azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az intézménnyel és 

meghatározott körben használják az intézmény helyiségeit. A Szervezeti és Működési 

Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az intézmény valamennyi alkalmazottjára 

kötelező, megszegése esetén az igazgató munkáltatói jogkörében intézkedhet. 
 

A Szervezeti és működési Szabályzat módosítását kezdeményezheti: 

• a fenntartó, 

• a nevelőtestület, 

• az intézmény igazgatója, 

• jogszabályi kötelezettség. 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell. 
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Az SZMSZ 1. sz melléklete 

 

Adatkezelési Szabályzat 

 

1. A szabályzat alapját képező jogszabályok 

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról. 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról. 

 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról. 

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

általános követelményeiről. 

 1997. évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. 

 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről . 

 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről. 

 328/2011. (XII.29) Korm.rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról. 

 226/2006. (XI. 20.) Korm.rend. a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról. 

 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak 

működési nyilvántartásáról.  

 

2. Alapvető fogalmak a Szabályzat értelmezéséhez 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító 

jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 

következtetés. 

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 

pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti 

tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, továbbá az egészségi állapotra, a kóros 

szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat. 

Közérdekű adat: állami vagy helyi önkormányzati jogszabályban meghatározott 

tevékenységére vonatkozó - személyes adat fogalma alá nem eső, - bármilyen módon vagy 

formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, szóló adat. 

Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, 

amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény 

közérdekből elrendeli. 
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3.Az Adatkezelési Szabályzat célja 

Az alkalmazottak, valamint a gyermekek adatainak nyilvántartása, kezelése, továbbítása, 

nyilvánosságra hozatala, intézményi rendjének megállapítása, az ezekkel összefüggő 

adatvédelmi követelmények szabályozása. 
 

3.1.A köznevelési intézmény köteles  

 a jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni,  

 a köznevelés információs rendszerébe bejelentkezni (KIR),  

 a Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybe vevőkről (KENYSZI) 

informatikai rendszer felületén manuálisan rögzíteni az adatokat. 

 A Nyr.-ben az igénybevétel adatainak változását be kell jelenteni. valamint az 

Országos statisztikai adatgyűjtési program keretében előírt adatokat szolgáltatni. 

 

4. Az adatkezelésre vonatkozó szabályok 

4.1. Intézményvezető felelőssége 

Az adatok kezeléséért felelősséggel tartozik az intézmény vezetője, az alkalmazott a saját 

adatainak közlése tekintetében. 

Az intézmény vezetője felelős az alkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok védelmére és 

kezelésére vonatkozó jogszabályok, valamint e Szabályzatban rögzített előírások 

megtartásáért, illetve e követelmények ellenőrzéséért. 

A vezető felelős azért, hogy az illetményszámfejtés körébe tartozó adatok intézményen belüli 

feldolgozása és továbbítása során az adatvédelmi rendelkezéseket betartsák. 
 

4.1.1. A gyermekek, a dolgozók adatainak kezelésére jogosultak köre: 

   intézményvezető, 

   intézményvezető helyettes, 

   bölcsődék szakmai vezetője. 

4.1.2. Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja: 

 nyomtatott irat – személyi iratokban, kötelező dokumentumokban 

 elektronikus adat – számítógépen, 
 

Az adatkezelő lapok hagyományos nyomtatott formában vagy számítógépes módszerrel is 

vezethetők.  

 

4.2. Alkalmazott adatai 

Személyi irat minden - bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával 

keletkezett - adathordozó, amely az alkalmazotti jogviszony létesítésekor, fennállása alatt, 

megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik, és az alkalmazott személyével 

összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz. 
 

A személyi iratokba való betekintésre jogosult: 

 intézményvezető, 

 fenntartó, 

 személyi anyagot vezető személy – intézményvezető helyettes, bölcsőde szakmai 

vezetője, 

 a vonatkozó törvény szerint jogosult személyek (például adóellenőr, revizor) 

 saját kérésére az érintett közalkalmazott. 
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A személyi iratok védelme 

A személyi iratokat és a személyi adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisülés, valamint a 

véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb 

informatikai eszköz útján történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása 

érdekében az adatkezelőnek és az adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket 

(ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés után a hálózatról való törlés) kell tennie. 
 

A személyi anyag vezetése és tárolása 

A személyi anyag vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért az intézmény vezetője a felelős!  

Az alkalmazotti jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik az alkalmazott 

személyi anyagának összeállításáról, és azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat 

szerint kezeli. A személyi anyagot tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük 

sorrendjében, az e célra személyenként kialakított gyűjtőben, zárt szekrényben kell őrizni. 

A személyi anyag része az alkalmazotti alapnyilvántartás. Az alkalmazotti alapnyilvántartás 

első alkalommal papír alapon készül, majd a továbbiakban számítógépes módszerrel is 

vezethető. A számítógéppel vezetett alkalmazotti alapnyilvántartást ki kell nyomtatni a 

következő esetekben: 
 

 az alkalmazotti jogviszony első alkalommal való létesítésekor, 

 az alkalmazott áthelyezésekor, 

 az alkalmazotti jogviszony megszűnésekor, 

 ha az alkalmazott adatai lényeges mértékben megváltoztak. 
 

Az alkalmazott az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles tájékoztatni a 

munkáltatói jogkör gyakorlóját, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről. 
 

4.2. 1. Az alkalmazott adatainak továbbítása  

 

Továbbítással érintett szervezet, személy Adatkör, illetve adattovábbítási cél 

1. Az alkalmazotti nyilvántartás rendszerében a nyilvántartott adatok vonatkozásában 

- alkalmazott felettese, 

- minősítést végző tanfelügyelt,  

 

A vonatkozó jogszabályban meghatározott 

feladataik ellátása céljából az alkalmazotti 

nyilvántartásból 

- feladatkörének keretei között a 

törvényességi ellenőrzést végző vagy 

törvényességi felügyeletet gyakorló szerv,  

 

A vonatkozó jogszabályban meghatározott 

feladataik ellátása céljából törvényességi 

ellenőrzés, illetve törvényességi felügyelet 

miatt - a közalkalmazotti nyilvántartásból 

- bíróság A vonatkozó jogszabályban meghatározott 

feladataik ellátása céljából, munkaügyi, 

polgári jogi, közigazgatási per kapcsán az 

alkalmazotti nyilvántartásból 

 

- nyomozó hatóság,  

- ügyészség, 

- bíróság 

 

alkalmazott ellen indult büntetőeljárásban a 

alkalmazotti nyilvántartásból 

a személyzeti, munkaügyi és illetmény-

számfejtési feladatokat ellátó szerv e 

feladattal megbízott munkatársa 

személyzeti, munkaügyi és illetmény-

számfejtési ügyekben  
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az adóhatóság A vonatkozó jogszabályban meghatározott 

feladataik ellátása céljából - az adóügyekben 

- az alkalmazotti nyilvántartásból 

a nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási 

szerv 

A vonatkozó jogszabályban meghatározott 

feladataik ellátása céljából - a 

nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási 

szerv - az alkalmazotti nyilvántartásból 

üzemi baleseteket kivizsgáló szerv A vonatkozó jogszabályban meghatározott 

feladataik ellátása céljából - üzemi baleset - 

az alkalmazotti nyilvántartásból 

munkavédelmi szerv A vonatkozó jogszabályban meghatározott 

feladataik ellátása céljából - a munkavédelmi 

ügyekben - az alkalmazotti nyilvántartásból 

fenntartónak, kifizetőhelynek, bíróságnak, 

rendőrségnek, ügyészségnek, a közneveléssel 

összefüggő igazgatási tevékenységet végző 

közigazgatási szervnek, a munkavégzésre 

vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére 

jogosultnak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak 

az adatok célhoz kötöttség megtartásával 

továbbíthatóak 

a KIR adatkezelője, a pedagógusigazolvány 

elkészítésében közreműködők részére 

A pedagógusigazolvány kiállításához 

szükséges valamennyi adat. 

2. A KIR rendszerében nyilvántartott alkalmazott nyilvántartás adatok vonatkozásában 

a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel 

jogosságának ellenőrzésére hivatott részére 

A nyilvántartásból adat az egyes, a 

foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások 

jogszerű igénybevételének megállapítása 

céljából továbbítható 

a személyi adat- és lakcímnyilvántartó 

szerv részére 

 

A nyilvántartásból az adatok pontosságának, 

teljességének, időszerűségének biztosítása, 

valamint a pedagógusigazolvány igénylésével 

kapcsolatos eljárás keretében azonosítás 

céljából 

 

 

A köznevelési intézmények az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással, a 

juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, az 

állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági 

okokból a köznevelési törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a 

célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelhetik. 

A pedagógusigazolványra jogosultak esetében a pedagógusigazolvány kiállításához 

szükséges valamennyi adat a KIR adatkezelője, pedagógusigazolvány elkészítésében 

közreműködők részére továbbítható. 

 

4.2.2. Az alkalmazottak személyi dossziéjában nyilvántartott adatok 

A köznevelésről szóló törvény és a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók országos nyilvántartás előírásai alapján az alábbi adatokat tartja nyílván az 

intézmény. 
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A személyi anyag tartalma: 

 az alkalmazotti alapnyilvántartás adatlapjai, személyes adatai, személyes 

okmányainak adatai, (állampolgársága, lakóhelye, tartózkodási hely, telefonszáma, 

email címe, családi állapota, gyermekekre, eltartottakra vonatkozó adatok), 

 a pályázat vagy szakmai önéletrajz, fénykép, 

 az erkölcsi bizonyítvány, 

 az iskolai végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevelek, tanúsítványok 

másolata, 

 iskolarendszeren kívüli képzésben szerzett igazolások másolata, 

 előző munkaviszonyok, munkaszerződések másolatai (a korábbi munkahelye, annak 

jogviszonya, megszűnése), ennek alapján besorolás, 

 intézménynél a besorolás iratai, alkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos iratok, 

 munkaköri leírások, egyedi munkavégzés megbízásai, a dolgozók központi 

rendszerbe való bejelentési lapja,  

 pedagógus minősítése, a minősítések időpontja és tartalma, 

 kérelmek, kiadott igazolások, személyi juttatások. 

A törvény által előírt kötelezően kezelendő adatokon kívül egyéb – az illetmények átutalása 

céljából, valamint az adózással és járuléklevonással, egészségügyi felügyelet szabályainak 

betartásával összefüggő – feladatokkal kapcsolatosan 
 

 bankszámlaszáma, 

 nyugdíjpénztári tagsága, 

 egészségügyi törzskönyve. 

 

  Az alkalmazott jogai és kötelezettségei 

 Az alkalmazott a saját anyagába, az alapnyilvántartásba, illetve a személyes adatait 

tartalmazó egyéb nyilvántartásokba, a személyi iratokba korlátozás nélkül betekinthet, 

azokról másolatot vagy kivonatot kérhet, illetve kérheti adatai helyesbítését, 

kijavítását. Tájékoztatást kérhet a személyi irataiba való betekintésről, az 

adatszolgáltatásról, személyi anyagának más szervhez történő megküldéséről. 

 Az alkalmazott az általa szolgáltatott adatai helyesbítését és kijavítását a nyilvántartás 

vezetőjétől, vagy az intézményvezetőtől írásban kérheti. Az alkalmazott felelős azért, 

hogy az általa a munkáltató részére átadott, bejelentett adatok hitelesek, pontosak, 

teljesek és aktuálisak legyenek. 

  Az adatszolgáltatásról szóló tájékoztatási kötelezettség 

 Az adatkezelés által érintett személlyel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az 

adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell 

jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. 

 Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, valamint kérheti 

személyi adatainak helyesbítését, illetve kijavítását, továbbá jogosult megismerni, 

hogy az adatkezelés során adatait kinek, milyen célból és milyen terjedelemben 

továbbították. 
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4. 3. A gyermekekre vonatkozó adatkezelés 
 

 

A gyermekek személyi adatainak védelme 

A gyermekek személyi adatainak kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek 

 intézményvezető, 

 intézményvezető helyettes, 

 bölcsődei szakmai vezetők, 

 óvodatitkár 

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 

nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és 

sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján 

történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és 

az adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az 

elküldés után a hálózatról való törlés) kell tennie. 

 

A gyermekek személyi adatainak vezetése és tárolása 

A jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a gyermekek személyi 

adatainak összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint kezeli. 

A gyermekek személyi adatai között más anyag nem tárolható. A személyi adatokat 

csoportonként csoportosítva az alábbi nyilvántartásokban kell őrizni: 
 

 összesített gyermeknyilvántartás, felvételi kérelmek, 

 törzskönyvek, felvételi könyv, 

 előjegyzési és felvételi naplók, felvételi és mulasztási naplók, 

 kötelező napi –étkezési nyilvántartás vezetése, 

 csoportnaplók, fejlődési naplók. 

 

Az összesített gyermeknyilvántartás 

Célja a bölcsödébe és az óvodába járó gyermekek legfontosabb adatainak naprakész tárolása, 

a szükséges adatok biztosítása, igazolások kiállítása tanügy-igazgatási feladatok folyamatos 

ellátása céljából. Az összesített gyermeknyilvántartás a következő adatokat tartalmazhatja: 
 

 gyermek neve, csoportja, 

 születési helye és ideje, szülei, gondozóinak neve, elérhetősége, 

 állandó lakcíme, tartózkodási helye, telefonszámai. 

A gyermeknyilvántartás minden év szeptember 1-jéig első alkalommal papír alapon készül, 

majd a továbbiakban számítógépes módszerrel vezethető. A számítógéppel vezetett 

gyermeknyilvántartás folyamatosan pontos és teljes vezetéséért az intézményvezető a felelős. 

Tárolásának módjával biztosítani kell, hogy az adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen 

hozzá.  

A gyermek és szülője a gyermek adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles 

tájékoztatni a csoportvezető óvodapedagógust, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok 

átvezetéséről. 
 

Az adatszolgáltatás elektronikus módja: KIR, TEVADMIN rendszer. 
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4.3.1. A gyerekek adatainak továbbítása 
 

Továbbítással érintett szervezet, személy Adatkör, illetve adattovábbítási cél 

1. Az intézmény által nyilvántartott adatok vonatkozásában 

fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, 

települési önkormányzat jegyzője, 

közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági 

szolgálat részére 

1. a tartózkodásának megállapítása céljából 

a) gyermek adatai: 

- neve,  

- születési helye és ideje, 

- lakóhelyének, tartózkodási helyének 

címe, 

b) szülő adatai: 

- szülő neve,  

- lakóhelye, tartózkodási helye,  

- telefonszáma; 

c) az óvodai jogviszonyával kapcsolatos 

adatok: 

- jogviszonyának kezdete, 

- jogviszony szüneteltetésének ideje, 

- jogviszony megszüntetése, 

- a magántanulói jogállással kapcsolatos 

adatok, 

- mulasztásának száma. 

2. a jogviszonya fennállásával, a 

tankötelezettség teljesítésével összefüggésben 

az érintett óvoda, bölcsőde az óvodai, bölcsödei felvételével, átvételével 

kapcsolatos adatok 

egészségügyi feladatot ellátó intézmény az egészségügyi állapot megállapítása 

céljából 

a) gyermek adatai: 

- neve,  

- születési helye és ideje, 

- társadalombiztosítási azonosító jele, 

- lakóhelyének, tartózkodási helyének 

címe, 

b) szülő adatai: 

- szülő neve,  

- lakóhelye, tartózkodási helye,  

- telefonszáma, 

c) az óvodai, bölcsődei egészségügyi 

dokumentáció,  

d) a gyermekbalesetekre vonatkozó adatok 

a családvédelemmel foglalkozó intézmény, 

szervezet, gyermek- és ifjúságvédelemmel 

foglalkozó szervezet, intézmény 

a veszélyeztetettség feltárása, megszüntetése 

céljából 

a) gyermek, tanuló adatai: 

- neve,  

- születési helye és ideje, 

- társadalombiztosítási azonosító jele, 

- lakóhelyének, tartózkodási helyének 

címe, 
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b) szülő adatai: 

- szülő neve,  

- lakóhelye, tartózkodási helye,  

- telefonszáma, 

c) a mulasztásával kapcsolatos adatok, 

d) a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, 

bölcsődés gyerekekre vonatkozó adatok 

fenntartó A gyerekek igényjogosultság elbírálásához és 

igazolásához szükséges adatai az igénybe 

vehető állami támogatás igénylés céljából 

a pedagógiai szakszolgálat intézményeitől a 

nevelési-oktatási intézménynek, illetve 

vissza 

sajátos nevelési igényre, 

a beilleszkedési zavarra, tanulási nehézségre, 

magatartási rendellenességre vonatkozó 

adatok 

 

a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat 

intézményeinek, a  korai fejlesztőknek 

az óvodai, bölcsődei fejlődéssel, iskolába 

lépéshez szükséges fejlettséggel kapcsolatos 

adatok 

2. A KIR-ben a Tevadmin-ban nyilvántartott gyerek adataira vonatkozásában 

a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel 

jogosságának ellenőrzésére hivatott részére, 

valamint a személyi adat- és 

lakcímnyilvántartás központi szerve részére 

KIR óvodás gyerekek, a tevadmin a 

bölcsődés gyerkek nyilvántartásának 

személyes adata a jogviszonyhoz kapcsolódó 

juttatás jogszerű igénybevételének 

megállapítás céljából 
 

4.3.1. A gyermekekről személyi,- egyedi nyilvántartóban tartalmazott adatok 

Óvodában: 20/2012. (VIII.29.) EMMI rendelet 63.0-alapján. 

1. Óvodai nevelés kezdetén: 

- anamnézis,  

- családlátogatás tapasztalata, 

- első nap az óvodában, szülőtől való elválás megfigyelése, 

      2. Első évről megfigyelések:  

- játék megfigyelés adott szempont alapján, 

- folyamatos megfigyelés gondozásról, beszédről, szocializációról, 

- legfontosabb történések események, fejlődések, legszebb pillanatok,  

- firkarajza, dátummal 

- fejlődés nyomon követése, fejlesztés, 

- szülő tájékoztatása ½évente jellemzés, javasolt fejlődés, fejlesztés-szülői aláírással 

     3. Második évről megfigyelések:  

- játék megfigyelés adott szempont alapján, 

- a gyerekek fejlődését nyomon követő mérőlapok, 

            - fejlesztő szakemberek pedagógiai véleménye, fejlesztő pedagógus, logopédus 

               jellemzése 

-  gyermekrajz, dátummal 

- fejlődés nyomon követése, egyéni fejlesztési tervek, 

- komplex képesség mérés (logopédus által- májusban- középső csoportos gyerek) 

- szülő tájékoztatása ½évente jellemzés, javasolt fejlődés, fejlesztés szülői aláírással 
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     4. Iskolába lépés előtti megfigyelések:  

         - tevékenységekben való részvétel megfigyelés adott szempont alapján, 

    - fejlesztő szakemberek csoportos és egyéni képességmérése, (fejlesztő pedagógus,    

      pszichológus mérése- szeptemberben) szükség esetén folyamatos fejlesztés jellemzése,  

      szükség alapján szakértői bizottság vizsgálatának eredménye, 

    - gyermekorvos – szülő kérésére a gyerek saját háziorvosa- a hallás, látás vizsgálat,  

      vérnyomás, általános alkati vizsgálat eredményei, Eltérés esetén az a szükséges  

       intézkedéseket dokumentálása, 

        -  családrajz, dátummal 

   - iskolába lépés előtt (novemberben) iskolai alkalmassági pedagógiai mérés  

       eredményeinek értékelése, (óvodapedagógus mérése), iskolai alkalmassági jellemzés. 
 

KIR-ben vezetett adatok 

 a gyermek neve, neme, születési helyét idejét,  

 állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való 

tartózkodás jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezését, számát, 

 lakóhelyének, tartózkodási helyének címét,  

 TAJ - szám,  

 édesanyja születési neve vagy a  törvényes képviselője nevét, lakóhelyét, tartózkodási 

helyét,  

 óvodai jogviszonyának keletkezésével, szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos 

adatokat, 

 a gyermek oktatási azonosító száma. 

 

Bölcsödében: 

A bölcsődei gondozónők a gyerekek fejlődésének nyomon követéséről a fejlődési folyamat 

alakulásáról a szülő tájékoztatása céljából a módszertani javaslatokban megfogalmazott 

módon dokumentációt vezetnek.  

 befogadás/adaptáció időszakról, 

 gyerekek fejlődésének nyomon követése, 

 gyerekek jellemzése szülő folyamatos tájékoztatása.  

 

TEVADMIL-ban vezetett adatok 

 a gyermek neve, neme, születési helyét idejét,  

 állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való 

tartózkodás jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezését, számát, 

 lakóhelyének, tartózkodási helyének címét,  

 TAJ - száma,  

 édesanyja és édesapja születési neve vagy a  törvényes képviselője nevét, lakóhelyét, 

tartózkodási helyét,  

 bölcsődei jogviszonyának keletkezésével, szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos 

adatokat, 

Napi jelenlét vezetése! 
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A szülő vagy nevelőszülő jogai és kötelezettségei 

 A szülő vagy nevelőszülő a gyermeke fejlődési naplójába, személyi dossziéjába 

korlátozás nélkül betekinthet. Meghatalmazást ad a gyermeke személyi irataiban való 

adatai tárolásához az adatszolgáltatásról, személyi anyagának más szervhez történő 

megküldéséről. 

 A szülő felelős azért, hogy gyermekéről a bölcsőde és az óvoda részére átadott, 

bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek. 

Az adatszolgáltatásról szóló tájékoztatási kötelezettség 

 Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt 

is. 

 

5. Adatvédelem 

Az adatokkal és az azok kezeléséhez alkalmazott elektronikus adathordozókkal kapcsolatban 

minden esetben rendelkezni kell a szükséges védelmi intézkedésekről, beleértve a 

vírusvédelmet és archiválást. 

Biztosítani kell az illetéktelen hozzáférés megakadályozását mind a papíralapú, mind az 

elektronikus adathordozó esetében. 

Az ezzel kapcsolatos védekezés, az elektronikus adathordozó esetében a rendszergazda, a 

papíralapú nyomtatványok esetében az intézményvezető, a gyermekek adatainak estében az 

óvodapedagógus, bölcsődei gondozónő feladata és felelőssége, a munkaköri leírásban 

szereplő ügykörével megegyezően. 

 

     5.1.Az üzemeltetési biztonság szabályairól: 

 A számítástechnikai eszközök használatára felhatalmazott személyek névsorát – a 

feladataik meghatározásával – el kell készíteni. A listát az intézményvezető állítja 

össze és őrzi meg. 

 Külső személy (pl.: karbantartó) számára a számítástechnikai eszközökhöz való 

hozzáférést lehetőleg úgy kell biztosítani, hogy a kezelt adatokat ne ismerhesse meg. 

 A rendszerbe kerülő adatokat tartalmazó dokumentumokat biztonságosan kell kezelni, 

hogy azok el ne vesszenek, ne cserélődhessenek el, ne sérüljenek meg. A kezelés 

konkrét módjára az intézményvezető szóban adhat utasítást. 

 

     A technikai biztonság szabályai: 

 Az adatok és programok véletlen vagy szándékos megrongálását számítógépes 

biztonsági hozzáférési rendszerek alkalmazásával kell megakadályozni.  

 Az adatállományok kezelése úgy kerül megszervezésre, hogy részleges vagy 

teljes megsemmisülés esetén tartalmuk rekonstruálható legyen, az 

adatállományok tartalmát képező adattételek számát az adatrögzítőnek 

folyamatosan ellenőriznie kell. Az adatállományok kezelése során a 

munkaközi mentés eszközével is élni kell. 
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Az adatállományokról legalább két biztonsági mentést kell készíteni, hogy az egyik 

megsemmisülése, sérülése esetén az eredeti adatok továbbra is rendelkezésre álljanak. 

 Archiválás: A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok passzív hányadát - a 

további kezelést már nem igénylő, változatlanul maradó adatokat - el kell 

választani az aktív résztől, majd a passzív adatokat időtálló adathordozón kell 

rögzíteni.  

 A számítógépes üzemeltetés biztonsága számítógépes jelszóval védett 

programokkal történik.  

 Az adatállományokban történt változásokat naplózni kell.  

 Az adatbevitel során a bevitt adatok helyességét ellenőrizni kell.  

 On-line adatmozgás kezdeményezésének jogosultságát ellenőrizni kell. 

 Programfejlesztés vagy próba céljára valódi adatok felhasználását – ha a 

próbát külső szerv vagy személy végzi – el kell kerülni. 

 Hálózati védelem: A mindenkor rendelkezésre álló számítástechnikai 

eszközök felhasználásával meg kell akadályozni, hogy adatokat tároló, 

hálózaton keresztül elérhető szerverekhez illetéktelen személy hozzáférjen. 

6.Titoktartási kötelezettség 

A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki 

közreműködik a gyermek felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva harmadik 

személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel és családjával 

kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, a 

szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség a foglalkoztatási 

jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad.  

A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestület tagjainak egymás közti, a gyermek 

fejlődésével összefüggő megbeszélésére. 

A gyermek szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, kivéve ha az adat 

közlése súlyosan sértené a gyermek testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését. 

A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott a nevelési-oktatási 

intézmény vezetője útján köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul 

értesíteni, ha megítélése szerint a gyermek – más vagy saját magatartása miatt – súlyos 

veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került. Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, 

valamint az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem 

szükséges. A törvényben meghatározottakon túlmenően a gyermekkel kapcsolatban adatok 

nem közölhetők. 
 

6.1.Tiltakozási jog 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése 

(továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének 

érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, továbbá ha aa 

személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás 

vagy tudományos kutatás céljára történik. 
 

6.2.A bírósági jogérvényesítés lehetősége 

Ha az intézmény adatkezelési tevékenysége során az érintett jogait megsérti, az érintett 

közalkalmazott, gyermek vagy annak gondviselője az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.  



  Művész úti Óvoda és Bölcsőde 

  1121 Budapest, Művész út 5-7                                                                Szervezeti és Működési Szabályzat 2017.  

 

 
60 

 

7. Záró rendelkezések 

 A jóváhagyott Adatvédelmi Szabályzat egy példányát az intézményvezetői és a 

bölcsőde szakmai vezetőinek irodában hozzáférhető a Szervezeti és Működési 

Szabályzattal együtt kell kezelni. Rendelkezéseiről az intézmény vezetője ad 

tájékoztatást. 

 Az intézmény szervezeti és működési szabályzatának 1. számú mellékletét képező 

jelen Szabályzat a nevelőtestületi értekezlet elfogadása, valamint a fenntartó 

jóváhagyása után válik érvényessé. 

 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: Intézményi közzététeki lista  

2. számú melléklet: A nevelési-oktatási intézmény irattári terve  

3. számú melléklet: Nyilatkozat, a szabályzatban foglaltak tudomásul vételéről  

4. számú melléklet: Adatkezelési feladatok átruházása 

5. számú melléklet: Az adathordozó eszközöket üzemeltető személyek  

6. számú melléklet: A szervnél alkalmazott - a szabályzattal érintett - számítógépes 

rendszerek 

 

 

Budapest, 2017. augusztus 

    

 

     P.H. 

 

.......................... 

     fenntartó                                           .................................... 

                                     intézményvezető 

 

 

      .........................................               ......................................................... 

         Óvodai szülők nevében                             Érdekegyeztető Fórum 
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1/1. sz. melléklet 

 

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 

 
 

VR. 23. §  

(1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 

a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót, 

b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett csoportok számát, 

c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb 

díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá 

tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által 

adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is, 

d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános 

megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános 

megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami 

Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok 

nyilvános megállapításait, 

e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a 

nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait, 

f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére 

vonatkozó jogszabályok megtartásával, 

g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot 

tartalmazza. 

 

(2) Az óvodai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza az 

óvodapedagógusok számát, iskolai végzettségüket, szakképzettségüket, a dajkák számát, 

a dajkák iskolai végzettségét, szakképzettségét, az óvodai csoportok számát, az egyes 

csoportokban a gyermekek létszámát. 
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1/2. sz. melléklet 

1. melléklet a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelethez 

A nevelési-oktatási intézmény irattári terve  

I. Irattári terv  

Irattári tételszám Ügykör megnevezése Őrzési idő (év)  
 

1. Vezetési, igazgatási és személyi ügyek 
 

1.  Intézménylétesítés, - átszervezés, - fejlesztés  nem selejtezhető  

2.  Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek  nem selejtezhető  

3.  Személyzeti, bér- és munkaügy  50  

4.  Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem,   10 

5.  Fenntartói irányítás  10  

6.  Szakmai ellenőrzés  10  

7.  Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek  10  

8.  Belső szabályzatok  10  

9.  Polgári védelem  10  

10.  Munkatervek, jelentések, Statisztikák  5  

11.  Panaszügyek  5  

 

2. Nevelési-oktatási ügyek 
 

12.  Nevelési-oktatási kísérletek, újítások  10  

13.  Törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók  nem selejtezhető  

14.  Felvétel, átvétel  20  

15.  Tanulói fegyelmi és kártérítési ügyek  5  

16.  Naplók  5  

17.  Szaktanácsadói, szakértői vélemények, javaslatok és 

ajánlások 

 5  

18.  Gyakorlati képzés szervezése  5  

19.  Gyermek- és ifjúságvédelem  5  

 

3. Gazdasági ügyek 
 

27.  Ingatlan-nyilvántartás, - kezelés, - fenntartás, 

épülettervrajzok, helyszínrajzok, használatbavételi 

engedélyek 

 határidő nélküli 

28.  Társadalombiztosítás  50  

29.  Leltár, állóeszköz-nyilvántartás, vagyonnyilvántartás, 

selejtezés 

 10  

30.  Éves költségvetés, költségvetési beszámolók, könyvelési 

bizonylatok 

 5 

31.  A gyermekek, tanulók ellátása, juttatásai, térítési díjak  5  

32.  Szakértői bizottság szakértői véleménye  20 

33.     
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1/3. számú melléklet 

 

Nyilatkozat 

a szabályzatban foglaltak tudomásul vételéről 

 

A szabályzatban és a mellékleteiben foglaltakat megismertem, annak előírásait magamra 

nézve kötelezőnek ismerem el, annak rendelkezéseit, szabályait következetesen megtartom, s 

a fentieket aláírásommal igazolom. 

 Név Aláírás 

 ........................................................   ........................................................  

 ........................................................   ........................................................  

 ........................................................   ........................................................  

 ........................................................   ........................................................  

 ........................................................   ........................................................  

 ........................................................   ........................................................  

 ........................................................   ........................................................  

 ........................................................   ........................................................  

 ........................................................   ........................................................  

 ........................................................   ........................................................  

 ........................................................   ........................................................  

 ........................................................   ........................................................  

 ........................................................   ........................................................  
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1/4. számú melléklet 

 

 

Adatkezelési feladatok átruházása 

 

 

Alulírott ………………………………….. (intézményvezető) az Intézmény óvodás 

gyerekeivel, illetve foglalkoztatottjaival kapcsolatos egyes adatkezelési feladataimat az 

alábbiak szerint ruházom át: 

 

 

Adatkezelési 

terület 

Adatkezelésre 

jogosult 

Meghatalmazás 

kezdete 

Meghatalmazott 

aláírása 
Egyéb 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

Kelt:  .................................................................  

 

  ..............................................................  

 Igazgató/intézményvezető 
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1/5. számú melléklet 

 

 

Az adathordozó eszközöket üzemeltető személyek 

 

 

 

Az adathordozó eszközöket üzemeltető személyek neve  

 

 

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  
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1/6. számú melléklet 

 

 

A szervnél alkalmazott – a szabályzattal érintett – számítógépes rendszerek 

 

 

A rendszer pontos megnevezése 
A bevezetés 

időpontja 

A rendszer használatára  

felhatalmazott személyek 

neve aláírása 
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a Szervezeti és Működési Szabályzat 2.sz. melléklete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkaköri leírások 
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Munkaköri leírás 

Intézményvezető munkakörre 
 

MUNKÁLTATÓ 

OMSZI Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Székhely: Budapest, Elnök  u. 1. 

Munkahelye: Művész úti Óvoda és Bölcsőde és Pikler Emmi Bölcsőde 

OM: 200037 
 

Munkáltatói joggyakorlója: a fenntartó mindenkori ügyvezető igazgatója 

Közvetlen irányító felettese: a fenntartó mindenkori ügyvezető igazgatója  

 

MUNKAKÖRÉNEK MEGNEVEZÉSE:    

Igazgató  

Beosztása: Óvodapedagógus 
 

MUNKAVÁLLALÓ 

 

Név:  ……………………  Oktatási azonosító: ……………………………. 

 

Közvetlen alárendelt szervezeti egység:  Művész úti Óvoda és Bölcsőde  

  Pikler Emmi Bölcsőde 
 

Közvetlen beosztottja(i):  Művész úti Óvoda és Bölcsőde alkalmazottai 

  Pikler Emmi Bölcsőde alkalmazottai 

  

Helyettese:   igazgató-helyettes 

 

A munkakörre vonatkozó jogszabályi alkalmazási követelmények:  
 

Iskolai végzettség:  óvóképző főiskola 

Szakképesítés:  vezető óvodapedagógus 

Nyelvismeret:     ----  

 

Főbb felelősségek és tevékenységek 

 Az intézmény egyszemélyi felelőse, irányítója, képviselője 

 Irányítja, tervezi, szervezi, ellenőrzi és értékeli az intézményben folyó pedagógiai, 

szakmai munkát 

 Nevelési értekezleteket előkészíti, levezeti  

 Szakmai munkaközösségek beindítása, segítése 

 Továbbképzéseket, önképzéseket segíti 

 Bölcsődei szakmai munkát irányítja, ellenőrzi 

 Elkészíti az óvoda Pedagógiai Programját, az SZMSZ-t, az éves munkatervet, 

házirendet, a dolgozók munkarendjét és az egyéb írásos tervezeteket 

 Ellenőrzi a szakmai tevékenység során a pedagógiai programot, munkaterv 

megvalósítását, szükség szerint segítséget nyújt, 
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 Minden intézményhasználóval betartatja az SZMSZ és Házirend szabályait  

 Irányítja az igazgató-helyettes és a bölcsődei szakmai vezető munkáját, valamint a 

hatáskörükbe utalt feladatokat folyamatosan kiértékeli. 

 Ellátja a tanügy-igazgatási feladatokat: 

- mulasztási naplók és csoportnaplók megnyitása, lezárása 

- óvodai törzskönyv vezetése 

- óvodai szakvélemény kiadása 

- gyermekfelvétellel kapcsolatos feladatok ellátása 

- gyermekcsoportok kialakítása 

- ügyeleti rend kialakítása és megszervezése 

- előkészíti a felvételi rendet a fenntartó felé 

- KIR rendszerében vezeti a gyermek és dolgozói adatokat 

- Adatokat szolgáltat önkormányzat felé (statisztika, létszámadatok) 

- Bölcsődei törzskönyv megnyitása 

 Betartja az adatszolgáltatási fegyelmet a fenntartó, az Oktatási Hivatal, a KIR, 

Magyar Államkincstár, KSH, NRSZH, önkormányzat felé 

 Felelős az óvoda gazdálkodási rendjéért, a munkavégzéshez szükséges 

személyi,tárgyi és technikai feltételek megteremtéséért 

- Feladata: az intézmény vagyonának felelősségteljes kezelése, megőrzése, 

fejlesztése 

- Az intézmény helyiségeinek alapító okirat szerinti hasznosítása 

- Pénzforrások felkutatása, (pályázatok, szponzorok) 

 A törvényesség biztosítása érdekében figyelemmel kíséri és betartja a hatályos 

jogszabályokat 

 Irányítja és ellenőrzi a munkavédelmi feladatok ellátását, betartását 

- HCCP működtetését 

- Játékeszközök biztonságosságát, felülvizsgálatát 

- kapcsolatot tart a munkavédelmi felelőssel 

 Biztosítja az intézményben a műszaki bejárást, megfogalmazza, a legfontosabb 

tennivalókat, ütemezi a karbantartási- és felújítási munkákat 

 Rendelkezik az intézmény irányításához szükséges naprakész információkkal és 

azokat eredményesen hasznosítja 

 Az Óvoda (köznevelési intézmény és bölcsőde) igazgatója gyakorolja a Munkáltatói 

jogokat az intézmény valamennyi Munkavállalója felett. 

Az Igazgató a Munkáltatói jog gyakorlása során anyagi és fegyelmi felelőssége 

mellett köteles betartani a Fenntartó által az éves üzleti tervben (költségvetésben) 

meghatározott és záradékolt létszám és bérkeretet, valamint a munka- és egyéb 

jogviszony létesítése, vezetői megbízás, bér, illetmény, pótlék megállapítása, 

jutalmazás és egyéb Munkáltatói jogok gyakorlásából adódó pénzügyi kötelezettség 

vállalással járó döntése előtt az ügyvezető igazgató előzetes egyetértését köteles kérni. 

 A gyerekek, szülők, dolgozók személyiségi jogait érintő információkat bizalmasan 

kezeli, egyéb esetekben a Nkt., valamint  Mt. szabályai szerint jár el. 

 A fenntartótól kapott információkat bizalmasan kezeli. 
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Ellenőrzési feladatai: 

 Az éves ellenőrzési terv szerint végzi az intézményben folyó szakmai tevékenység 

hatékonyságát 

- Csoport szinteken - intézményi szinten 

- Dönt rendkívüli ellenőrzésről 

- Ellenőrzi az intézmény ügyviteli feladatainak ellátását 

 Ellenőrzi a konyha tevékenységében  

- A heti étrend tervezését, összeállítását 

- Napi norma adagok mennyiségét 

- A folyamatos működési feltételek meglétét 

- A konyhai higiéniai előírások biztosítása, betartatása 

- A dolgozók egészségügyi alkalmasságának biztosítása 

- Az egészségügyi könyvek naprakészségének és orvosi ellenőrzések biztosítása 

- balesetvédelmi-munkavédelmi oktatás szervezése 
 

Munkakapcsolatot tart: 

 a fenntartó ügyvezető igazgatójával, gazdasági igazgatójával, többi munkatársával 

 államigazgatási és önkormányzati szervekkel, 

 pedagógiai munkát segítő intézményekkel (Pedagógiai szakszolgálat, iskolák, 

önkormányzat stb.) 

 szakmai tevékenységet segítő szakemberekkel /logopédus, fejlesztőpedagógus, 

gyermekvédelmi felelős/ folyamatosan kapcsolatot tart  

 az intézmény munkatársaival, 

 szülőkkel, hozzátartozókkal. 

 különböző fórumokon és rendezvényeken képviseli az intézményt 
 

Kapcsolattartási feladatai: 

 Aktívan és konstruktívan vesz részt a nevelőmunkával összefüggő megbeszéléseken, 

értekezleteken; javaslataival hozzájárul az óvoda nevelési programjában kitűzött 

célok hatékony megvalósításához 
 

Gyermekvédelmi feladatai:  

 Ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, megteszi a szükséges intézkedéseket. 

Logopédus: 

 Támogatja a logopédus felmérő és fejlesztő munkáját, az óvónőkkel való 

együttműködést. 

Szülők: 

 Fogadóórát szervez és tart az egyéni kérdések megbeszélése érdekében 

 Szülői Értekezletet tart az éves munkatervben meghatározottak alapján 

Iskola: 

 Kapcsolatot tart a környező iskolák igazgatójával  

 Szülői értekezletet és iskolalátogatást szervez 
 

Helyettesítés: 

Távolléte vagy akadályoztatása esetén az igazgató-helyettes helyettesíti. A helyettesítés nem 

terjedhet ki azon feladatok végzésére, amelyek törvény vagy más jogszabály alapján 

kizárólagos an az igazgató hatáskörébe tartoznak.  
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Dönt: 

 Dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet 

jogszabály, vagy szabályzat nem utal más hatáskörébe 

 A gyermekvédelmi, a szociális, a közoktatási törvény és egyéb jogszabályokban előírt 

szakmai feladatok végrehajtásában, a megfelelő munkamegosztás kialakításában, az 

oktató-, nevelőmunkával kapcsolatos kérdésekben, 

 A gyermekintézmény információs rendszerének kialakításában és szabályozásában, a 

szakmai, nevelési és  egyéb feladatok elosztásában a feladatok végrehajtásában, 

 A fenntartóval való előzetes egyeztetés után (kötelezettségvállalási tekintetben) a 

jogviszony létesítésben és megszűntetésében 

 A munkáltatói jogokban 

 A gyerekintézménybe a gyermekek felvétele tekintetében 

 

Döntést előkészít: 

 A gyermekintézmény éves gazdasági (pénzügyi, műszaki) tervének előkészítésében, 

 A különféle szerződések megkötésében, a gyermekintézményre vonatkozó pénzügyi, 

gazdasági kötelezettségvállalási ügyekben, 

 Az infrastruktúra működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos kérdésekben 

 

 

Felelős: 

 Az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, a 

munkáltatói jogok gyakorlásáért, a pedagógiai munkáért, a gyermekintézmény 

ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségirányítási programjának működéséért, a 

gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka 

egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a gyermekbaleset 

megelőzéséért, a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának 

megszervezéséért, 

 A rá vonatkozó pénzügyi feladatok ellátásáért, a gyermekintézmény eszközeinek 

rendeltetésszerű, gazdaságos felhasználásáért, a nyilvántartások naprakész 

vezetéséért, a gyermekek megfelelő ellátásáért, a gyermekintézménnyel kapcsolatos 

hatósági előírások betartásáért, 

 A munkavégzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, a működését 

szabályozó előírások betartásáért, betartatásáért, 

 A munkafegyelem, bizonylati fegyelem, a feladatok elvégzésére vonatkozó határidők 

betartásáért, betartatásáért, 

 A tevékenységi körébe utalt feladatok színvonalas és hatékony elvégzéséért a 

fenntartóval történő együttműködés biztosításáért. 

 A pedagógiai munkáért, 

 A nevelőtestület vezetéséért, 

 A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű 

megszervezéséért és ellenőrzéséért, 

 A nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, 
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 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a 

gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai 

koordinálásáért, 

 A nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 

 Gyermekbaleset megelőzéséért, 

 A gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, 

 A pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. 

 

 

 

A munkavállaló köteles 

 

 Munkavállaló köteles a munkáltató irányítása szerint munkát végezni, 

 A munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, 

 Munkaideje alatt - munkavégzés céljából, munkára képes állapotban - a munkáltató 

rendelkezésére állni, 

 Munkáját személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a 

munkájára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint végezni, 

 A munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást tanúsítani, 

 Munkatársaival együttműködni 

 A munkavállaló harmadik személytől díjazást a munkaviszonyban végzett 

tevékenységére tekintettel nem fogadhat el, vagy nem köthet ki. 

 A munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt - kivéve, ha erre jogszabály 

feljogosítja - nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos 

gazdasági érdekeit veszélyeztetné. 

 A munkavállaló munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely - 

különösen a munkavállaló munkakörének jellege, a munkáltató szervezetében 

elfoglalt helye alapján - közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltatója jó 

hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony céljának 

veszélyeztetésére.  

 A munkavállaló véleménynyilvánításhoz való jogát a munkáltató jó hírnevét, jogos 

gazdasági és szervezeti érdekeit súlyosan sértő vagy veszélyeztető módon nem 

gyakorolhatja. 

 A munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot megőrizni. 

Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely 

munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a 

munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járhat.  

 A titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből 

nyilvános adatra vonatkozó, törvényben meghatározott adatszolgáltatási és 

tájékoztatási kötelezettségre  
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Jogszabályok és előírások: 

 A szociális, a gyermekvédelmi, a köznevelési törvény és a vonatkozó végrehajtási 

rendeleteik, az Államháztartási törvény, és a költségvetésről szóló törvény valamint 

ezek végrehajtására kiadott kormányrendeletek, 

 A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény, a Munka Törvénykönyve és a 

Közalkalmazotti Törvény rá vonatkozó részeinek és más, a munkaüggyel és a 

társadalombiztosítással kapcsolatos jogszabályok, 

 A gyermekintézmény működésére vonatkozó egyéb jogszabályok, 

 Az adózással kapcsolatos törvények és jogszabályok, 

 

 

 

Ezen munkaköri leírás ….. -én lép életbe. 

 

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

 

 

 

Kelt, ………………………………. 

 

        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:.……………………..         

         

  

                                                                                             Igazgató 
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Munkaköri leírás 

Igazgató-helyettes/óvodapedagógus munkakörre 

 

MUNKÁLTATÓ 

Művész úti Óvoda és Bölcsőde  

Székhely: 1121 Budapest, Művész út 5-7. 

OM: 200037 

 

Munkáltatói joggyakorlója: köznevelési intézmény mindenkori igazgatója 

Közvetlen irányító felettese: köznevelési intézmény mindenkori igazgatója  

 

MUNKAKÖRÉNEK MEGNEVEZÉSE:    

Igazgató helyettes /Óvodapedagógus 

Beosztása: Óvodapedagógus 

 

MUNKAVÁLLALÓ 

 

Név:  ……………………  Oktatási azonosító: ……………………………. 

 

 

MUNKAKÖR JELLEMZŐI: 

  

A. KÖVETELMÉNYEK 

Iskolai végzettség: vezető óvodapedagógusi vagy közoktatás-vezetői diploma  

Óvónőképző főiskola  

További speciális végzettség: további módszertani továbbképzések. 

Gyakorlati idő: Legalább 5 év óvodapedagógus szakmai és vezetői gyakorlat. 

 

Elvárt ismeretek: Ismeri az óvodai nevelés tartalmát meghatározó alapdokumentumokat, az 

intézmény belső szabályzatok. A köznevelés, a munkaügy, az igazgatás szakmai és jogi 

szabályai, belső szabályzati rendszerét 

Személyi tulajdonságok: Intézmény iránti elhivatottság, határozottság, kapcsolatteremtő és 

konfliktusfeloldó képesség, humorérzék. 

 

1. Óvodapedagógusként  

A nevelőmunkával kapcsolatos feladatai (a csoportos kollegájával együtt):  

  

 Nevelő-fejlesztő munkáját az érvényben lévő pedagógiai alapdokumentumok 

határozzák meg 

 A tanév kezdetére elkészíti a csoport nevelési oktatási terveit, a befogadási tervet 

 A befogadási időszak végén, a megfigyelések tükrében elkészíti a csoport éves 

nevelési tervét 
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 A tanév folyamán a nevelőmunka szakaszai szerint értékeli az elért eredményeket, 

kitűzi a célok eléréséhez szükséges feladatokat – csoportnaplóban rögzíti 

 A gyermekek fejlesztését (tanítás – tanulás folyamatát) – feladat, módszer és 

eszköz meghatározásával – tervezi és rögzíti 

 Programunk szerint komplexitásra törekedve tervez. 

 Alkalmazza a gyermekek tevékenységeihez, fejlődéséhez és fejlesztéséhez 

szükséges szemléltető eszközöket, játékokat, segédanyagokat – szükség esetén 

elkészíti azokat 

 Év elején és a gyermekek fejlődésének ütemében méréseket végez, s az ennek 

megfelelően kitűzött feladatok szerint végzi az egyéni fejlesztést (szükség esetén 

együttműködik a fejlesztő pedagógussal, logopédussal) 

 A nevelési év végén a csoport és a gyermekek fejlődéséről értékelést készít 

 Az iskolakezdés előtti tanév végén elkészíti a kimeneti mérést, a csoportjára 

vonatkozó statisztikát 

 

Ügyviteli teendői: 

 Csoportnapló vezetése 

 Felvételi és mulasztási napló vezetése (a gyermekek naponkénti létszámának és az 

étkezők vezetése, havonkénti összegzése) 

 Egyéni fejlődés nyomon követésének írásbeli rögzítése – fejlesztések tervezése 

(feladat, módszer) 

 Egészségügyi törzslapok adminisztrációjának nyomon követése 

 Heti munkaidő nyilvántartásának vezetése, leadása hó végén aláírva az 

óvodavezető-helyettesnek 

 

Kapcsolattartási feladatai: 
 

Óvoda dolgozói: 

 Alkotó módon részt vállal az óvodai nevelőmunka színvonalának megtartásában, 

emelésében 

 Aktívan kiveszi részét a közös vállalások teljesítéséből; a hagyományok 

ápolásából adódó teendőkből 

 Aktívan és konstruktívan vesz részt a nevelőmunkával összefüggő 

megbeszéléseken, értekezleteken; javaslataival hozzájárul az óvoda nevelési és 

minőségirányítási programjában kitűzött célok hatékony megvalósításához 

 Közvetlen kolléganőjével és a csoportos dajkával egyezteti a napi teendőket 

 

Gyermekvédelmi felelős: 

 Feltárja a csoportjába járó gyermekek körülményeit – a hátrányos családi 

helyzetet – együttműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában 

Logopédus: 

 Támogatja a logopédus felmérő és fejlesztő munkáját 

 A logopédus által ajánlott fejlesztést beépíti napi munkájába 

 Közvetít a Szülők és a Logopédus közt 

 Év elején egyeztet a csoportjába járó gyermekek fejlesztéséről a logopédussal 
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Szülők: 

• A gyermek átvételekor és átadásakor szükség esetén rövid tájékoztatást ad 

• Fogadóórát szervez és tart az egyéni kérdések megbeszélése érdekében 

• Szülői Értekezletet tart az éves munkatervben meghatározottak alapján 

• A csoport életéről aktuálisan tájékoztatja a szülőket a faliújságon keresztül 

• Igény, illetve szükség esetén családlátogatást végez 

• Szükség szerint tájékoztatást ad a szülőknek gyermekük egészségi állapotáról 

 

Bölcsőde: 

 Óvodai felvétel előtt látogatást tesz a bölcsődéiben és tájékoztatja a szülőket az 

óvodai nevelésről. 

 

Iskola: 

 Az éves munkatervben meghatározottak szerinti közös programokban részt vesz 

 Az iskolába készülő gyermekeket iskolalátogatásra viszi 

 

A munkavállaló köteles 

 Munkavállaló köteles a munkáltató irányítása szerint munkát végezni, 

 A munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, 

 Munkaideje alatt - munkavégzés céljából, munkára képes állapotban - a 

munkáltató rendelkezésére állni, 

 Munkáját személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a 

munkájára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint végezni, 

 A munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást 

tanúsítani, 

 Munkatársaival együttműködni 

 A munkavállaló harmadik személytől díjazást a munkaviszonyban végzett 

tevékenységére tekintettel nem fogadhat el, vagy nem köthet ki. 

 A munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt - kivéve, ha erre jogszabály 

feljogosítja - nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos 

gazdasági érdekeit veszélyeztetné. 

 A munkavállaló munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely - 

különösen a munkavállaló munkakörének jellege, a munkáltató szervezetében 

elfoglalt helye alapján - közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltatója jó 

hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony céljának 

veszélyeztetésére.  

 A munkavállaló véleménynyilvánításhoz való jogát a munkáltató jó hírnevét, 

jogos gazdasági és szervezeti érdekeit súlyosan sértő vagy veszélyeztető módon 

nem gyakorolhatja. 

 A munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot 

megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, 

amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek 

közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járhat. 

A titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből 
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nyilvános adatra vonatkozó, törvényben meghatározott adatszolgáltatási és 

tájékoztatási kötelezettségre. 

 A dolgozó a mobiltelefonját a gyermekekkel való foglalkozás teljes idejében, 

csak néma állapotban tarthatja magánál. Az intézményi telefon kivételes, sürgős 

esetben használható magáncélra. A pedagógus a gyermekek között 

munkaidejében mobiltelefonját magáncélú beszélgetésre sem a 

csoportszobában sem az udvaron nem használhatja. 

 

Egyéb kötelezettségei:  

 Betartja a jogszabályok és a belső szabályzatok előírásait, az egészségügyi 

előírásokat, és szakszerűen végrehajtja a pedagógiai feladatokat. 

 Felel a gyermekek testi épségéért, egészségéért, gondoskodik erkölcsi 

védelmükről. 

 Csoportját felnőtt felügyelete nélkül nem hagyhatja. 

 A pedagógiai munkával, az óvoda ügyvitelével és működésével kapcsolatos – 

kötelező óraszámon kívüli rendszeres, vagy esetenkénti teendőket a megbízatásai 

alapján (az éves munkaterv tartalmazza), valamint az óvodavezető útmutatása 

szerint végzi el. 

 Segíti a gyermekvédelmi felelős munkáját, részt vesz a gyermekek 

beiskolázásának előkészítésében. 

 Írásbeli munkáit pontosan, igényesen, naprakészen készíti el. 

 Az év közbeni szükség szerinti adatszolgáltatásokat határidőre elkészíti.  

 Csoportszobájának tisztaságát megőrzi és megőrizteti; megjelenésében és 

környezetében törekszik a rendezettségre, a célszerűségre. 

 Az egészség-, és balesetvédelem előírásait betartja. 

 A csoportos dajkával közösen felel a csoportjához tartozó textíliákért, edényekért, 

felszerelési tárgyakért. 

 A balesetveszélyes eszközöket megjavítja, vagy kiviszi a csoportból és értesíti az 

óvoda vezetőjét és a munkavédelmi felelőst, ezzel egyidejűleg átadja javításra a 

karbantartónak.  

 Munkája során használt eszközökre vonatkozó munkavédelmi előírásokat betartja. 

 Munkaideje előtt 15 perccel érkezik, így munkaidejének kezdetekor a 

munkavégzésre készen áll. 

 Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg – távolmaradását 

haladéktalanul jelenti az óvoda vezetőjének. 

 Munkaidő alatt csak az óvoda vezetőjének engedélyével távozhat az óvodából. 

 Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival és munkájával, a gyermekek 

egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos információit, hivatali titkot 

megőrzi. 

 Meg-, és betartja a pedagógiai etika, a munkafegyelem és együttműködés 

szabályait. 

 Tiszteletben tartja a gyermekek és szülők emberi méltóságát és jogait.  

 A gyermekek részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja. 
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 Elvégzi a munkaköréhez kapcsolódó alkalmi feladatokat, melyekkel az óvoda 

vezetője megbízza. 

 Részt vesz a buszos szolgáltatás lebonyolításában – szervezésében, írányítja 

szükség szerint. 

 

A pedagógus jogai: 

 Az óvoda nevelési programja alapján a nevelési és fejlesztés módszereinek szabad 

megválasztása. 

 Hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez. 

 A nevelőtestület tagjaként részt vegyen az óvoda pedagógiai programjának 

módosításában, értékelésében. Javaslattal élhet a szabályzatok módosításakor. 

 Gyakorolja a nevelőtestületet megillető jogokat. 

 Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján 

gyarapítsa. 

 Szakmai egyesületek, szervezetek tagjaként vagy képviseletében részt vegyen 

helyi, regionális és országos közoktatással foglalkozó testületek munkájában. 

 Személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, személyiségi jogait 

tiszteletben tartsák, a helyi nevelési programnak megfelelő nevelői – fejlesztői 

tevékenységét elismerjék. 

 Óvodapedagógusi munkavégzése során közfeladatot ellátó személynek minősül. 

           

A tanévre vállalt feladatai: az óvoda éves munkaterve tartalmazza 

 

 Igazgató helyettesként feladatai: 

 

 Különleges felelőssége: 

 Az igazgató távollétében felelősséggel látja el a hatáskörébe rendelt vezetői 

teendőket, de a helyettesítés nem terjedhet ki azon feladatok végzésére, amelyek 

törvény vagy más jogszabály alapján kizárólagos az igazgató hatáskörébe 

tartoznak. 

 Folyamatosan figyelemmel kíséri a megjelenő jogszabályokat, pályázati kiírásokat 

 Figyelemmel kíséri a statisztikai és egyéb adatszolgáltatás határidőben való 

elkészülését 

 

 Tervezés: 

 A munkarend kialakítását egyezteti a csoport óvónőivel, szükség szerint ellenőrzi 

azt 

 Elkészíti a nyári szabadságtervet, nyári munkarendet 

 Kialakítja a dajkák munkarendjét, meghatározza az egyéni feladatokat 

 Költségvetés készítésénél együttműködik az igazgatóval, javaslatot tesz 

 Jegyzőkönyvet vezet értekezletekről, megbeszélésekről 

 

  Ellenőrzés: 

• Részt vesz a csoport ellenőrzéseken az éves terv alapján  
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• Ellenőrzi a felvételi és mulasztási napló adatait 

• Ellenőrzi a reszortfelelősöket, dajkákat 

• Figyelemmel kíséri a munkafegyelem betartását 

• Ellenőrzi a szülői befizetések rendjét  

 

 

     4. Kapcsolat: 

 Szükség esetén vezeti a bölcsődében előírás szerint a napi elektronikus 

nyilvántartást 

 Tanügyi igazgatási feladata:  

- a szakvélemény kiadása 

- a beiratkozási feladatok ellátása: szóbeli tájékoztatás, ezzel kapcsolatos 

adminisztráció ellátása, igazgatói utasítás alapján. Szükség szerint végzi az 

új felvételeket, tájékoztatást ad az intézmény munkájáról /Házirend, 

pedagógiai program/ 

 Részt vesz az értekezleteken, legjobb tudása szerint törekszik a pedagógiai célok 

megvalósítására 

 Segíti a pályakezdő pedagógust, vagy az új belépő dolgozót a beilleszkedésben, az 

intézményi szokások megismerésében 

 Részt vesz a szülői szervezet értekezletén 

 Az óvodavezető mindenkori rendelkezése szerint óvodai csoportban 

óvodapedagógus feladatot lát el 

 

Hatáskör:  

A nevelőtestület tagjait megillető jogosultságokkal rendelkezik, illetve azokkal, amelyeket 

igazgató-helyettesi feladatköreként az igazgató a hatáskörébe utal. 

 

Döntés: 

Döntési jogkörrel nem rendelkezik. 

  

Felelősség: 

Felelős az általa végzett munkakörébe utalt feladatokért, a munkahelyi fegyelem 

megsértéséért, a rendelkezésre bocsátott eszközök nem rendeltetésszerű használatáért. 

 

Munkakapcsolatai: 

 Belső: Együttműködik közvetlen felettesével, illetve az intézmény munkatársaival, a 

fenntartó munkatársaival. 

 Külső: Kapcsolatot tart az óvodás és bölcsődés gyermekek hozzátartozóival, 

ügyfelekkel, hivatalokkal, szakhatóságokkal. 
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Ezen munkaköri leírás …-án lép életbe. 

 

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

 

 

 

Kelt, ………………………………. 

 

        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:.……………………..         

        

   

                                                                                       Igazgató-helyettes/óvodapedagógus 
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Munkaköri leírás 

Óvodapedagógus munkakörre 

 

 

MUNKÁLTATÓ 

Művész úti Óvoda és Bölcsőde  

Székhely: 1121 Budapest, Művész út 5-7. 

OM: 200037 

Munkáltatói joggyakorlója: köznevelési intézmény mindenkori igazgatója 

Közvetlen irányító felettese: köznevelési intézmény mindenkori igazgatója  

 

MUNKAKÖRÉNEK MEGNEVEZÉSE: Óvodapedagógus 

Beosztása: Óvodapedagógus 

 

MUNKAVÁLLALÓ 

Név:  ……………………  Oktatási azonosító: ……………………………. 

 

MUNKAKÖR JELLEMZŐI: 

  

A. KÖVETELMÉNYEK 

Iskolai végzettség: Óvónőképző főiskola 

Elvárt ismeretek: Ismeri az óvodai nevelés tartalmát meghatározó alapdokumentumokat, az 

intézmény belső szabályzatok. 

Szükséges képességek: A gyermekek nevelése iránti érzékenyég, példaadó viselkedés. 

Rendelkezik a pedagógus kompetenciákkal. Fontosnak tartja az alapos felkészülést, tervezést 

és a rugalmas megvalósítást  

Személyi tulajdonságok: Pedagógusi elhivatottság, pontosság, megbízhatóság, türelem, 

vidámság, játékosság. Szakmai önreflexióra és önkorrekcióra képes. 

 

B. CÉL 

A rábízott gyermekek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a 

hátrányos helyzetű vagy beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek 

sokoldalú fejlődésük elősegítése, tevékenységük életkoruknak megfelelő irányítása. Mint az 

intézmény dolgozója az óvoda által képviselt erkölcs alapján él, mind magán életét, mind a 

munkahelyi viselkedését, beszédét, ehhez igazítja.  

 

C. FELADATA 

A rábízott gyereknél egyéni szükségleteit figyelembe véve olyan pedagógiai helyzeteket 

teremt, amelyek elősegíti a gyermekek értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi fejlődését, a 

környezettudatos és egységes életmód kialakítását. 

Feladatait a köznevelési törvényben meghatározottak szerint, az országos és helyi pedagógiai 

program alapján végzi önállóan és felelősséggel. 
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D.FELELŐSSÉGE 

A csoportjába járó gyermekek szeretetteljes nevelése, egyéni képességeik 

kibontakoztatása, az iskolai életre való felkészítésük. Felelős az óvoda jó hírnevének 

elősegítésében. 

 

MUNKAVÉGZÉS 

Helye: Művész úti Óvoda cím: 1121 Budapest, Művész út 5-7. 

Heti munkaidő: 40 óra 

Munkaidő beosztás: heti váltásban 

Csoportjában a gyermekek között kötött óraszáma: heti 32 óra. 

Kötött órán felüli idő: heti 8 óra  

Az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel. Munkaidejét 

és kötött óraszámát a mindenkor érvényben lévő jogszabály alapján határozza meg az óvoda 

vezetője 

Az óvodában, olyan időpontban jelenjék meg, hogy munkaidejének kezdetekor 

munkavégzésre rendelkezésre álljon. Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem 

kezdheti meg – távolmaradását haladéktalanul jelenti az óvoda vezetőjének. 

Munkaidő alatt csak az óvoda vezetőjének engedélyével távozhat az óvodából. Munkaidő 

alatt csak a vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát. 

Munkaidőben, csoportjában a gyerekek között nem használhat mobiltelefont! 

 

MUNKAVISZONYT ÉRINTŐ SZABÁLYOK: 

 

Jogállása: 

Munkáját a 2012.évi I. törvény a Munka Törvénykönyve, a 2011. évi CXC. törvény a 

nemzeti köznevelésről, a 20/2012.(VIII.31.) EMMI - rendelet, az azt kiegészítő végrehajtási 

rendeletek, az intézmény Szervezeti és Működési szabályzata szerint köteles az óvodavezető 

közvetlen irányítása és ellenőrzése alatt végezni. 

 

A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyet a 

vonatkozó jogszabályok határoznak meg.  

A munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt - kivéve, ha erre jogszabály feljogosítja - 

nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit 

veszélyeztetné. 

 

A nevelőmunkával kapcsolatos feladatai (a csoportos kollegájával együtt):  

 

 Nevelő-fejlesztő munkáját az érvényben lévő pedagógiai program alapján végzi. 

 A gyermekek fejlesztését – feladat, módszer és eszköz meghatározásával – tervezi 

és rögzíti 

 Pedagógiai programunk útmutatásai szerint végzi a tervező munkáját. 
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 Alkalmazza a gyermekek tevékenységeihez, fejlődéséhez és fejlesztéséhez 

szükséges szemléltető eszközöket, játékokat, segédanyagokat – szükség esetén 

elkészíti azokat 

 Év elején és a gyermekek fejlődésének ütemében méréseket végez, s az ennek 

megfelelően kitűzött feladatok szerint végzi az egyéni fejlesztést (szükség esetén 

együttműködik, a logopédussal, esetenként a szükséges fejlesztővel.  ) 

 A nevelési év végén a csoport és a gyermekek fejlődéséről értékelést készít 

 Az iskolakezdés előtti nevelési évben elkészíti a kimeneti mérést, a csoportjára 

vonatkozó statisztikát 

 

Ügyviteli teendői: 

 A pedagógiai munkával, az óvoda ügyvitelével és működésével kapcsolatos – 

kötött óraszámon kívüli – rendszeres, vagy esetenkénti teendőket a vezető 

útmutatása szerint végzi. 

 Csoportnapló vezetése.  

 Naprakészen vezeti a csoportmunkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat 

(felvételi és mulasztási napló, csoportnapló, gyerekek egyéni fejlődési naplója, 

intézményi önértékelés keretében vállaltakat). 

 Felvételi és mulasztási napló vezetése (a gyermekek naponkénti létszámának és az 

étkezők vezetése, havonkénti összegzése) 

 Egyéni fejlődés nyomon követésének írásbeli rögzítése – fejlesztések tervezése 

(feladat, módszer). 

 Az intézményi önértékelés érdekében az óvodavezető által ütemezett feladatokat 

(kérdőív, neveltségi, fejlettségi szintméréseket) elvégzi. 

 Egészségügyi törzslapok figyelemmel kísérése, oltási könyv bekérése.  

 Heti munkaidő nyilvántartásának vezetése, leadása hó végén aláírva az 

óvodavezető-helyettesnek. 

 Biztosítja a szülők számára, hogy a beiskolázás előtt minél több információhoz 

jussanak (faliújság, szórólapok, óvoda újság). 

 Írásbeli munkáit pontosan, igényesen, naprakészen készíti el a nevelői szobában. 

 Az év közbeni szükség szerinti adatszolgáltatásokat határidőre elkészíti.  

 

FŐBB FELELŐSSÉGEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK 

Felelős az általa végzett munkakörébe utalt feladatokért, a munkahelyi fegyelem 

megsértéséért, a rendelkezésre bocsátott eszközök nem rendeltetésszerű használatáért. 

• A helyi pedagógiai program szerint tervezi, szervezi, irányítja a csoportjában folyó 

pedagógiai munkát (nevelési módszerek, szemléltető eszközöket készít). 

• A pedagógiai programnak és az éves munkatervnek megfelelően önállóan és 

felelősséggel fejleszti az egyes gyermeket és a csoportot. 

• Felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért, nevelőtevékenysége 

keretében gondoskodjon a gyermekek testi épségének megóvásáról, erkölcsi 

védelméről, személyiségének fejlődéséről.  

• Az ismereteket sokoldalúan és tárgyilagosan közvetítse.  
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• Nevelőmunkájában érvényesíti a tehetséggondozást, felzárkóztatást, a másság 

elfogadását. 

• Törekszik a gyermekek értelmi-testi-lelki fejlődéséhez biztonságot, nyugalmat és 

szeretetteljes légkört teremteni. 

• Szakmai, pedagógiai, pszichológiai ismereteit folyamatosan fejleszti, a szakmai és 

erkölcsi követelményeknek megfelel. 

• A csoportszobában és a közös helyiségekben teremtsen esztétikus környezetet, amely 

harmonizál az óvoda többi helyiségével! 

• A külső világ tevékeny megismeréséhez gondoskodjon biztonságos, külső 

helyszínekről, kíséretről. 

• Öt éves kortól, ill. gyermekvédelmi esetben különösen figyel az igazolatlan 

hiányzásokra. 

• Az SZMSZ-ben és az éves tervben rögzített ünnepekhez és óvodai hagyományokhoz 

igazodva kialakítja csoportjában az ünneplés módját. 

• Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályokat és a belső szabályzatok előírásait, 

szakszerűen végrehajtja a pedagógiai feladatokat. Egészséges napirendet állít össze, 

betartja a közösségi élet magatartási szabályait és az egészségügyi előírásokat. 

• Gondoskodik a gyermekek testi épségéről, erkölcsi védelméről, személyiségük 

fejlődéséről, képességeik fejlesztéséről, a balesetek megelőzéséről.  

• Alkotó módon együttműködik a nevelőmunka fejlesztése, a nevelőtestületi egység 

kialakítása érdekében. 

• Köteles megtartani a pedagógusetika követelményeit, valamint a munkafegyelem és 

közösségi együttműködés normáit. 

• Életszemléletében törekedjen a pozitív beállítottságra, működjön együtt a jó 

munkahelyi légkör megteremtésében! 

• Az óvoda udvarán, séta, kirándulás alkalmával gyermekeket felügyelet nélkül nem 

hagyhatja. Az óvodában történt legkisebb balesetről, orvost igénylő esetekről is 

tájékoztatja a vezetőt. 

 

KÖTELESSÉGE 

• Minden óvónőnek hivatásából eredő kötelessége, hogy fejlessze pedagógiai  

kompetenciáját szakmai és általános műveltségét, tökéletesítse pedagógiai munkáját. 

Ennek érdekében használja fel az önképzésben és a szervezett továbbképzésben 

biztosított lehetőségeket. 

• A befogadási időszak végén, a megfigyelések tükrében elkészíti a csoport éves 

nevelési tervét 

• A tanév folyamán a nevelőmunka szakaszai szerint értékeli az elért eredményeket, 

kitűzi a célok eléréséhez szükséges feladatokat – csoportnaplóban rögzíti 

• Az érvényben lévő alapdokumentum előírásai és ajánlásai szerint megfelelően 

felkészül a tervszerű nevelőmunkára. 

• Alkalmazza a gyermekek tevékenységéhez szükséges szemléltető eszközöket, 

segédanyagokat.  

• Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival és munkájával, a gyermekek 

egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni. 

• Munkavállaló köteles a munkáltató irányítása szerint munkát végezni, 
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• A munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, 

• Munkaideje alatt - munkavégzés céljából, munkára képes állapotban - a munkáltató 

rendelkezésére állni, 

• Munkáját személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a 

munkájára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint végezni, 

• A munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást tanúsítani, 

• Munkatársaival együttműködni 

• A munkavállaló harmadik személytől díjazást a munkaviszonyban végzett 

tevékenységére tekintettel nem fogadhat el, vagy nem köthet ki. 

 

EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEI:  

 Betartja a jogszabályok és a belső szabályzatok előírásait, az egészségügyi 

előírásokat, és szakszerűen végrehajtja a pedagógiai feladatokat. 

 Felel a gyermekek testi épségéért, egészségéért, gondoskodik erkölcsi 

védelmükről. 

 Csoportját felnőtt felügyelete nélkül nem hagyhatja. 

 Munkaideje előtt 15 perccel érkezik, így munkaidejének kezdetekor a 

munkavégzésre készen áll. 

 Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival és munkájával, a gyermekek 

egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos információit, hivatali titkot 

megőrzi. 

 Meg-, és betartja a pedagógiai etika, a munkafegyelem és együttműködés 

szabályait. 

 Tiszteletben tartja a gyermekek és szülők emberi méltóságát és jogait.  

 A gyermekek részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja. 

 Elvégzi a munkaköréhez kapcsolódó alkalmi feladatokat, melyekkel az óvoda 

vezetője megbízza. 

 A dolgozó a mobiltelefonját a gyermekekkel való foglalkozás teljes idejében, csak 

néma állapotban tarthatja magánál. Az intézményi telefon kivételes, sürgős 

esetben használható magáncélra. A pedagógus a gyermekek között 

munkaidejében mobiltelefonját magáncélú beszélgetésre sem a csoportszobában 

sem az udvaron nem használhatja. 

 Részt vesz a buszos szolgáltatás lebonyolításában – szervezésében, írányítja 

szükség szerint. 

 

TERVEZÉS 

• A csoportjában javaslatot tesz a bútorok, eszközök javítására, pótlására, bővítésére. 

• Az éves nevelési és oktatási terv kialakításában tevékenyen részt vesz. 

• Aktívan részt vesz az óvoda éves programjának tervezéséhez, az éves 

munkaközösségi foglalkozások megtervezéséhez az éves intézményi önértékelés 

tervezéséhez. 
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VAGYONI ÉRDEKELTSÉG 

 Leltári felelősséggel tartozik csoportjának berendezési tárgyaiért és eszközeiért. A 

csoportos dajkával közösen felel a csoportjához tartozó textíliákért, edényekért, 

felszerelési tárgyakért.  

 Óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait. A csoportszobában elhelyezett 

leltári tárgyakért és az általa használt eszközökért leltári felelősséggel tartozik. A 

munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért 

kártérítési felelősséggel tartozik. 

 Az egészség-, és balesetvédelem előírásait betartja. A balesetveszélyes 

eszközöket megjavítja, vagy kiviszi a csoportból és értesíti az óvoda vezetőjét és a 

munkavédelmi felelőst, ezzel egyidejűleg átadja javításra a karbantartónak.  

 Munkája során használt eszközökre vonatkozó munkavédelmi előírásokat 

betartja. 

 

BIZALMAS INFORMÁCIÓK KEZELÉSE 

• A gyermekek, a szülők, a dolgozók személyiségjogait érintő információkat megőrzi. 

• Az óvoda belső életéről, gazdasági helyzetéről és a még el nem döntött belső ügyekről 

senkinek információt nem adhat ki, a tájékoztatás ezekben az ügyekben az 

óvodavezető feladata. 

• A munkavállaló munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely - 

különösen a munkavállaló munkakörének jellege, a munkáltató szervezetében 

elfoglalt helye alapján - közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltatója jó 

hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony céljának 

veszélyeztetésére.  

• A munkavállaló véleménynyilvánításhoz való jogát a munkáltató jó hírnevét, jogos 

gazdasági és szervezeti érdekeit súlyosan sértő vagy veszélyeztető módon nem 

gyakorolhatja. 

• A munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot megőrizni. 

Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely 

munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a 

munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járhat. A titoktartás 

nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra 

vonatkozó, törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási 

kötelezettségre  

 

ELLENŐRZÉS 

• Folyamatosan értékeli és ellenőrzi csoportjában a gyermekek kompetenciáit, 

fejlődését, és erről legalább 3 havonta a személyiséglapon feljegyzést készít. 

• Ellenőrzi a csoportszoba rendjét és tisztaságát, megőrzi és megőrizteti; 

megjelenésében és környezetében törekszik a rendezettségre, a célszerűségre. 

Gondoskodik az egészségügyi, munkavédelmi, tűzvédelmi előírások betartásáról. 
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KAPCSOLATTARTÁSI FELADATAI 

MUNKAKAPCSOLTAI 

 Belső: Együttműködik közvetlen felettesével, illetve az intézmény munkatársaival, a 

fenntartó munkatársaival. 

 Külső: Kapcsolatot tart az óvodás és bölcsődés gyermekek hozzátartozóival, 

ügyfelekkel, hivatalokkal, szakhatóságokkal. 

 

Óvoda dolgozói: 

 Alkotó módon részt vállal az óvodai nevelőmunka színvonalának megtartásában, 

emelésében 

 Aktívan kiveszi részét a közös vállalások teljesítéséből; a hagyományok 

ápolásából adódó teendőkből 

 Aktívan és konstruktívan vesz részt a nevelőmunkával összefüggő 

megbeszéléseken, értekezleteken; javaslataival hozzájárul az óvoda nevelési és 

minőségirányítási programjában kitűzött célok hatékony megvalósításához 

 Közvetlen kolléganőjével és a csoportos dajkával egyezteti a napi teendőket 

 

Gyermekvédelmi felelős: 

 Feltárja a csoportjába járó gyermekek körülményeit – a hátrányos családi 

helyzetet – együttműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában. 

 Segíti a gyermekvédelmi felelős munkáját, részt vesz a gyermekek 

beiskolázásának előkészítésében. 

 

Logopédus: 

 Támogatja a logopédus felmérő és fejlesztő munkáját 

 A logopédus által ajánlott fejlesztést beépíti napi munkájába 

 Közvetít a Szülők és a Logopédus közt 

 Év elején egyeztet a csoportjába járó gyermekek fejlesztéséről a logopédussal 

 

Szülők: 

 A gyermek átvételekor és átadásakor szükség esetén rövid tájékoztatást ad. 

 Fél évente fogadóórát szervez és tart az egyéni kérdések megbeszélése érdekében. 

 Szülői Értekezletet tart az éves munkatervben meghatározottak alapján. 

 A csoport életéről aktuálisan tájékoztatja a szülőket a faliújságon keresztül. 

 Igény, illetve szükség esetén családlátogatást végez amelyről feljegyzést készít. 

 Szükség szerint tájékoztatást ad a szülőknek gyermekük egészségi állapotáról. 

 Pedagógiai és egészségügyi felvilágosító tevékenységével hozzájárul az óvodai és 

a családi nevelés egységének kialakításához.  

 A gyermekek és a szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja.  

 Megszervezi és vezeti a szükségleteknek megfelelően fogadóórát és nyílt napot, a 

szülőkkel tartott ünnepeket.  

Bölcsőde: 

 Fogadja és vendégül látja a bölcsődéből óvodánkba felvett gyermekeket. 
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Iskola: 

 Az éves munkatervben meghatározottak szerinti közös programokban részt vesz 

 

A PEDAGÓGUS JOGAI: 

• Az óvoda pedagógiai programja alapján a nevelési és fejlesztés módszereinek 

szabad megválasztása. 

• Hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez. 

• A nevelőtestület tagjaként részt vegyen az óvoda pedagógiai programjának 

módosításában, értékelésében. Javaslattal élhet a szabályzatok módosításakor. 

• Gyakorolja a nevelőtestületet megillető jogokat. 

• Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján 

gyarapítsa. 

• Szakmai egyesületek, szervezetek tagjaként vagy képviseletében részt vegyen 

helyi, regionális és országos közoktatással foglalkozó testületek munkájában. 

• Személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, személyiségi jogait 

tiszteletben tartsák, a helyi nevelési programnak megfelelő nevelői – fejlesztői 

tevékenységét elismerjék. 

• Óvodapedagógusi munkavégzése során közfeladatot ellátó személynek minősül. 

           

A TANÉVRE VÁLLALT FELADATAI: az óvoda éves munkaterve tartalmazza 

 

DÖNTÉS: 

Döntési jogkörrel nem rendelkezik. 

 Az óvodára háruló feladatokból az óvónő köteles az alábbi részfeladatokat 

ellátni a vezető útmutatása szerint 

A csoport dokumentumaiért felelősséggel tartozik bármilyen okból történő 

távolléte alatt is. 

Szülői értekezlet tartása 

Előadás, beszámoló, korreferátum, gyakorlati bemutató tartása 

Szertárfelelős 

Könyvtárfelelős 

Jegyzőkönyvvezetés 

Az óvodai munkatervben szereplő rendezvények, szabadidős tevékenységek 

megszervezése  

Pályázatírásban való részvétel 

Leltározás, selejtezés előkészítése 

Felkérés alapján vállalhat munkavédelmi és tűzvédelmi megbízatást 

Ifjúságvédelmi feladatokat vállalhat, mint ifjúságvédelmi felelős 

Az óvoda kulcsaiért felelősséggel tartozik. . 

Az óvoda nyitásáért és zárásáért esetenként szintén felel. 

Szóbeli felkérésre helyettesíti az óvodavezetőt távollétében, 14 napnál hosszabb 

távolléte esetén írásbeli megbízatásban kap helyettesítési feladatokat. 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉS:  

 

A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, amellyel az intézmény 

vezetője alkalmanként megbízza. Szükség esetén elvégzi azokat a munkakörébe nem tartozó 

feladatokat is, amellyel az óvoda vezetője időnként megbízza. 

A munkaköri leírás módosításának jogát, a körülményekhez igazodva, a munkáltató 

fenntartja! 

A munkaköri leírást kiadta: 

 

Ezen munkaköri leírás …-án lép életbe. 

 

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

 

Kelt, ………………………………. 

 

        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:.…………………….. 

            

       

                                                                                                                 Óvodapedagógus 
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Munkaköri leírás 

Óvodatitkár munkakörre 

 

MUNKÁLTATÓ 

Művész úti Óvoda és Bölcsőde  

Székhely: 1121 Budapest, Művész út 5-7. 

OM: 200037 
 

Munkáltatói joggyakorlója: köznevelési intézmény mindenkori igazgatója 

Közvetlen irányító felettese: köznevelési intézmény mindenkori igazgatója  
 

Munkáját az igazgató által meghatározott munkarendben a vezető irányítása és ellenőrzése 

alapján végzi. 
 

MUNKAVÁLLALÓ 
  

Név:  …………………………..  

 Beosztás: Óvodatitkár 

Őt helyettesíti: igazgató által kijelölt személy 

 

Cél: Az intézmény adminisztrációs munkájának precíz és pontos vezetése, 

könyvelése, az étkezési díjak, pénztárkönyv gondos kezelése. 

MUNKAVÉGZÉS 

Helye: Művész úti Óvoda és Bölcsőde 1121 Budapest, Művész út 5-7. 

Heti munkaidő: 40 óra 
 

MUNKAKÖR CÉLJA: 

 Az intézményben folyó pedagógiai adminisztratív munka segítése 

 Az óvodai ügyvitel szervezése és adminisztratív végrehajtása 

 A fenntartó és gazdálkodó szervek és az intézmény közti ügyintézés 

 Adatrögzítési feladatok ellátása 

 A házi-pénztár kezelése 

 Gyermek térítési díjak elkészítése, számlázása 

 Az intézmény szerződéseinek nyilvántartása 

 Tájékoztatási feladatok ellátása kizárólag díjfizetéssel, nyitva tartással kapcsolatosan 
 

KÖVETELMÉNYEK 

Iskolai végzettség: Szakirányú végzettség és szakképzettség. 

Elvárt ismeretek: A köznevelésre vonatkozó szakmai és jogi előírások, belső 

szabályzatok ismerete. 

Szükséges képességek: A számítógép felhasználói gyakorlata, precíz gépírástudás, 

problémamegoldó helyzet. 

Személyi tulajdonságok: Pontosság, megbízhatóság, vidámság, nyugodt viselkedés, 

humorérzék. 
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Általános feladatai: 

 A munkája során használt eszközökre vonatkozó munkavédelmi előírásokat betartja 

 Az óvodai adminisztrációval kapcsolatban felmerülő gépelési – számítógépes 

feladatok elvégzése 

 Az igazgatója, illetve jogszabály által előírt adminisztrációs táblázatok, iratminták 

készítése 

 Év elejére a csoport-, és mulasztási naplók és egyéb nyomtatványok beszerzése  

 Szabályzatok, munkatervek, értékelések gépelése, összefűzése – aktualitások szem 

előtt tartása 

 Havonta ellenőrzi a gáz-, és villanyóra állásának leolvasását /gondnok felé/, az erre 

kijelölt táblázatot vezeti  

 Minden hó 10-ig elkészíti az óvodai, bölcsődei gyermeklétszám összesítőt, a fenntartó 

által előírt formátumban 

 A gyermekétkeztetést, valamint a kedvezményes étkezésre jogosultakat nyilvántartja, 

a kedvezményre jogosító igazolásokat összegyűjti, jelentést készít a fenntartó felé 

 A fenntartó és az intézmény közötti kézbesítés lebonyolítása 

 Ki-, és beérkező levelek iktatása, postázása 

 Az étkezési térítési díj kiszámolása, számlázás, összesítők elkészítése, az ezzel 

kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása 

 Étkezés napi előkészítése étlap szerint, élelmiszer kiadása, megrendelése, konyhával 

való egyeztetése  

 Ebédlemondások, jóváírások vezetése – konyha, ételszállító cég felé napi létszámadat 

leadása 

 Vásárlási előleg kezelése – számlák formalitásának ellenőrzése – elszámolás 

elkészítése. 

 Esetenkénti vásárlások, beszerzések 

 Vevő- és szállító számlák rendszerezése, nyilvántartása, és a fenntartó részére történő 

átadása 

 Készletek vezetése, bevételezés elkészítése 

 Leltározás, selejtezés előkészítése, adminisztrációs munkájában, lebonyolításában 

való részvétel. 

 Figyelemmel kíséri az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi vizsgálatainak 

érvényességét, előkészíti a beutalókat 

 Táppénzes lapok érkeztetése, összegyűjtése, vezetése, kísérőlevél elkészítése, 

fenntartó munkaügyére való eljuttatása 

 Közlekedési költségtérítések vezetése, jelentése a fenntartó munkaügye felé 

 Cafetéria jelentések, munkavállalói nyilatkozatok leadása a fenntartó munkaügye felé 

 Munkavállalók által igényelt Erzsébet utalványok kezelése, dolgozóknak való átadása 

 Létszámjelentés (távollét, betegjelentés, szabadságjelentés stb.) a fenntartó 

munkaügye felé  

 A jelenlét nyilvántartó programban jelenlét adatok vezetése (jelenléti ív adataival 

megegyezően) a fenntartó előírásának megfelelően 
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 Szükség esetén segítséget nyújt az óvodapedagógusok adminisztrációs munkájához – 

számítógépes feladatokban, fénymásolásban 

 Élelmiszer nyilvántartó program kezelése 

 

A munkavállaló köteles 

• Munkavállaló köteles a munkáltató irányítása szerint munkát végezni 

• A munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, 

• Munkaideje alatt - munkavégzés céljából, munkára képes állapotban - a munkáltató 

rendelkezésére állni 

• Munkáját személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a 

munkájára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint végezni 

• A munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást tanúsítani 

• Munkatársaival együttműködni 

• A munkavállaló harmadik személytől díjazást a munkaviszonyban végzett 

tevékenységére tekintettel nem fogadhat el, vagy nem köthet ki 

• A munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt - kivéve, ha erre jogszabály 

feljogosítja - nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos 

gazdasági érdekeit veszélyeztetné 

• A munkavállaló munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely - 

különösen a munkavállaló munkakörének jellege, a munkáltató szervezetében 

elfoglalt helye alapján - közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltatója jó 

hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony céljának 

veszélyeztetésére 

• A munkavállaló véleménynyilvánításhoz való jogát a munkáltató jó hírnevét, jogos 

gazdasági és szervezeti érdekeit súlyosan sértő vagy veszélyeztető módon nem 

gyakorolhatja. 

• A munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot megőrizni. 

Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely 

munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a 

munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járhat. A titoktartás 

nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra 

vonatkozó, törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási 

kötelezettségre  

 

Egyéb kötelezettségei: 

 Az egészség-, és balesetvédelem előírásait betartja 

 Munkaideje előtt 15 perccel érkezik, így munkaidejének kezdetekor a munkavégzésre 

készen áll 

 Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg – távolmaradását 

haladéktalanul jelenti az igazgatónak 

 Munkaidő alatt csak az igazgató engedélyével távozhat az óvodából 

 Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival és munkájával, a gyermekek 

egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos információit, hivatali titkot 

megőrzi. 
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 Munkája során tudomására jutott személyes és pénzügyi adatokat bizalmasan kezeli 

 Meg-, és betartja az etika, a munkafegyelem és együttműködés szabályait 

 Tiszteletben tartja a munkatársai, a gyermekek és szülők emberi méltóságát és jogait 

 Elvégzi a munkaköréhez kapcsolódó alkalmi feladatokat, melyekkel az igazgató 

megbízza 

 

Hatáskör:  

Hatásköre kizárólag az adminisztratív feladatok ellátására terjed ki. 

 

Döntés: 

Döntési jogkörrel nem rendelkezik. 

  

Felelősség: 

Felelős az általa végzett adminisztratív feladatokért, a leltár nyilvántartásért, az általa kezelt 

pénzkészletért, a munkahelyi fegyelem megsértéséért, a rendelkezésre bocsátott eszközök 

nem rendeltetésszerű használatáért. 

 

Munkakapcsolatai: 

 Belső: Együttműködik közvetlen felettesével, illetve az intézmény munkatársaival, a 

fenntartó munkatársaival. 

 Külső: Kapcsolatot tart az óvodás és bölcsődés gyermekek hozzátartozóival, 

ügyfelekkel, hivatalokkal, szakhatóságokkal. 

 

 

Jelen munkaköri leírás …-én lép hatályba és visszavonásig érvényes. 

 

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

 

 

Kelt:………….                                                                   

        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: …………….    

Óvodatitkár 
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Munkaköri leírás 

Pedagógiai asszisztens munkakörre 

 

MUNKÁLTATÓ 

Művész úti Óvoda és Bölcsőde  

Székhely: 1121 Budapest, Művész út 5-7. 

OM: 200037 

 

Munkáltatói joggyakorlója: köznevelési intézmény mindenkori igazgatója 

Közvetlen irányító felettese: köznevelési intézmény mindenkori igazgatója  

 

Munkáját az igazgató által meghatározott munkarendben a vezető irányítása és ellenőrzése 

alapján, csoportmunkáját az óvodapedagógus irányítása alapján végzi. 

 

MUNKAVÁLLALÓ 

Név:  ………………………….. 

 Beosztás: Pedagógiai asszisztens 

Őt helyettesíti: igazgató által kijelölt személy 

Ő helyettesíti: igazgató által kijelölt személyt 

MUNKAVÉGZÉS 

Helye: Művész úti Óvoda és Bölcsőde 1121 Budapest, Művész út 5-7.  

   Az igazgató által kijelölt óvodai csoport(ok) 

Heti munkaidő: 40 óra 

Munkakör célja: - A nevelést közvetlenül segítő munkatárs. Az intézményben folyó 

pedagógiai és gondozási feladatokban ellátandó munka segítése.  

                           - A pedagógiai program eredményes megvalósítása, a gyermekek 

zavartalan és folyamatos ellátása érdekében segítse az 

óvodapedagógusok munkáját. 

A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:  

 A gyermekekkel szemben barátságos, kedves. 

 A szülőkkel szemben együtt érző, odafigyelő, együttműködő magatartást 

tanúsít. 

 Tisztában van a gyermekek személyiségi jogaival, azokat semmilyen 

körülmények között sem sérti meg.  

 Tiszteletben tartja és tolerálja, hogy minden gyermek más.  

 Példát mutat kulturált viselkedésével, önmaga tisztaságával, gondozottságával, 

ápoltságával. 

 Törekszik a csoportszoba esztétikájának, esetenként tisztaságának alakítására 
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Általános feladatai 

Gyermekekkel kapcsolatos feladatok 

 Szorosan együttműködik az óvodapedagógussal, segíti megvalósítani az intézmény 

pedagógiai célkitűzéseit.  

 Nyugodt hangvétellel, érthető, tiszta, nyelvtanilag korrekt beszéddel segédkezik az 

óvoda egész napos nevelőmunkájában. 

 Hozzájárul a gyermekek kulturált viselkedésének és a csoport szokásrendjének 

kialakításához, személyes példáján keresztül is (türelmes és udvarias 

kommunikációval, igényes nyelvhasználattal).  

 Magyarázza, segíti a helyes viselkedést. 

 Ha munkája során balesetveszélyt észlel, köteles elhárítani, megelőzni, jelezni.  

 A tevékenységek nyugodt megtartása és a foglalkozás segítése érdekében a 

gyermekcsoportban tartózkodik.  

 Kísérőként segítséget nyújt az utcai séták, kinti foglalkozások, kirándulások ideje 

alatt. 

 Segíti a csendes pihenő és az étkeztetések lebonyolítását.  

 A kezdeményezések, foglalkozások ideje alatt foglalkozik azokkal a gyermekekkel, 

akik abban nem vesznek részt.  

 Foglalkozik azokkal a gyermekekkel, akik különös bánásmódot igényelnek. 

 Közreműködik a foglalkozási eszközök előkészítésében. 

 Ellátja az eseti, nem rendszeres, valamint azokat az időszakos feladatokat, amelyekkel 

az igazgató megbízza. 

 Munkavégzés alatt a tűzrendészeti és munkavédelmi előírásokat szigorúan betartja.  

 Az óvodát munkaidőben csak az óvodavezető, annak távollétében a vezető helyettes 

engedélyével hagyhatja el. 

 Ha valamilyen ok (pl.: betegség, közlekedési akadály…) akadályozza a munka 

felvételét, haladéktalanul köteles telefonon, vagy bármely más módon közölni az 

intézmény vezetőjével. Ennek elmulasztása igazolatlan hiányzást jelent, ami fizetés 

elvonással jár. 

 Az óvodavezető utasítását végrehajtja, kérését tudomásul veszi. 

 Részt vesz a buszos szolgáltatás lebonyolításában – szervezésében, írányítja szükség 

szerint. 
 

Adminisztrációs feladatok: 

 Alkalmanként konzultál az óvónőkkel a gyermekekről szerzett tapasztalatairól, 

különös tekintettel a különös figyelmet igénylő, hátrányos helyzetű gyermekekre. 
 

Egyéb előírások: 

 A gyermek személyiségi jogainak megsértését jelenti, és ezért szigorúan tilos a testi 

fenyítés, lelki terror (megfélemlítés, megalázás, csoport vagy más személy előtti 

megszégyenítés), az étel elfogyasztására való kényszerítés, a levegőztetés és az étel 

megvonása. 
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 Tilos a gyermekeket felnőtt felügyelete nélkül hagyni. Ez vonatkozik az óvoda 

valamennyi helyiségére. 

 A tudomására jutott hivatali titkokat köteles megőrizni. Ebbe a körbe tartoznak az 

intézmény működésével összefüggő belső problémák, az óvoda szempontjából 

belügynek számító témák, szakmai vagy munkaügyi viták. 

 A gyermekekkel kapcsolatos pedagógiai témákban a szülőket csak az óvónő 

engedélyével tájékoztathatja. 

 Munkaidő alatt, magánügyben csak a nevelőmunka zavarása nélkül, a 

legszükségesebb esetben használjon telefont. 

 A dolgozó a mobiltelefonját a gyermekekkel való foglalkozás teljes idejében, csak 

néma állapotban tarthatja magánál. Az intézményi telefon kivételes, sürgős esetben 

használható magáncélra. A pedagógus a gyermekek között munkaidejében 

mobiltelefonját magáncélú beszélgetésre sem a csoportszobában sem az udvaron nem 

használhatja. 

 Hiányzás esetén, a vezető rendelkezése alapján, köteles a helyettesítéssel kapcsolatos 

feladatokat ellátni. 

 Munkahelyén olyan időpontban jelenjen meg, hogy a munkaidejének kezdetekor már 

átöltözve, a munkavégzésre készen álljon. 

 Munkája során az óvoda berendezéseit, tárgyait, értékeit megóvni köteles, azokat a 

rendeltetésüknek megfelelően kell használnia. Amennyiben kárt okoz, anyagi 

felelősséggel tartozik.  

 Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, 

egészségügyi szabályokat. 

 Valamennyi óvodai szabályzatot, intézkedést köteles betartani. 

 A gyermekek és az óvoda biztonsága érdekében a bejárati ajtók zárva tartásáról 

gondoskodik.  

 Ha idegen érkezik az épületbe, udvariasan feltartóztatja, megkérdezi, hogy kit keres, 

majd megkéri, hogy várakozzon az előtérben. Ezután szól a keresett személynek. 

 Az intézmény épületét elhagyni kizárólag csak vezetői engedéllyel lehet. 

 Az óvoda területén (épület, udvar) a törvényi előírásnak megfelelően nem lehet 

dohányozni. 

 

A munkavállaló köteles 

 Munkavállaló köteles a munkáltató irányítása szerint munkát végezni, 

 A munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, 

 Munkaideje alatt - munkavégzés céljából, munkára képes állapotban - a munkáltató 

rendelkezésére állni, 

 Munkáját személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a 

munkájára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint végezni, 

 A munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást tanúsítani, 

 Munkatársaival együttműködni 



  Művész úti Óvoda és Bölcsőde 

  1121 Budapest, Művész út 5-7                                                                Szervezeti és Működési Szabályzat 2017.  

 

 
97 

 

 A munkavállaló harmadik személytől díjazást a munkaviszonyban végzett 

tevékenységére tekintettel nem fogadhat el, vagy nem köthet ki. 

 A munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt - kivéve, ha erre jogszabály 

feljogosítja - nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos 

gazdasági érdekeit veszélyeztetné. 

 A munkavállaló munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely - 

különösen a munkavállaló munkakörének jellege, a munkáltató szervezetében 

elfoglalt helye alapján - közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltatója jó 

hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony céljának 

veszélyeztetésére.  

 A munkavállaló véleménynyilvánításhoz való jogát a munkáltató jó hírnevét, jogos 

gazdasági és szervezeti érdekeit súlyosan sértő vagy veszélyeztető módon nem 

gyakorolhatja. 

 A munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot megőrizni. 

Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely 

munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a 

munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járhat. A titoktartás 

nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra 

vonatkozó, törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási 

kötelezettségre  

 

Ezen munkaköri leírás …-án lép életbe. 

 

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

 

Kelt, ………………………………. 

        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:.……………………..   

Pedagógiai asszisztens  
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Munkaköri leírás 

Gondnok-karbantartó munkakörre 

 

MUNKÁLTATÓ 

Művész úti Óvoda és Bölcsőde  

Székhely: 1121 Budapest, Művész út 5-7. 

OM: 200037 

 

Munkáltatói joggyakorlója: köznevelési intézmény mindenkori igazgatója 

Közvetlen irányító felettese: köznevelési intézmény mindenkori igazgatója  

 

Munkáját az igazgató által meghatározott munkarendben a vezető irányítása és ellenőrzése 

alapján végzi. 

 

MUNKAVÁLLALÓ 

Név:  …………………………..  

 Beosztás: Gondnok-karbantartó 

Őt helyettesíti: igazgató által kijelölt személy 

Ő helyettesíti: igazgató által kijelölt személyt 

 

MUNKAVÉGZÉS 

Helye: Művész úti Óvoda és Bölcsőde 1121 Budapest, Művész út 5-7.  

 

Heti munkaidő: 40 óra 

KÖVETELMÉNYEK 

Iskolai végzettség: Szakmunkásképző iskolai végzettség. 

További speciális végzettség: Egyéb szakirányú szakképesítés. 

Elvárt ismeretek: A szükséges műszaki, munkavédelmi- és tűzvédelmi előírások, belső 

szabályzatok ismerete. 

Szükséges képességek: Kézügyesség, esztétikai érzék, a szabályok és műszaki előírások 

gyakorlati alkalmazása. 

Személyi tulajdonságok: Precizitás, gondosság, megbízhatóság, gyorsaság, kézügyesség, 

esztétikai érzék, a szabályok és műszaki előírások gyakorlati alkalmazása. 

Mint az intézmény dolgozója, az óvoda által képviselt etikai norma alapján él, mind a magán 

életét, mind a munkahelyi viselkedését, beszédét, ehhez igazítja. 

 

Cél: A játszóudvar és a kert esztétikumának megtervezése, folyamatos gondozása, 

tisztántartása, az udvari játszóeszközök balesetmentes használatának biztosítása. 

Műszaki berendezések folyamatos üzemben tartása, a sérült gyermekjátékok, bútorok, és más 

felszerelési tárgyak javítása, működésének biztosítása. 
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FELELŐS 

 Az intézmény épületének biztonságos üzemeltetéséért, 

 Az udvar és környezete tisztaságáért, 

 A biztonsági, tűz- és munkavédelmi szabályok betartatásáért, ellenőrzéséért. 

 

FELADATOK:  

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

ápolása, öntözése. 

 Tavasztól őszig gondozza az udvart, gyomtalanít, seper, gereblyéz, a 

játszóhomokot fertőtleníti, felássa, locsolja, metszi és permetezi a fákat, bokrokat, 

rendben tartja őket. 

 Szakértelemmel biztosítja a talaj termőképességét (műtrágyázás, tápoldat), 

tavasszal egy- és kétnyári virágokat ültet, azokat gondozza. 

 A szemetes kukákat kiürítésre kiviszi, majd fertőtleníti. 

 Az őszi lehullott lombot összegyűjti, a virágágyásokat ősszel felássa, gereblyézi, 

az évelő növényeket fagyvédelemben részesíti. 

 Téli időszakban havat lapátol, csúszásmentességgel biztosítja az intézmény teljes 

járdafelületén (közterületen is) a balesetmentes közlekedést. 

 A nyári időszakban szükség szerint végzi a fű nyírását, gondozza a virágokat 

(korai órákban a bokrokat, fákat alaposan belocsolja. Márciustól novemberig 

minden nap fellocsolja az udvart, felássa a homokozókat. 

 Szükség szerint tisztántartja az intézmény épülete előtti járdát, kertjét 

felgereblyézi, a belső közlekedési utakat takarítja. 

 Állandóan gondoskodik a balesetet okozó tárgyak eltávolításáról az óvoda 

területén (üveg, törött játék stb.) valamint az épületen kívül a gyerekek által 

leggyakrabban használt területeken (bejárati rész stb.). 

Nem rendszeres feladatok: 

 az intézmény területén belül az apróbb javítások, karbantartások elvégzése. az 

épületen kívül járda takarítása.  

 Az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait megóvni köteles, azokat 

rendeltetésüknek megfelelően használja. 

• Amennyiben utolsónak hagyja el az óvoda épületét, eleget kell tennie a biztonsági 

és tűzrendészeti előírásoknak.  

 Az óvodában felmerülő apróbb javítások, karbantartási munkálatok elvégzése.  

 A vezető irányításával fontossági sorrendben végzi az intézményben bekövetkező 

műszaki hibák elhárítását (vízvezeték és kisebb érintésvédelmi szerelést, csapok, 

öblítőtartályok, zárak javítását stb.). 

 Az elromlott eszközöket, berendezési tárgyakat, játékokat műhelyében átveszi, a 

leadási időpont sorrendjében javítja, karbantartja. 

 A nyílászárókat szigeteli, az udvari játékok javítását és mázolását (ősszel, 

tavasszal) elvégzi. 

 Az udvari eszközöket, szerszámokat karbantartja és javítja, tárolókat, kazánházat 

takarítja, és rendben tartja 
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 A működésben keletkező hibák kijavítására javaslatot tesz, egyeztetve a költségek 

kihatásáról az igazgatóval. 

 Vásárlások elvégzése, a szállítás lebonyolításában segédkezés. 

 Az épület tűz és munkavédelmi feladatainak felügyeletének ellátása, a 

balesetmentes környezet kialakítása. 

 Az udvar és az intézmény környezetére vonatkozó szabályok betartása, betartatása. 

 Balesetmentes környezet kialakítása, fenntartása a balesetforrás 

megszüntetése. 

 Karbantartási feladatok elvégzésére kiküldött szakember munkáját figyelemmel 

kíséri, szükség szerint ellátja segédmunkási teendőkkel 

Az óvoda épületét csak vezetői engedéllyel hagyhatja el munkaidő alatt. 

A felsoroltakon túl a vezető által adott megbízások ellátása. 

 

FELELŐSSÉGE 

Az intézmény zavartalan működésének elősegítése, a célszerűség, a takarékosság és a 

gazdaságosság elvének érvényesítése a különböző munkálatok megrendelésekor. 

A munkája során megszerzett bizalmas adatokat a személyiség jogok és a jogszabályok 

betartásával kezeli.  

 

A MUNKAVÁLLALÓ KÖTELES 

 Munkavállaló köteles a munkáltató irányítása szerint munkát végezni, 

 A munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, 

 Munkaideje alatt - munkavégzés céljából, munkára képes állapotban - a 

munkáltató rendelkezésére állni, 

 Munkáját személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a 

munkájára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint végezni, 

 A munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást 

tanúsítani, 

 Munkatársaival együttműködni 

 A munkavállaló harmadik személytől díjazást a munkaviszonyban végzett 

tevékenységére tekintettel nem fogadhat el, vagy nem köthet ki. 

 A munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt - kivéve, ha erre jogszabály 

feljogosítja - nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos 

gazdasági érdekeit veszélyeztetné. 

 A munkavállaló munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely - 

különösen a munkavállaló munkakörének jellege, a munkáltató szervezetében 

elfoglalt helye alapján - közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltatója jó 

hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony céljának 

veszélyeztetésére.  

 A munkavállaló véleménynyilvánításhoz való jogát a munkáltató jó hírnevét, 

jogos gazdasági és szervezeti érdekeit súlyosan sértő vagy veszélyeztető módon 

nem gyakorolhatja. 

 A munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot 

megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, 
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amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek 

közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járhat. 

A titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből 

nyilvános adatra vonatkozó, törvényben meghatározott adatszolgáltatási és 

tájékoztatási kötelezettségre  

 

ADMINISZTRÁCIÓS FELADATOK 

 A végzett munkákról munkanaplót vezet, melyben feltünteti a végzett munkát és a 

javításhoz felhasznált anyagot. 

 Naponta ellenőrzi a csoportszobák hőmérsékletét és a gázfogyasztást, melyről 

feljegyzést vezet – havonta leolvassa a fogyasztók állását-. 

 

VAGYONI ÉRDEKELTSÉG 

 Leltári felelősséggel tartozik az udvari és a karbantartási eszközökért. 

 

ELLENŐRZI 

 Az udvaron és a csoportban a játékok biztonságát. Az udvar tisztaságát.  

 A szerszámok és a javításhoz szükséges anyagok, eszközök megfelelő tárolását. 

 

Ezen munkaköri leírás …-án lép életbe. 

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

 

Kelt, ……………………………….    

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:.…………………….. 

      

       Gondnok-karbantartó 
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Munkaköri leírás 

Óvodai dajka munkakörre 

 

MUNKÁLTATÓ 

Művész úti Óvoda és Bölcsőde  

Székhely: 1121 Budapest, Művész út 5-7. 

OM: 200037 

 

Munkáltatói joggyakorlója: köznevelési intézmény mindenkori igazgatója 

Közvetlen irányító felettese: köznevelési intézmény mindenkori igazgatója  
 

Munkáját az igazgató által meghatározott munkarendben a vezető irányítása és ellenőrzése 

alapján, csoportmunkáját az óvodapedagógus irányítása alapján végzi. 

 

MUNKAVÁLLALÓ 

Név:  ………………………….. oktatási azonosító……………… 

 

MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE:   Óvodai dajka 

  

Mint az intézmény dolgozója, az óvoda által képviselt erkölcs alapján él, mind a magán 

életét, mind a munkahelyi viselkedését, beszédét, ehhez igazítja. 

 

Munkaideje: heti 40 óra, amit heti váltásban tölt el, napi nyolc órában. 

Munkarendje: heti öt napos munkarend 

 

Helyettesíti: közvetlen kollégáját.  

 

Az óvónő mellett a nevelési tervnek megfelelően tevékenyen részt vesz a csoport 

életében. 

Cél: A rábízott gyermekek gondozása, felügyelete, nevelése a nevelési program 

szerint, és az óvoda rendjének, tisztaságának fenntartása.  

Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és 

beszédmintájával hasson az óvodás gyermekek fejlődésére!  

Tisztelje a gyermeket, a szülőt, kapcsolataira a tapintat, az elfogadás legyen a 

jellemző 

Alapelv: A gyermekek ellátása az elsődleges tennivaló, azt követik a mindennapos 

teendők, a takarítás és egyéb szervezési feladatok végzése. 
 

• Az óvodában olyan időpontban jelenjék meg, hogy munkaidejének kezdetekor a 

munkavégzésre rendelkezésre álljon. 

• Munkaidejét az intézmény igazgatója alakítja ki, figyelembe véve a nevelőmunkát 

segítő és a takarítási feladatok ellátására megfelelő időt. 

• Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelezze 

vezetőjének, kollégájának, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. 
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•  Munkaidő alatt csak a vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát. 

• Működjön együtt az óvónőkkel, és munkatársaival! 

• Járuljon hozzá a jó munkahelyi légkörének kialakításához! 

• Munkavégzése során törekedjen dajkatársaival együttműködésre, ha szükséges közösen 

tevékenykedjenek.(emelés, cipekedés stb.) 

• A gyermekek magatartásáról, fejlettségéről, a szülőknek felvilágosítást nem adhat! 

• Felügyeli a gyerekek és az intézmény biztonságát, ellenőrzi az intézménybe bejövőket. 

• Ellátja mindazokat a rendszeres és időszakos feladatokat, amelyet az intézmény 

igazgatója a feladatkörébe utal: 

A dajka általános feladatai a gyermekcsoportban 

• Az óvónők által meghatározott napirend szerint segít a gyermekek gondozásában, 

öltöztetésében, tisztálkodási teendők ellátásában. Az óvónő irányítása mellett a nevelési 

terveknek megfelelően tevékenyen részt vesz a gyermekcsoport életében. 

• Gondozási feladatok ellátásában együttműködik a szintjén lévő többi csoport 

óvónőjével, dajkájával. 

• Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik, segít az ételek 

kiosztásában, az edények leszedésében.  

• A nyugodt pihenés feltételeinek megteremtéséhez lerakja az ágyakat, ágyneműket, a 

gyermekek jelének figyelembevételével. 

• A terem szellőztetéséről gondoskodik lefekvés előtt. 

• Részt vesz az ébredést követő gondozási teendőkben.(cipőkötés, testápolás) 

• Az arra rászoruló gyermeket szükség szerint tisztába teszi, lemossa, ruháját rendbe 

rakja.  

• A játék- és egyéb tevékenységekhez szükséges eszközök előkészítésében 

közreműködik, az óvónő útmutatásait követve. 

• A gyermekek érkezésekor és távozásakor szükség szerint segít az öltözőben. 

• Türelmes, kedves hangnemmel segíti a nevelőmunkát, a gyermekek szokásrendjének 

alakulását. Szükség esetén kíséri a gyermekeket az udvarra, tornaterembe. 

• Nyáron segít a gondozási feladataiban, gondoskodik a gyerekek ívó víz pótlásáról. 

• Az óvodai ünnepélyeken, hagyományokban aktívan közreműködik, a szervezési 

feladatokba a vezető és az óvónő útmutatásai szerint részt vesz. 

• Tevékenyen vegyen részt a minőségfejlesztés megvalósításában (kérdőív, önképzés)! 

• Séták, kirándulások alkalmával az óvodapedagógusokat segítve kíséri a 

gyermekcsoportot, felügyelve a biztonságos közlekedésre, az  1. sz. melléklet 

útmutatásait betartva. 

• A baleseti veszélyforrásokat figyeli, azokat haladéktalanul jelenti az óvodavezetőnek. 

• A környezet esztétikai rendjének megteremtésében aktívan közreműködik 

• A rábízott növények, állatok napi gondozásában részt vesz. 

• Járványos megbetegedés esetén elvégzi a csoportszobában, a mosdóban, WC-ben a 

fertőtlenítést, lecseréli az ágyneműt. 

• Rendszeresen cseréli a gyerekek ágyneműjét, törülközőjét, kisebb javításokat elvégez. 

• A textíliákat jellel ellátja. 

• Beosztás szerint ellátja a busszal érkezők kisérését. 
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Napi feladatai 

• Köteles a részére kijelölt foglalkoztató termet, előteret és mellékhelyiségeket napi 

rendszerességgel tisztán tartani. 

• Az óvoda közös helyiségeit a munkamegosztás rendjében tisztán tartja (porszívózás, 

felmosás) 

• Étkezés után felsöpör, szükség szerint feltörli a padlót, letörli az asztalokat, ha 

szükséges kimossa az abroszt. 

• A gyerekek öltöztetésében minden csoportnál segít, hogy lerövidüljön a várakozási idő.  

• A fogmosó poharak tisztaságát figyelemmel kíséri, szükség szerint elmossa. 

• Naponta tisztítja a tükröt, csoportszobában, mosdóban. 

•  A portalanítást minden nap elvégzi, törekszik a tisztaság folyamatos fenntartására. 

• Szükség szerint naponta többször is felsöpri a közlekedési folyosókat, sáros esős időben 

felmossa. 

• A napközben megbetegedett gyermekeket felügyeli, ápolja, szükség esetén segíti 

elkülönítését, amíg a szülő érte nem jön.  

• Az óvónő kérésére, annak egyéb elfoglaltsága miatt,(telefon) felügyel a gyermek 

csoportra. 

• Besegít az alternatív programokban résztvevő gyerekek öltöztetésébe, megfelelő helyre 

kísérésébe.  

• Beosztás szerint az intézmény konyhájában konyhai feladatot lát el. 

A dajka egyéb feladatai (heti-havi) 

 Hetente végez fertőtlenítő takarítást a termekben, öltözőkben, mosdókban. 

 Hetente fertőtleníti a fogmosó poharat, csempét, a gyermek fésűket. 

 A játékeszközöket tisztán tartja, a szükséges fertőtlenítéseket igény szerint elvégzi. 

 A gyermekcsoport textíliáit mossa, vasalja, javítja a megbeszélt munkamegosztás 

szerint. 

 Hetente letörli az ajtókat, szekrényeket, rendben tartja az öltözőszekrényt. 

 Az ablakokat, ajtókat, bútorokat lemossa, tisztítja.(negyedévenként) 

 Negyedévenként csoportjában nagytakarítást végez.(játék lemosás, babaruhák, játék 

textiljátékok mosása) 

 A nyári takarítási szünetben elvégzi az éves nagytakarítást. 

 Beosztása szerint takarítja, tisztántartja a rábízott helységeket. 

 

Munkája során ügyel a balesetmentességre, biztonságra, egészségügyi előírásra 

■ Forró étellel teli tálat csak üres folyosón vihet keresztül. 

■ Betartja az egészségügyi előírásokat, edényeket, élelmiszert rövid időre is letakarja 

konyharuhával. 

■ A tisztítószereket elkülönítve a gyermekektől, biztonságos helyen tárolja. 

■ Takarítást, porszívózást csak akkor végezhet, ha a gyerekek elhagyták a helyiséget. 

■ A munkája során használt gépeket rendeltetésszerűen a használati útmutató szerint 

használja. 

■ Betartja a tűz-és munkavédelmi előírásokat. 
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■ Felügyel az előtér biztonságára, figyelemmel kíséri az intézménybe érkezőket. Ha 

idegen érkezik az intézménybe, kérésére a megfelelő helyre kíséri. 

■ Figyeli, a telefont az üzeneteket átadja. 

■ Mobiltelefonját munkaideje alatt köteles kikapcsolt állapotban tartani, a gyerekek 

között a csoportjában nem használhatja! 

■ Nyáron, az udvaron az óvónő mellett részt vesz a gyerekek felügyeletében, a teraszon 

felügyeli a reggeliztetést- ügyel a rendre, higiéniás szabályok betartására.   

■ A só szoba rendeltetésszerű takarítása, szellőztetése 

 

A munkavállaló köteles 

 Munkavállaló köteles a munkáltató irányítása szerint munkát végezni, 

 A munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, 

 Munkaideje alatt - munkavégzés céljából, munkára képes állapotban - a munkáltató 

rendelkezésére állni, 

 Munkáját személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a 

munkájára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint végezni, 

 A munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást tanúsítani, 

 Munkatársaival együttműködni 

 A munkavállaló harmadik személytől díjazást a munkaviszonyban végzett 

tevékenységére tekintettel nem fogadhat el, vagy nem köthet ki. 

 A munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt - kivéve, ha erre jogszabály 

feljogosítja - nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos 

gazdasági érdekeit veszélyeztetné. 

 A munkavállaló munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely - 

különösen a munkavállaló munkakörének jellege, a munkáltató szervezetében 

elfoglalt helye alapján - közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltatója jó 

hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony céljának 

veszélyeztetésére.  

 A munkavállaló véleménynyilvánításhoz való jogát a munkáltató jó hírnevét, jogos 

gazdasági és szervezeti érdekeit súlyosan sértő vagy veszélyeztető módon nem 

gyakorolhatja. 

 A munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot megőrizni. 

Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely 

munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a 

munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járhat. A titoktartás 

nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra 

vonatkozó, törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási 

kötelezettségre. 

 A dolgozó a mobiltelefonját a gyermekekkel való foglalkozás teljes idejében, csak 

néma állapotban tarthatja magánál. Az intézményi telefon kivételes, sürgős esetben 

használható magáncélra. A pedagógus a gyermekek között munkaidejében 

mobiltelefonját magáncélú beszélgetésre sem a csoportszobában sem az udvaron 

nem használhatja. 
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Szervezési feladatai: 

 Teremrendezés. 

 Biztosítja a játszó-eszközök kitételét és a munkatevékenység feltételeit. 

 Segítséget nyújt a gyermekek öltözködésében. 

 Ügyel a balesetek megelőzésére.  

 A beteg gyermeket ápolja, fertőző betegség esetén a fokozott egészségügyi előírások 

szerint jár el. 

 Séták, kirándulások, mozi- és színházlátogatások, buszos szállítás alkalmával segít a 

gyermekek felügyeletében, a felügyelet közben más munkát nem végez, a 

gyermekeket egyedül soha nem hagyhatja. 

 Az egész intézményt érintő ünnepélyeken és programokon részt vesz Munkáját a 

gyermekek óvodai napirendjéhez igazodva végzi. 

 

Ellenőrzési feladatai 

• Ellenőrizni köteles a csoportszobában a leltári tárgyakat. 

• Leltári felelősséggel tartozik az intézmény berendezési tárgyaiért, köteles ellenőrizni. 

• Ellenőrzi az intézmény tisztaságát, tevékenyen vesz részt a fenntartásában. 

• Ellenőrzi a gyermeköltözőben a rendet! 

 

 

Ezen munkaköri leírás …-án lép életbe. 

 

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

 

Kelt, ……………………………….    

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:.……………………..         

        

                                                                                                          Óvodai dajka 
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Munkaköri leírás 

Bölcsődei szakmai vezető-kisgyermeknevelő munkakörre 

 

MUNKÁLTATÓ 

Művész úti Óvoda és Bölcsőde  

Székhely: 1121 Budapest, Művész út 5-7. 

OM: 200037 
 

Munkáltatói joggyakorlója: köznevelési intézmény mindenkori igazgatója 

Közvetlen irányító felettese: köznevelési intézmény mindenkori igazgatója  
 

Munkáját az igazgató által meghatározott munkarendben a vezető irányítása és ellenőrzése 

alapján végzi. 

 

MUNKAVÁLLALÓ 

Név:  …………………………..  

 

Munkavégzés helye: Művész úti Óvoda és Bölcsőde 1121 Budapest, Művész út 5-7. 

 

MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE: Bölcsődei szakmai vezető-kisgyermeknevelő 

  

Mint az intézmény dolgozója, az óvoda által képviselt erkölcs alapján él, mind a magán 

életét, mind a munkahelyi viselkedését, beszédét, ehhez igazítja. 

 

Munkaideje: heti 40 óra, amit heti váltásban tölt el, napi nyolc órában. 

Munkarendje: heti öt napos munkarend 

 

Helyettesíti: közvetlen kollégáját.  

KÖVETELMÉNYEK 

Iskolai végzettség:  

- szakképzés, szaktudás, nyelvtudás: 

 Iskolai végzettség: Kjt.1992 évi XXXIII. törv., a 257/2000 évi Korm.rend, a 

15/1998.(IV.30) NM rendelet ide vonatkozó passzusai és képesítési előírásai  

 Öt éves szakmai gyakorlat 

 Erkölcsi bizonyítvány 

 Egészségügyi alkalmasság 
 

- ismeretek: 

• A szakirányú képzésben foglalt ismeretek 

• Pikler Emmi pedagógiájának ismerete, szakértelem a gyakorlati 

alkalmazásban.(Pikler Bölcsődében) 
 

Gyakorlat: 

• Szakmai gyakorlat  

• Pikler Emmi pedagógiájának gyakorlati, elméleti alkalmazása. .(Pikler Bölcsődében) 
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Kompetencia: 

 Vezetői képességek 

 Önállóság 

 Jó kommunikációs készség 

 Felelősségtudat 

 Megbízhatóság 

 

Nyelvismeret:....................................  
 

 Munkáját az intézmény igazgatójának irányítása mellett végzi. Folyamatos 

tájékoztatást ad az intézmény vezetőjének a működés során felmerült problémákról. 

 Napi munkaideje 8 óra, ebből 7 órát gyermekcsoportban gondozónői feladatok 

ellátásával tölti. Napi 1 órát rendszeresen bölcsődei szakmai vezetői feladatok 

ellátására fordíthat, melyet szükség szerint, alkalmanként indokolt esetben növelhet. 

Kötelező órák alatt munkaidőben, ill. alvásidő alatt, csak akkor végezhet 

adminisztrációs feladatokat, ha az szükséges, és az igazgató megbízza, és nem 

akadályozza a gyermekek ellátásában. 

A munkakör célja (a munkakör szerepének összegzése a szervezet szempontjából): 

 Végrehajtja és végrehajtatja a bölcsőde szervezésére és működésére vonatkozó 

törvényes rendelkezéseket a fenntartó és ellenőrző szervek utasításai alapján. 

 Bölcsődei csoportokat szakmailag támogatja. 

 

A kötelező óraszámon felül ellátandó vezetői feladatok: 

 A szakmai irányítása és ellenőrzése alá tartozó bölcsődei csoportok tekintetében 

felelős a gondozási-nevelési feladatok magas szintű ellátásának biztosításáért. 

Alapvető feladata, hogy törekedjen a bölcsődei csoportokban folyó gondozási-

nevelési munka egységesítésére és színvonalának emelésére. 

 Az intézmény igazgatójával együtt szervezi és bonyolítja a bölcsődei felvételeket. 

Vezeti a felvétellel kapcsolatos dokumentációkat, ezekhez a szükséges 

nyomtatványokat beszerzi, ill. sokszorosítja. (Felvételi könyv, IX. számú Adatlap) 

 A munkahelyeken folyó napi munkafelelős irányítója. Az intézmény igazgatójával 

közösen részt vesz az intézmény szakmai irányításában, a bölcsőde működési 

feltételeinek biztosításában (személyi-tárgyi feltételek). 

 Felelős a bölcsődei dolgozók munkájáért, a bölcsődében gondozott gyermekek 

harmonikus fejlődéséért. A helyi adottságok figyelembevételével megszervezi a 

bölcsőde munkarendjét, a dolgozók munkabeosztását. Az intézmény igazgatójával 

együtt irányítja és ellenőrzi a bölcsőde gondozási és nevelési feladatainak 

ellátását. (Családlátogatási ütemterv, beszoktatási terv, éves munkaterv, lásd: 

melléklet) 

 Elkészíti a Bölcsőde Szakmai Programját. 

 Az igazgatóval együtt dönt az új munkaerő kiválasztásában, betanításában. 

Elkészíti a dolgozók munkaköri leírását. 

 Figyelemmel kíséri a bölcsődei dolgozók jelenléti ívén rögzített munkaidejét. 

Havonta elkészíti a bölcsődei gondozónők munkarendjét, jelenléti kimutatását, 

(lásd: Melléklet) 
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 Szabadságolási ütemtervet készít a bölcsődei dolgozók évi szabadságának 

kiadásához, a bölcsőde üzemeltetési idejére vonatkozóan. Az igazgató 

jóváhagyása után, felel a szabadságok törvényes kiadásáért, adminisztrálásáért, 

(bölcsődei dolgozók szabadságának nyilvántartása, szabadságterv, lásd: melléklet) 

 A bölcsőde egész dokumentációjának megfelelő, naprakész, hiteles és pontos 

vezetéséért felel. Elkészíti a bölcsődei jelentéseket és statisztikákat, egyeztetve az 

igazgatóval. (Havi rendszerességgel kell vezetni: Nyilvántartás az ellátási 

napokról, Nyilvántartás az étkezést igénybevevőkről, - bölcsődei csoportonként, 

Bölcsődei jelentés- havi, éves KSH statisztika) 

 Irányítja, egységesíti, ellenőrzi a gondozónőknek a gyermekekkel kapcsolatos 

dokumentációs munkáját. (Nyilvántartás az ellátási napokról, bölcsődei gyermek-

egészségügyi törzslap, csoportnapló, beszoktatási lap, üzenő füzet, lásd: 

melléklet) 

 A gondozónők kötelező továbbképzési tervét elkészíti, segítséget nyújt a 

megfelelő tanfolyamok kiválasztásában, ügyintézésében. 

 A bölcsőde leltárkészletét kezeli és nyilvántartja. Tagja a leltározási csoportnak, 

az intézmény selejtezésénél, ill. a leltározásánál, azok előkészítésében és 

lebonyolításában aktívan részt vesz. A leltározáshoz szükséges dokumentációt 

ismeri. 

 Törekszik arra, hogy minden csoportnak állandó gondozónői legyenek, a napirend 

megtervezésénél szakmai segítséget nyújt. 

 Ha egy gyermek megbetegszik, gondoskodik arról, hogy a szülőt mielőbb 

értesítsék, és a gyermeket elvigyék a bölcsődéből. Fertőző betegség esetén 

végrehajtja az ÁNTSZ vonatkozó utasításait, (fertőző betegségekről történő 

kimutatás, tetvességről szóló nyilvántartás) 

 Kapcsolatot tart a bölcsőde orvosával, feladata az orvosi adminisztráció 

végzésének elősegítése is. A bölcsőde gyógyszerkészletét kezeli, a gyógyszerek 

megfelelő tárolásáról gondoskodik. 

 Felelős a bölcsődére, mint intézményre vonatkozó rendeletek, utasítások, 

jogszabályok végrehajtásáért, illetve betartatásáért. 

 A bölcsőde dolgozóival megismerteti a belső szabályzatokat, nyomon követi azok 

érvényesülését, betartását. 

 Az intézmény igazgatója felé javaslatokat tesz a bölcsődei csoportokban 

elhasználódott felszerelési tárgyak pótlására, beszerzésére. 

 Az intézmény igazgatójával egyetértésben a szakhatóságok által feltárt 

hiányosságok megszüntetéséről javításáról intézkedik. 

 Kapcsolatot tart a családokkal, az óvodával és igény szerint a kijelölt módszertani 

bölcsődével. A szülőértekezletek előkészítésében, levezetésében aktívan részt 

vesz. 

 Szakmai tudását a követelményeknek megfelelően szinten tartja, 

továbbképzéseken vesz részt. 

A felsoroltakon kívül mindazt a munkaköréhez tartozó feladatot köteles elvégezni, amellyel 

az igazgató megbízza, ha az hatályos jogszabályba nem ütközik. 
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A munkavállaló köteles 

 Munkavállaló köteles a munkáltató irányítása szerint munkát végezni, 

 A munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, 

 Munkaideje alatt - munkavégzés céljából, munkára képes állapotban - a munkáltató 

rendelkezésére állni, 

 Munkáját személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a 

munkájára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint végezni, 

 A munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást tanúsítani, 

 Munkatársaival együttműködni 

 A munkavállaló harmadik személytől díjazást a munkaviszonyban végzett 

tevékenységére tekintettel nem fogadhat el, vagy nem köthet ki. 

 A munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt - kivéve, ha erre jogszabály 

feljogosítja - nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos 

gazdasági érdekeit veszélyeztetné. 

 A munkavállaló munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely - 

különösen a munkavállaló munkakörének jellege, a munkáltató szervezetében 

elfoglalt helye alapján - közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltatója jó 

hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony céljának 

veszélyeztetésére.  

 A munkavállaló véleménynyilvánításhoz való jogát a munkáltató jó hírnevét, jogos 

gazdasági és szervezeti érdekeit súlyosan sértő vagy veszélyeztető módon nem 

gyakorolhatja. 

 A munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot megőrizni. 

Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely 

munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a 

munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járhat. A titoktartás 

nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra 

vonatkozó, törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási 

kötelezettségre. 

 A dolgozó a mobiltelefonját a gyermekekkel való foglalkozás teljes idejében, csak 

néma állapotban tarthatja magánál. Az intézményi telefon kivételes, sürgős esetben 

használható magáncélra. A pedagógus a gyermekek között munkaidejében 

mobiltelefonját magáncélú beszélgetésre sem a csoportszobában sem az udvaron 

nem használhatja. 
 

Hatáskör:  

Hatásköre az adminisztratív feladatok ellátására terjed ki. 
 

Döntés: 

Döntési jogkörrel nem rendelkezik. 

  

Felelősség: 

Felelős az általa végzett munkakörébe utalt feladatokért, a munkahelyi fegyelem 

megsértéséért, a rendelkezésre bocsátott eszközök nem rendeltetésszerű használatáért. 
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Munkakapcsolatai: 

 Belső: Együttműködik közvetlen felettesével, illetve az intézmény munkatársaival, a 

fenntartó munkatársaival. 

 Külső: Kapcsolatot tart az óvodás és bölcsődés gyermekek hozzátartozóival, 

ügyfelekkel, hivatalokkal, szakhatóságokkal. 

 

 

 

Ezen munkaköri leírás …-án lép életbe. 

 

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

 

Kelt, ………………………………. 

 

        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:.…………………….. 

            

       

                                                                             Bölcsődei szakmai vezető-kisgyermeknevelő 
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Munkaköri leírás 

Bölcsődei kisgyermeknevelő munkakörre 

 

MUNKÁLTATÓ 

Művész úti Óvoda és Bölcsőde  

Székhely: 1121 Budapest, Művész út 5-7. 

OM: 200037 

 

Munkáltatói joggyakorlója: köznevelési intézmény mindenkori igazgatója 

Közvetlen irányító felettese: köznevelési intézmény mindenkori igazgatója  

 

Munkáját az igazgató által meghatározott munkarendben a vezető irányítása és ellenőrzése 

alapján végzi. 

 

MUNKAVÁLLALÓ 

Név:  …………………………..  

 

MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE: Kisgyermeknevelő 

  

Mint az intézmény dolgozója, az óvoda által képviselt erkölcs alapján él, mind a magán 

életét, mind a munkahelyi viselkedését, beszédét, ehhez igazítja. 

 

Munkavégzés helye: Művész úti Óvoda és Bölcsőde 1121 Budapest, Művész út 5-7. 

 

Munkaideje: heti 40 óra, amit heti váltásban tölt el, napi nyolc órában. 

Munkarendje: heti öt napos munkarend 

 

Helyettesíti: közvetlen kollégáját.  

 

KÖVETELMÉNYEK 

Iskolai végzettség:  …. 

Szakképesítés:  …. 

Rendelkezik az előírt szakképesítéssel:  … 

Nyelvismeret: …  

 

 A bölcsőde teljes nyitva tartása alatt kisgyermeknevelő foglalkozik a gyerekekkel.  

 A bölcsődébe olyan időpontban jelenjék meg, hogy munkaidejének kezdetekor 

munkavégzésre, rendelkezésre álljon. Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem 

kezdheti meg, távolmaradását jelezze vezetőjének, kollégájának, hogy helyettesítéséről 

időben gondoskodhassanak. Munkaidő alatt csak a vezető engedélyével hagyhatja el a 

bölcsődét. 
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 A bölcsőde ügyvitelével és működésével kapcsolatos - rendszeres, vagy esetenkénti 

teendőket a bölcsődei szakmai vezető útmutatása szerint végzi. 

 Óvja a bölcsőde berendezési és felszerelési tárgyait. A csoportszobában elhelyezett 

leltári tárgyakért és az általa használt eszközökért felelősséggel tartozik. 

 Naprakészen vezeti a csoportmunkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat 

(csoportnaplók, bölcsődei egészségügyi törzslapok, beszoktatási lapok, napi 

létszámnyilvántartás az ellátási napokról, gyümölcsnaptár, üzenő füzet stb.). 

 Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, magánügyeit gyorsan 

(mindössze 3–5 percben) a gondozó-nevelő munka zavarása nélkül intézze el. 

 A dolgozó a mobiltelefonját a gyermekekkel való foglalkozás teljes idejében, csak néma 

állapotban tarthatja magánál. Az intézményi telefon kivételes, sürgős esetben 

használható magáncélra. A kisgyermeknevelő a gyermekek között munkaidejében 

mobiltelefonját magáncélú beszélgetésre sem a csoportszobában sem az udvaron nem 

használhatja. 

 Minden kisgyermeknevelőnek hivatásából eredő kötelessége, hogy fejlessze szakmai és 

általános műveltségét, tökéletesítse kisgyermeknevelői munkáját. Ennek érdekében 

használja fel az önképzésben és a szervezett továbbképzésben biztosított lehetőségeket. 

 Tartsa tiszteletben a gyermekek és a szülők emberi jogait. 

 Munkájával, magatartásával törekszik az intézmény jó hírének megőrzésére, diszkréten 

kezeli a belső ügyeket. 

 Az intézmény szabályzatait megismerve (Házirend, SZMSZ, MIP,  tűzrendészeti és 

munkavédelmi előírások) köteles azokat betartani. 

A kisgyermeknevelő feladatai 

 Feladata a rábízott gyerekek gondozása és nevelése, a legjobb tudásának megfelelően, 

minden területre kiterjedően. Felelős a rábízott gyerekek testi épségéért, csoportját nem 

hagyhatja felügyelet nélkül. 

 Munkáját a szociális törvényben meghatározottak szerint, az országos bölcsődei szakmai 

alapprogram és a helyi bölcsődei szakmai program figyelembe vételével, valamint, az 

éves munkatervben jelölt feladatok alapján végzi önállóan és felelősséggel. 

 Alkotó módon együttműködik a gondozó-nevelőmunka fejlesztésével a bölcsődei 

egység kialakítása érdekében. 

 Betartja a munkarendet, a csoportok kialakított napirendjének figyelembe vételével. 

 Gondoskodik a gyermekek korának megfelelő tárgyi feltételekről (játéksarkok 

kialakításáról. 

 Műszakjának leteltével szóban, és írásban beszámol társának a csoportban történtekről, 

vezeti a csoportnaplót. 

 Ha egy gyermek megbetegszik, a szülőt telefonon értesíti, erről a többi kolléganőjét és 

az igazgatót tájékoztatja. 

 Életszemléletében törekedjen a pozitív beállítottságra, működjön együtt a jó munkahelyi 

légkör megteremtésében! 
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A kisgyermeknevelő alaptevékenysége 

 Felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért.  

 Folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek fejlődését, saját gyermekeiről feljegyzést 

készít bölcsődei egészségügyi törzslapokra (2 éves kor felett negyedévenként, két éves 

kor alatt havonta). 

 Köteles a helyi bölcsődei szakmai programban elfogadott egységes gondozó-nevelő 

munka kialakítására. 

 Alapvető feladata a rábízott gyermek egyéni igényeinek figyelembe vétele. 

 A beszoktatást, elősegítő családlátogatást végezhet, ha ezt a szülő igényli, erről a 

beszoktatási lapon feljegyzést készíthet. 

 A nevelés folyamatosságának biztosítása érdekében kapcsolatot tart az 

óvodapedagógusokkal.  

 Részt vesz a szülőértekezleteken, a nyílt napokon, munkaértekezleteken. 

 A szülőket folyamatosan érdemben tájékoztatja a bölcsődében folyó gondozó-

nevelőmunkáról, a kisgyermek fejlődéséről. 

 Gondoskodik a kulturált étkezés, a nyugodt pihenés, a gondozás és a levegőztetés 

(időjárástól függően) feltételeinek biztosításáról. 

 A gyermekek altatási ideje alatt csak bölcsődei feladatokat (pl.: adminisztráció, 

dekorációkészítés, játékok előkészítése, javítása) végezhet. 

 A bölcsődei szakmai vezető irányítását elfogadóan, konstruktív együttműködéssel 

fogadja. 

 

Egyéb rendelkezések:  

 A csoportszobában és a közös helyiségekben teremtsen esztétikus környezetet, amely 

harmonizál a bölcsőde többi helyiségével! 

 A minőségfejlesztésben aktívan vegyen részt! 

 Kapcsolatot tart a szülőkkel, hozzájárul a bölcsődei és a családi nevelés egységének 

kialakításához.  

 Közreműködik a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, 

feltárásában, megszüntetésében. 

 

A kisgyermeknevelő a bölcsődére háruló feladatokból köteles az alábbi részfeladatokat 

ellátni a vezető útmutatása szerint: 

 köteles helyettesíteni társát annak távollétében 

 szülői értekezleten való részvétel 

 beszámoló a továbbképzésekről 

 

A munkavállaló köteles 

 Munkavállaló köteles a munkáltató irányítása szerint munkát végezni, 

 A munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, 

 Munkaideje alatt - munkavégzés céljából, munkára képes állapotban - a munkáltató 

rendelkezésére állni, 

 Munkáját személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a 

munkájára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint végezni, 
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 A munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást tanúsítani, 

 Munkatársaival együttműködni 

 A munkavállaló harmadik személytől díjazást a munkaviszonyban végzett 

tevékenységére tekintettel nem fogadhat el, vagy nem köthet ki. 

 A munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt - kivéve, ha erre jogszabály 

feljogosítja - nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági 

érdekeit veszélyeztetné. 

 A munkavállaló munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely - különösen 

a munkavállaló munkakörének jellege, a munkáltató szervezetében elfoglalt helye 

alapján - közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltatója jó hírnevének, jogos 

gazdasági érdekének vagy a munkaviszony céljának veszélyeztetésére.  

 A munkavállaló véleménynyilvánításhoz való jogát a munkáltató jó hírnevét, jogos 

gazdasági és szervezeti érdekeit súlyosan sértő vagy veszélyeztető módon nem 

gyakorolhatja. 

 A munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot megőrizni. Ezen 

túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre 

betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra 

vagy más személyre hátrányos következménnyel járhat. A titoktartás nem terjed ki a 

közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, 

törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre  

 

 

Ezen munkaköri leírás …-án lép életbe. 

 

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

 

Kelt, ………………………………. 

 

        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:.……………………..         

         

                                                                                               Kisgyermeknevelő 
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Munkaköri leírás 

Bölcsődei dajka munkakörre 

 

MUNKÁLTATÓ 

Művész úti Óvoda és Bölcsőde  

Székhely: 1121 Budapest, Művész út 5-7. 

OM: 200037 

 

Munkáltatói joggyakorlója: köznevelési intézmény mindenkori igazgatója 

Közvetlen irányító felettese: köznevelési intézmény mindenkori igazgatója  

 

Munkáját az igazgató által meghatározott munkarendben a vezető irányítása és ellenőrzése 

alapján végzi. 

 

MUNKAVÁLLALÓ 

Név:  …………………………..  

 

MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE: Bölcsődei dajka 

  

Mint az intézmény dolgozója, az óvoda által képviselt erkölcs alapján él, mind a magán 

életét, mind a munkahelyi viselkedését, beszédét, ehhez igazítja. 

 

Munkavégzés helye: Művész úti Óvoda és Bölcsőde 1121 Budapest, Művész út 5-7. 

 

Munkaideje: heti 40 óra, amit heti váltásban tölt el, napi nyolc órában. 

Munkarendje: heti öt napos munkarend 

 

Helyettesíti: közvetlen kollégáját.  

KÖVETELMÉNYEK 

Iskolai végzettség: általános iskolai bizonyítvány 

 

 A bölcsőde területén olyan időpontban jelenjék meg, hogy munkaidejének kezdetekor a 

munkavégzésre rendelkezésre álljon. 

 Munkaidejét az intézmény igazgatója alakítja ki, figyelembe véve a gondozómunkát 

segítő és a takarítási feladatok ellátására megfelelő időt. 

 Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelezze 

vezetőjének, kollégájának, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. 

  Munkaidő alatt csak a vezető engedélyével hagyhatja el az intézményt. 

 Működjön együtt a gondozónőkkel,  a munkatársaival! 

 Járuljon hozzá a jó munkahelyi légkörének kialakításához! 

 Munkavégzése során törekedjen dajkatársaival együttműködésre, ha szükséges közösen 

tevékenykedjenek.(emelés, cipekedés) 
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 A gyermekek magatartásáról, fejlettségéről, a szülőknek felvilágosítást nem adhat. 

 Leltári felelősséggel tartozik a csoportszoba textíliájáért. 

 Felügyeli a gyerekek és az intézmény biztonságát, ellenőrzi az intézménybe bejövőket. 

 Ellátja mindazokat a rendszeres és időszakos feladatokat, amelyet az intézmény 

igazgatója a feladatkörébe utal. 

 Az intézményből nyersanyagot, tisztítószert, intézményi eszközt, anyagot, szigorúan 

tilos kivinnie 

 Általános feladatai a gyermekcsoportban 

  Szükség szerint kíséretet és felügyeletet biztosít az udvari élet során. 

  Behozza az ebédet, részt vesz az edények leszedésében, letörli az asztalokat, székeket. 

Felsöpör, szükség szerint felmos.  

 A nyugodt pihenés feltételeinek megteremtéséhez lerakja az ágyakat, ágyneműket, a 

gyermekek jelének figyelembevételével. 

 A terem szellőztetéséről gondoskodik lefekvés előtt. 

  Szükség szerint részt vesz az ébredést követő felügyeleti teendőkben a gondozónő 

irányítása mellett. 

 A gondozónő tisztázási feladatai ellátásakor felügyel a gyerekcsoportra. 

 Az udvaron a játék- és egyéb tevékenységekhez szükséges eszközök előkészítésében 

közreműködik, a gondozónő útmutatásait követve. 

 Nyáron gondoskodik a gyerekek ivóvíz pótlásáról. 

 Tevékenyen vegyen részt a minőségfejlesztés megvalósításában (kérdőív, önképzés)! 

 A baleseti veszélyforrásokat figyeli, azokat haladéktalanul jelenti az igazgatónak. 

 A környezet esztétikai rendjének megteremtésében aktívan közreműködik 

 A rábízott növények, gondozásában részt vesz. 

 Járványos megbetegedés esetén elvégzi a csoportszobában, a mosdóban, WC-ben a 

fertőtlenítést, lecseréli az ágyneműt. 

 Rendszeresen cseréli a gyerekek ágyneműjét, törülközőjét, kisebb javításokat elvégez. 

 A textíliákat jellel ellátja. 

 Az öltözőszekrények rendjére ügyel, segít a szülőknek az eligazodásban. 

 Fokozottan figyel a higiéniás szabályok betartására. 

 

Napi feladatai 

 Köteles a részére kijelölt foglalkoztató termet, előteret és mellékhelyiségeket napi 

rendszerességgel tisztán tartani. 

 Elkészíti a gyümölcsöt a gyerekek délelőtti fogyasztására. 

 Az óvoda-bölcsőde közös helyiségeit a munkamegosztás rendjében tisztán tartja 

(porszívózás, felmosás, portalanítás, fertőtlenítés) 

 Étkezés után felsöpör, szükség szerint feltörli a padlót, letörli az asztalokat, ha 

szükséges kimossa az abroszt. 

 A gyerekek öltöztetésében minden csoportnál segít, hogy lerövidüljön a várakozási idő.  

 Tisztázás után a badellákat kiüríti, ha szükséges naponta többször is, az edényt 

fertőtleníti. 
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  A portalanítást minden nap elvégzi, törekszik a tisztaság folyamatos fenntartására. 

 Szükség szerint naponta többször is felsöpri a közlekedési folyosókat, sáros esős időben 

felmossa. 

 A gondozónő kérésére, annak egyéb elfoglaltsága miatt, (telefon) felügyel a gyermek 

csoportra. 

 Egyéb feladatai (heti-havi) 

 Hetente végez fertőtlenítő takarítást a termekben, öltözőkben, mosdókban. 

 Külön eszközöket kell használnia a csoportszoba és a fürdők tisztítására. 

 Hetente fertőtleníti a csempét, ajtót, berendezési tárgyakat. 

 A játékeszközöket tisztán tartja, a szükséges fertőtlenítéseket igény szerint elvégzi. 

 A gyermekcsoport textíliáit mossa, vasalja, javítja a megbeszélt munkamegosztás 

szerint. 

 Hetente letörli az ajtókat, szekrényeket, rendben tartja az öltözőszekrényt. 

 Az ablakokat, ajtókat, bútorokat lemossa, tisztítja.(negyedévenként) 

 Negyedévenként csoportjában nagytakarítást végez.(játék lemosás, babaruhák, játék 

textiljátékok mosása) 

 A nyári takarítási szünetben elvégzi az éves nagytakarítást. 

 

Munkája során ügyel a balesetmentességre, biztonságra, egészségügyi előírásra 

 Forró étellel teli tálat csak üres folyosón vihet keresztül. 

 Betartja az egészségügyi előírásokat, edényeket, élelmiszert rövid időre is letakarja 

konyharuhával. 

 A tisztítószereket elkülönítve a gyermekektől, biztonságos helyen tárolja. 

 Takarítást, porszívózást csak akkor végezhet, ha a gyerekek elhagyták a helyiséget. 

 A munkája során használt gépeket rendeltetésszerűen a használati útmutató szerint 

használja. 

 Betartja a tűz-és munkavédelmi előírásokat. 

 Felügyel az előtér biztonságára, figyelemmel kíséri az intézménybe érkezőket. Ha 

idegen érkezik az intézménybe, kérésére a megfelelő helyre kíséri. 

  Figyeli, a telefont az üzeneteket átadja. 

 Munkaideje alatt magántelefonjait igyekszik rövid idő alatt lebonyolítani. 

 Mobiltelefonját munkaideje alatt köteles kikapcsolt állapotban tartani. 

 Nyáron, az udvaron a gondozónő mellett részt vesz a gyerekek felügyeletében, a 

teraszon felügyeli a reggeliztetést- ügyel a rendre, higiéniás szabályok betartására.   
 

A munkavállaló köteles 

 Munkavállaló köteles a munkáltató irányítása szerint munkát végezni, 

 A munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, 

 Munkaideje alatt - munkavégzés céljából, munkára képes állapotban - a munkáltató 

rendelkezésére állni, 

 Munkáját személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a 

munkájára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint végezni, 

 A munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást tanúsítani, 
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 Munkatársaival együttműködni 

 A munkavállaló harmadik személytől díjazást a munkaviszonyban végzett 

tevékenységére tekintettel nem fogadhat el, vagy nem köthet ki. 

 A munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt - kivéve, ha erre jogszabály 

feljogosítja - nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos 

gazdasági érdekeit veszélyeztetné. 

 A munkavállaló munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely - 

különösen a munkavállaló munkakörének jellege, a munkáltató szervezetében 

elfoglalt helye alapján - közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltatója jó 

hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony céljának 

veszélyeztetésére.  

 A munkavállaló véleménynyilvánításhoz való jogát a munkáltató jó hírnevét, jogos 

gazdasági és szervezeti érdekeit súlyosan sértő vagy veszélyeztető módon nem 

gyakorolhatja. 

 A munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot megőrizni. 

Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely 

munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a 

munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járhat. A titoktartás 

nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra 

vonatkozó, törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási 

kötelezettségre. 

 A dolgozó a mobiltelefonját a gyermekekkel való foglalkozás teljes idejében, csak 

néma állapotban tarthatja magánál. Az intézményi telefon kivételes, sürgős esetben 

használható magáncélra. A pedagógus a gyermekek között munkaidejében 

mobiltelefonját magáncélú beszélgetésre sem a csoportszobában sem az udvaron 

nem használhatja. 

 

Ezen munkaköri leírás …-án lép életbe. 

 

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

 

Kelt, ………………………………. 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:.……………………                                                          

 

                                                                                                    Bölcsődei dajka 
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Munkaköri leírás 

Konyhai kisegítő 

 

MUNKÁLTATÓ 

Művész úti Óvoda és Bölcsőde  

Székhely: 1121 Budapest, Művész út 5-7. 

OM: 200037 
 

Munkáltatói joggyakorlója: köznevelési intézmény mindenkori igazgatója 

Közvetlen irányító felettese: köznevelési intézmény mindenkori igazgatója  
 

Munkáját az igazgató által meghatározott munkarendben a vezető irányítása és ellenőrzése 

alapján végzi. 

 

MUNKAVÁLLALÓ 

 

Név:  …………………………..  

 

MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE: KONYHAI KISEGÍTŐ 
  

Mint az intézmény dolgozója, az óvoda által képviselt erkölcs alapján él, mind a magán 

életét, mind a munkahelyi viselkedését, beszédét, ehhez igazítja. 
 

Munkavégzés helye: Művész úti Óvoda és Bölcsőde 1121 Budapest, Művész út 5-7. 
 

Munkaideje: heti 40 óra, amit heti váltásban tölt el, napi nyolc órában. 

Munkarendje: heti öt napos munkarend 
 

Helyettesíti: közvetlen kollégáját.  

 

KÖVETELMÉNYEK 
 

Iskolai végzettség: 8 általános + konyhai egészségügyi vizsga 

Szakképesítés:  …. 

Rendelkezik az előírt szakképesítéssel:  … 

 

A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:  

Tisztában van az egészségügyi szabályokkal és a HACCP előírásaival. Belső igénye, hogy 

környezete tiszta legyen.  

A munkakör célja:  

 Az étkeztetéssel kapcsolatos konyhai teendők, feladatok ellátása, a konyha takarítása az 

ÁNTSZ és a HACCP előírásainak megfelelően.  

 A konyhán kívül, a vezető által kijelölt terület takarítása. 
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A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása:  

Étkeztetéssel, konyhával kapcsolatos teendők  

      Elkészíti a reggelit, a tízórait és az uzsonnát az előírásoknak megfelelően. 

 Az ételszállítótól átveszi az ebédet. A mennyiséget egyezteti az óvodatitkárral, ezután 

ellenőrzi az ételek minőséget és a szállítással kapcsolatban a HACCP-előírások betartását. 

Negatív tapasztalatát jelzi a intézményvezetőnek vagy az óvodatitkárnak, és az elkészült 

jegyzőkönyvet tanúként aláírja. 

 Az átvett ételeket az egészségügyi szabályoknak megfelelő módon tárolja, és közvetlenül 

az elfogyasztás előtt – ha szükséges – hűti vagy felmelegíti a megfelelő hőmérsékletre, 

majd kiadagolja.  

 Délben hozzálát az ebéd szétosztásához, tálalásához (kötény, sapka). 

 Tálalás után ételmintát vesz. Ez vonatkozik a szülők által szabályosan behozott 

élelmiszerekre is (születésnapi torta, sütemény).  

 Az ételmintás zacskóban feldátumozva, 72 órán át, az erre a célra rendszeresített 

hűtőszekrény rekeszben tárolja. Az idő letelte után gondoskodik a megsemmisítéséről. 

 A szülők által behozott élelmiszereket csak abban az esetben veheti át, ha a tanúsítványt 

vagy a sütemény alkotórészeinek, elemeinek vásárlási igazolását leadják.  

 Ebédideje általában ½ 2 és ¾ 2 között van. 

 Az uzsonna szétosztását 2-kor elvégzi, majd a többi dajkával közösen hozzálát az 

uzsonna elkészítéséhez. 

 Elkészíti és kiosztja a megfelelő mennyiségű és minőségű ételeket.  

 Törekszik a nyersanyagok rendeltetésszerű, és minél gazdaságosabb felhasználására.  

 Előkészíti, feldolgozza a nyersanyagokat (párolás, főzés, sütés), ízesíti az ételeket, 

adagolja, tálalja.  

 Rendszeresen ellenőrzi a feldolgozásra kerülő nyersanyagok mennyiségét és minőségét, a 

technológiai folyamatokat.  

 Elvégzi az elkészült ételek mennyiségi és minőségi ellenőrzését.  

 Betartja az élelmezési szabályzatot.  

 

Általános szabályok:   
 

Takarítási szabályok a konyhai eszközökre a konyha területére a hozzákapcsolódó 

helységekre vonatkozik.  
 

 Gondoskodik a rábízott terület tisztaságáról, rendjéről, az egészségügyi, az ÁNTSZ-és a 

HACCP előírások betartásáról.  

 Ellenőrzéskor együttműködik az ellenőrző személyekkel.  

 Biztosítja a konyhai higiéniai és egészségügyi előírásokat a beérkezett élelmiszer 

megtisztításától a feldolgozáson át a tálalásig.  

 Fokozott figyelmet fordít a tálalóasztal, a vágódeszkák, kések a gépi berendezések 

tisztaságára.  

 Elvégzi a napi, időszakos és éves takarítási munkálatokban 
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 Délben a dajkák által kihordott edények, evőeszközök, poharak mosogatását megkezdi, a 

higiéniai előírások szerint: 

– A fehér edények mosogatása mosogatógépben történik az előtisztítás után. Első fázis 

a zsíroldás, második a fertőtlenítés, harmadik az öblítés, szárítás. 

– A fekete edényeket a kijelölt mosogatóban kell elmosni. 

– A zöldségek, gyümölcsök lemosása szintén egy erre kijelölt mosogatóban történik. 

 Mosogatás után valamennyi mosogatót naponta cseppmentesen áttörli, fertőtleníti, 

hetente egyszer kisúrolja, fertőtleníti. A mosogatáshoz használt eszközöket (kefék) 

fertőtleníti áztatással vagy kifőzéssel. 

 Fokozott figyelmet fordít a tálalóasztal, a vágódeszkák, kések, szeletelőgép, 

mikrohullámú sütő, hűtőgépek és a gáztűzhely tisztaságára. 

 Naponta kitakarítja a konyhát, legalább kétszer felmossa a kövezetét. 

 Havonta egyszer (a hónap utolsó szerdáján) átmossa a konyhabútorokat, leolvasztja és 

fertőtleníti a hűtőket, (a hónap első szerdáján) súrolással elvégzi az evőeszközök, 

műanyag bögrék alapos tisztítását. 

 A nagytakarítás alkalmával a konyhai üvegfal, ajtók, csővezetékek, fűtőtest lemosását is 

elvégzi. 

A munkavállaló jogai és kötelességei (a köznevelési törvény alapján): 

 Tudásának és képességének megfelelő, korrekt munkavégzés.  

 A munkafegyelem betartása. 

 A jó munkahelyi légkör kialakítása.  

 A folyamatos intézményi étkeztetés biztosítása. 

Kapcsolattartási és információszolgáltatási kötelezettsége:  

Intézményvezető, óvodavezető-helyettes, csoportos óvónők étkezéssel kapcsolatos 

információ átadása. 

 

A munkaköri leírás módosításának jogát, a körülményekhez igazodva, a vezető fenntartja! 

 

Ezen munkaköri leírás …-án lép életbe. 

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

Kelt, ………………………………. 

        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:.…………………….. 

      Konyhai kisegítő 
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a Szervezeti és Működési Szabályzat 3.sz. melléklete 

 

Játszóudvar rendszeres ellenőrzési terv 

 

1. Bevezető 

 

A játszótér célja: Óvoda, bölcsődés gyermekek délelőtti és délutáni szabd levegőn való 

játszása. 

 2. Játékeszköz lista Külön a Bölcsöde udvarrészeire és az óvoda udvarrészeire. 

  

Megnevezés Gyártó/forgalmazó Tanúsítvány Telepítés 

    

    

  

3. A játékeszközök és a játékeszközök részeinek ellenőrzésére vonatkozó előírások 

  

3.1 Általános előírások 

A játékeszközök és azok részeinek ellenőrzését a következők figyelembevételével kell 

elvégezni: 

Rendszeres ellenőrzés szemrevételezéssel 

Jellege: napi, folyamatos ellenőrzés 

Hatásköre: a szemmel látható veszélyforrások felderítése, melyek a használatból, időjárási 

behatásokból, vandalizmusból származnak. 

 

Operatív ellenőrzés 

Jellege: havi–negyedéves ellenőrzés 

Időpontja: június 1–5., szeptember 1–5.  

Hatásköre: részletes ellenőrzés, mely a játékeszköz stabilitásának és működésének 

felülvizsgálatára terjed ki, kiemelten a kopásokra. Különös figyelmet kell fordítani a zárt 

kialakítású szerkezeti részekre. 

 

Éves átfogó ellenőrzés 

Jellege: évente legalább egyszer, a játszótér tavaszi megnyitása előtt 

Időpontja: minden év márciusa 

Hatásköre: a negyedéves ellenőrzéseknél meghatározott szempontok mellett vizsgálni kell a 

berendezések, alapozások és felületek üzembiztos állapotát: 

6. Időjárási hatások: rozsdásodás, korrózió, korhadás jelenléte, jellege, mértéke 

7. Karbantartások állapota: javítások, beépítések, átépítések, alkatrészcserék 

következtében a játékeszköz használatát befolyásoló változások előfordulása, mértéke 
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Éves ellenőrzés akkreditált vizsgálóintézet által 

Jellege: évente egy alkalommal, 2009. évtől kétévente egy alkalommal 

Hatásköre: a 78/2003. (XI. 27.) GKM-rendelet 7. §-ban foglaltaknak megfelelően ezt a 

vizsgálatot csak államilag akkreditált, kijelölt szervezet végezheti. A vizsgálat kiterjed a 

telepített játszótéri eszközök vizsgálatára és megfelelőségének megállapítására a 

biztonságossági követelmények alapján, elsősorban a vonatkozó szabvány 

figyelembevételével és szakmai értékítélet alapján értelmezett általános követelmények 

szerint.  

A vizsgálat kiterjed ezenfelül a jelen Ellenőrzési és karbantartási terv meglétének és 

betartásának ellenőrzésére. A kijelölt szervezet az ellenőrzésről jegyzőkönyvet készít. 

 

3.2.Az egyes játékeszközök ellenőrzése az általános előírások és a gyártó (forgalmazó) 

utasításai szerint 
 

3.2.1 A listában szereplő játékeszközök ellenőrzése 

 Rendszeres ellenőrzés 

E vizsgálatok során a látható károkat és az egyes elemek sérüléseit kell meghatározni, 

valamint az aljzat vizsgálatakor a kemény tárgyakat és szennyeződéseket. A játékfelületeken, 

esési felületeken, lengőelemeken és csúszófelületeken a szemrevételezéssel érzékelhető 

hibákat kell felderíteni. A biztonsági területeket, ha szükséges, fel kell tölteni (például a 

csúszdák környékén). 

A rendkívüli károkat és töréseket azonnal meg kell szüntetni, hogy a játékok biztonsága és 

használhatósága az előírásoknak megfeleljen.  

Operatív ellenőrzés 

Részletes vizsgálat a napi ellenőrzéssel megegyezően 

Továbbá: A játékok vizsgálata terheléses vizsgálatokkal, szükség szerint a rögzítő elemeket 

utána kell húzni, mozgó alkatrészek kopását meg kell vizsgálni, szükség szerint 

kenőanyaggal kell ellátni. 
 

Éves átfogó ellenőrzés 

Az éves átfogó ellenőrzés során elvégzendő feladatok: 

 Részletes vizsgálat, mint az operatív ellenőrzéseknél 

 Az alapok és rögzítések ellenőrzése 

 Fa-, fém- és felületkezelt felületek alapos ellenőrzése 
 

Kiemelt figyelemmel kell lenni 

 az időjárási károk miatt a fa-, fém- és felületkezelt felületek felújítási igényére, 

 a korrodálódott csomóponti elemek cseréjének szükségességére, 

 azon elemek ellenőrzésére, melyek a fagyási periódus elejétől nyugalomban voltak. 
 

Intenzíven használt játékok esetében szigorúbb ellenőrzést kell tartani, melyeknél az alábbi 

szempontokat kell figyelembe venni:  

 a használat mértéke,  

 a vandalizmus szintje,  

 az elemszélek állapota,  

 környezetszennyezés, 

 a játék kora. 
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A játékok építése, valamint a javítási és karbantartási munkálatok során a gyerekekre 

leselkedő veszélyeket kiemelten kell kezelni. Kiemelt veszélyt jelentenek a hiányos és sérült 

elemekkel rendelkező játékok. A játékok használatát a teljes szerelési területen és ellenőrzési 

idő alatt meg kell tiltani.    

 

Az egyes ellenőrzések elvégzésekor a leírt szempontok az Ellenőrzési és karbantartási 

jegyzőkönyv alapjául, mint ellenőrző jegyzék szolgálnak.  

 

3.2.2 A játékeszközök ellenőrzésének dokumentálása 

 

A játékeszközök ellenőrzéséről az „Ellenőrzési és karbantartási jegyzőkönyv”-et ki kell 

tölteni.  

Az „Ellenőrzési és karbantartási jegyzőkönyv” formátumát az 1. számú melléklet 

tartalmazza. 

  

Az Ellenőrzési és karbantartási jegyzőkönyv tároló helye: óvodavezetői iroda szekrényben. 

A jegyzőkönyv kitöltéséért felelős: gondnok 

 

Az Ellenőrzési és karbantartási jegyzőkönyveket a GKM-rendelet előírásai szerint 10 éven 

keresztül meg kell őrizni. Abban az esetben, ha bármelyik ellenőrzés során a biztonságot 

befolyásoló hiányosságot állapítanak meg, akkor azt azonnal meg kell szüntetni. Ha ez nem 

lehetséges, akkor a berendezés használatát meg kell akadályozni.  

  

3.2.3 Az ellenőrzések tapasztalatainak áttekintése, az elvégzendő feladatok kijelölése 

 

Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére vonatkozóan az üzemeltetőnek 

döntéseket kell hoznia. 

  

3.3.Az egyes játékeszközök karbantartása az általános előírások és a gyártó 

(forgalmazó) utasításai szerint 

 

Ha a játszótér működése közben a biztonságot veszélyeztető hiányosság tapasztalható, azt 

azonnal meg kell szüntetni. Ha ez nem lehetséges, akkor az eszköz használatát meg kell 

akadályozni (például eltávolítással, leállítással). 

 

A nem biztonságos eszközhöz való hozzáférést a javításig és a használatbavételig meg kell 

akadályozni.  

  

Napi karbantartás, javítás:(délután)     Végrehajtja: (gondnok) 

Negyedéves karbantartás: (hétvégén)                 Végrehajtja: (gondnok) 

Éves nagy karbantartás: (nyári zárás ideje alatt)   Végrehajtja: (gondnok) 

Rendkívüli karbantartás és javítás: (adott rendkívüli idő után) Végrehajtja: (gondnok) 
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Garanciális karbantartás és javítás 

Végrehajtja: a játékeszköz gyártója/forgalmazója, illetve annak megbízottja. 

  

Az eszköz működése közbeni javításokat, amelyek a karbantartó személyzet vagy a 

használók biztonságát veszélyeztetik, kerülni kell. Az eszközök részein vagy a szerkezeten 

tervezett olyan változtatások, melyek az eszköz alapvető biztonságát befolyásolják, csak a 

gyártóval vagy erre a célra képzett személlyel folytatott megbeszélés után végezhetők el. 

 

A balesetekre vonatkozó információkat nyomtatványon kell rögzíteni. A nyomtatvány a 3. 

mellékletben található. Ezen információkat a játszószerek biztonságának javítására kell 

felhasználni. 

  

3.3.1 A játékeszközök karbantartásának dokumentálása 

A játékeszközökön elvégzett karbantartásokat az Ellenőrzési és karbantartási 

jegyzőkönyvben (1. számú melléklet) az erre kialakított táblázatrészben dokumentálni kell.  

 

A dokumentumok kezelésére, és megőrzésére vonatkozó utasításokra a 3.2.2 pontban leírtak 

a mérvadók. 

  

3.3.2 A karbantartások tapasztalatainak áttekintése, az elvégzendő feladatok kijelölése 

Az üzemeltetőnek rendszeresen, de legalább évente egyszer felül kell vizsgálnia az összes 

alkalmazott intézkedés hatékonyságát. A személyes tapasztalatok figyelembevételével az 

alkalmazott módszereket szükség esetén módosítani kell.  

  

4. Általános biztonsági intézkedések, a játszótéri eszközök jelzetei 

A játszótérre vezető bejáratnak és az onnan kivezető kijáratnak és vészkijáratnak, amely a 

nyilvánosság számára hozzáférhető, és amelyet a mentőszolgálat is használhat, mindenkor 

hozzáférhetőnek és akadályoktól mentesnek kell lennie. 

  

A játszótéren a továbbiakban csak olyan játékeszközök kerülhetnek letelepítésre, melyek az 

MSZ EN 1176 és MSZ EN 1177 szabvány, valamint a 78/2003. (XI. 27.) GKM-rendelet 

előírásainak megfelelnek. A szabványnak való megfelelőségről a gyártó/forgalmazó a 

szükséges és érvényes dokumentumokat köteles az üzemeltető részére átadni. 

Használatbavétel előtt vizsgálati jegyzőkönyvet kell készíttetni független tanúsító intézettel. 

 

Budapest, 2017.  

     P.H. 

Intézményvezető 

Budapest, 2017.  

 

   P.H.      Fenntartó 
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ÓVODAI UDVAR ELLENŐRZÉSI ÉS KARBANTARTÁSI JEGYZŐKÖNYVE 

  

 

Ellenőrzés időpontja: (…)1 

Ellenőrzés jellege: (…) 

Ellenőrzést végző személy: (…) 

 

 

Játékeszköz 

neve 

Ellenőrzött 

alkatrész 

Vizsgálat Megállapítás Hiba megszüntetve 

Rendbe

n 

Hibák Hogyan Dátum Aláírás 

                

                

                

                

                

                

                

                

  

 

                                                           
1 Megjegyzés: a (…) helyére Önnek kell beírnia a megfelelő adatokat. 


