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Bevezető  

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) tartalmazza a többcélú 

intézmény óvodai és bölcsődei szervezeti és működési szabályzatát. 

 

 AZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 

Az intézmény – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – Alapító Okiratában foglaltakat 

a szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi. A nemzeti köznevelésről szóló 

2011.évi CXC. törvény és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján e szabályzat 

határozza meg a Mágocsi Tündérkert Óvoda, mint köznevelési intézmény működésére, 

belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket. 

A Szabályzatot az intézmény vezetője készítette el.   

  

Az SZMSZ célja, hogy megállapítsa a Mágocsi Tündérkert Óvoda működésének 

szabályait, a jogszabályok által biztosított keretek között, illetőleg azokban a 

kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok.  

 

1.1.Általános tudnivalók 

 

Az Intézmény neve Mágocsi Tündérkert Óvoda-Bölcsőde 

OM azonosító 202111 

Címe: 7342 Mágocs, Templom tér 2. 

Telefon/fax 0672 451 122 

Az óvoda fenntartója Mágocsi Óvodafenntartó Társulás 

Óvodavezető Simonics Alajosné 

Email ovoda@magocs.hu 

Honlap magocsiovoda.hu 

 

 

Az óvodai  SZMSZ jogszabályi alapja  

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

mailto:ovoda@magocs.hu
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 A gyermekvédelemről szóló 199.évi XXXI tv. 

 1992. évi törvény a Munka törvénykönyvéről (Mt.) 

 2000.évi C. törvény a számvitelről (Szt.) 

 2010. évi XC. törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, 

illetve módosításáról 

 2011.évi CXII. Törvény az Információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 

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

 2011.évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 

valamint egyéb törvények módosításáról. 

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) 

 2007.évi CLII. Törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről 

 1999. évi XLII. törvény a Nemdohányzók védelméről 

 

Rendeletek: 

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

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartási törvény 

végrehajtásáról (költségvetési intézmények esetén) (Ávr.) végrehajtásáról 

(Vhr.)  

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

és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a Nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 363/2012 (XII.17.) Kor. rendelet az Óvodai Nevelés Alapprogramjáról 

 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvénynek a Közoktatási intézményekbe történő végrehajtásáról 

 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

év XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott 

szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél 

 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 

 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről 
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 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet az államháztartásban felmerülő egyes 

gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról 

 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási 

szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 

 284/2014.(XI.20.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről szóló 

4/2013. (I.11.) Korm. rendelet módosításáról 

 43/2014. (XII.30.) NGM rendelete a kormányzati funkciók, államháztartási 

szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013.(XII.29.) 

NGM rendelet módosításáról 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-ei (eu) 2016/679 rendelete 

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) GDPR 

 417/2020. (VIII.30.) Korm. rendelet. a közneveléssel összefüggő egyes 

kormányrendeletek módosításáról 

 

Általános rendelkezések 

Az SZMSZ időbeli hatálya  

Az SZMSZ a nevelőtestület elfogadásával, a szülői közösség véleményezését követően a 

fenntartó jóváhagyása után lép hatályba, és határozatlan időre szól.  

Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed:  

 Az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra.  

 Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát 

végzőkre, illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak 

megvalósításában.  

 A szülőkre, törvényes képviselőkre (azokon a területeken, ahol érintettek).  

 

Az SZMSZ területi hatálya kiterjed:  

 Az óvoda területére  

 Az óvoda által szervezett – a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó – 

óvodán kívüli programokra  

Az óvoda alkalmazottainak ismernie kell az SZMSZ-t, és a benne foglaltak kötelező 

érvényűek mindenki számára. Az óvodavezető feladata, hogy az SZMSZ időszerű 
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állapotban legyen. Azokban a kérdésekben, melyek nem kerültek szabályozásra az 

SZMSZ-ben, a mindenkori hatályos jogszabályok, előírások, rendelkezések, általános és 

eseti utasítások az irányadóak. 

Az SZMSZ felülvizsgálatára évenként, illetve a jogszabályváltozásnak megfelelően 

történik. További felülvizsgálata szükséges, amennyiben a fenntartó, a nevelőtestület és a 

szülők minősített többsége erre javaslatot tesz. 

Az óvoda törvényes működését a hatályos jogszabályokkal koherens stratégiai 

dokumentumok határozzák meg: 

 Alapító Okirat 

 Szervezeti és Működési szabályzat 

 Pedagógiai Program 

 Önértékelési Programok 

 Házirend 

Az intézmény működését éves szinten történő tervezését elősegíti: 

 Munkaterv 

 Éves önértékelési terv 

 Egyéb belső szabályzat 

 

Az intézmény alapító okirata, alapfeladata 

 

Intézményi azonosítók: 

Az intézmény neve: Mágocsi Tündérkert Óvoda-Bölcsőde  

Az intézmény székhelye: Mágocs, Templom tér 2.  

Az intézmény OM-azonosítója: 202111   

Az intézmény típusa: óvoda 

Az intézmény alapító okiratának száma, kelte, az alapítás időpontja, jogszabályi alapja: 

Az intézmény alapításának időpontja: 2013.07.01.  

Az alapító okiratot a Mágocsi Óvodafenntartó Társulás Tanács az 1/2013.(06.05.) számú 

határozattal jóváhagyta.  
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Az intézmény alapító szerve: Mágocsi Óvodafenntartó Társulás, Mágocs Szabadság utca 

39  

  

Az intézmény irányító szerve: Mágocsi Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanács, 

Mágocs , Szabadság utca 39  

  

Az intézmény fenntartója és működtetője: Mágocsi Óvodafenntartó Társulás, Mágocs 

Szabadság utca 39  

  

Az intézmény törzskönyvi azonosító száma: 816092  

Az intézmény adószáma: 15816090-1-02  

  

Az intézmény alaptevékenysége: Az óvoda a gyermek 3 éves (legalább kettő és fél) 

kortól óvó-védő, szociális, nevelő személyiségfunkciót tölt be.  

Az óvodai nevelés a gyermek 3 éves korától az iskolába járáshoz szükséges fejlettség 

eléréséig, legfeljebb 7 éves korig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azon gyermeket 

is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti. A többi 

gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelése. 

Az intézmény a német nemzetiségi nevelést, mint nemzetiségi nevelést folytató 

kétnyelvű óvoda látja el.  

Az étkeztetést az önkormányzat konyhája látja el.  

Az intézmény szakágazati besorolása:  

851020 Óvodai nevelés 

Az intézmény alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 

091110          Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai  

                      feladatai   

091130          Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091140          Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai, 

096015          Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025          Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
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Az intézmény illetékessége, működési területe: Mágocs, Alsómocsolád, Mekényes, 

Nagyhajmás települések közigazgatási területe  

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:   

Maximális gyermeklétszám: 104 fő 

Óvodai csoportok száma: 4 csoport, felvehető gyermeklétszám: 104 

 

Az ellátandó vállalkozási tevékenység köre, mértéke  

A köznevelési intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.  

  

A gazdálkodással összefüggő jogosítványok  

  

Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv. Előirányzata feletti rendelkezési 

jogosultsága a mindenkori önkormányzati költségvetési rendelet szerint történik. 

Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait az önállóan működő és gazdálkodó 

Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.  

  

A költségvetési szerv az irányító szerv által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb 

bevételei alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról.  

  

A fenntartási, működési költségek az évente összeállított, az irányító szerv által 

jóváhagyott elemi költségvetésben kerülnek meghatározásra.  

  

A költségvetési szerv a vagyon feletti rendelkezés jogát az önkormányzat 

képviselőtestületének mindenkori – a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló – rendelete szerint jogosult gyakorolni.  

  

1.2. Az óvoda szervezeti felépítése 

  

A szervezeti egységek és a vezetői szintek meghatározásánál azt az alapelvet 

érvényesítjük, hogy az intézmény feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi 

követelményeknek megfelelően magas színvonalon láthassa el. A munkavégzés, a 
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racionális és gazdaságos működtetés, valamint a helyi adottságok, körülmények és 

igények figyelembevételével alakítottuk ki a szervezeti egységeket.  

 Az óvoda szakmai tekintetben önálló. Szervezetével és működésével kapcsolatban minden 

olyan kérdésben dönt, melyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.  

A döntések előkészítésében, végrehajtásában részt vesznek a pedagógusok és a szülők 

is.  

 A kötelezően foglalkoztatandó alkalmazottak létszámát a hatályos jogszabályi előírások 

tartalmazzák.  

A foglalkoztatottak engedélyezett létszámát nevelési évenként az irányító szerv által 

kiadott képviselő-testületi határozat adja meg.  

   

Az óvoda szervezeti struktúrája  

Az óvodát az intézményvezető irányítja, ő a legfelsőbb vezető. Intézményen belül 

megtalálható:  

  

 alá- és fölérendeltség viszony 

  

  

 

    

 

 azonos szinten belül mellérendeltségi viszony  

  

óvoda

vezető

Óvodavezető helyettes

Nevelőtestület

Nevelő-oktató munkát segítők

Egyéb foglalkoztatottak
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1.2.1. Az óvodavezető   

Az intézmény élén az óvodavezető áll, akit egy vezető helyettes segít az óvoda 

vezetésével összefüggő feladatai ellátásában.  

Az intézmény vezetője egyszemélyi felelősséggel vezeti az intézményt, ellátja – a 

jogszabályok maradéktalan figyelembevételével – a jogszabályokból és a jelen 

Szabályzatból rá háruló, az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat.  

Az óvodavezetőnek az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és 

döntési jogkörét elsődlegesen a nemzeti köznevelési törvény határozza meg.  

A köznevelési intézmény vezetője a pedagógiai munkáért való felelőssége körében 

szakmai ellenőrzést indíthat az intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes 

alkalmazott munkája színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából.   

A nevelési-oktatási intézményvezető munkáját a nevelőtestület és a szülők közössége a 

vezetői megbízásának második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan 

kérdőíves felmérés alapján értékeli. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés az 

intézményvezető munkájának ellenőrzése és értékelése során a kérdőíves felmérés 

eredményét is figyelembe veszi.  

 Az óvodavezető – a köznevelési törvénynek megfelelően – egy személyben felelős:  

 az intézmény szakszerű és törvényes működéséért  

 az ésszerű és takarékos gazdálkodásért  

 az intézményi szabályzatok elkészítéséért, a jogszabályi előírásoknak való 

folyamatos megfeleltetéséért  

 az intézmény pedagógiai programjának jóváhagyásáért  

 a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért  

közalkalmazotti 

tanács 

óvodavezető Szülői Szervezet 

vezető 

helyettes 

technikai 

dolgozók 
pedagógusok pedagógiai munkát segítők 
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 a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért  

 a nemzeti ünnepek méltó megszervezéséért  

 a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért  

 a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért  

 a munka- és tűzvédelmi tevékenység megszervezéséért  

 a gyermekbalesetek megelőzéséért  

 a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért  

 a humánerőforrás biztosításáért és fejlesztéséért  

 a KIR adatszolgáltatás hitelességéért  

 a pedagógusi középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási 

terv elkészítéséért  

 a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért  

 a szabályzatok betartásának biztosításáért a munkaköri leírások és a vezetői 

ellenőrzés útján  

A költségvetési szerv vezetője felel:  

 a közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatban 

foglaltaknak, az irányító szerv által meghatározott követelményeknek és feltételeknek 

megfelelő ellátásáért  

 a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság, a gazdaságosság, az eredményesség 

követelményeinek érvényesítéséért  

 a használatába adott vagyon vagyonkezelői jogának rendeltetésszerű 

gyakorlásáért  

 a belső kontrollrendszer kialakításáért, működtetéséért, fejlesztéséért  

 a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, 

valamint annak teljességéért és hitelességéért  

 az óvodai törzskönyv vezetéséért  

 a tanügyi nyilvántartások jogszabályban, továbbá intézményi szabályzatban 

(határozatban) rögzített vezetéséért  

 a szülői szervezet működésének segítéséért  

 a HACCP-rendszer működtetéséért  

 a belső továbbképzések megszervezéséért  

 ellenőrzi a mulasztási naplók, csoportnaplók vezetését  

Az óvodavezető feladata:  
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 a nevelőtestületi értekezletek előkészítése  

 a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése  

 a nevelőmunka irányítása és ellenőrzése  

 a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges 

személyi és tárgyi feltételek biztosítása  

 a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a szülői szervezettel való 

együttműködés  

 a kötelezettségvállalási, munkáltatói és kiadmányozási jogkör gyakorlása  

 az intézmény működésével kapcsolatban döntés minden olyan ügyben, amelyet 

jogszabály, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe  

 rendkívüli szünet elrendelése – a fenntartó határozata alapján –, ha az 

intézményre kiterjedő veszélyhelyzet miatt annak működtetése nem lehetséges (időjárás, 

járvány, természeti csapás, elháríthatatlan ok)  

 a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartása a közalkalmazottak 

foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben  

 az intézmény külső szervek előtti teljes képviselete azon lehetőség 

figyelembevételével, hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti vagy állandó 

megbízást adhat  

 a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatok 

ellátása  

 az egyéb feladatot ellátó alkalmazottak irányítása  

  

1.2.2. Az óvodavezető-helyettes  

  

Vezetői tevékenységét az óvodavezető közvetlen irányítása mellett végzi.  

Különleges felelőssége  

 Az óvodavezető távollétében – korlátozott jogkörben – teljes felelősséggel végzi 

a vezetési feladatokat. 

 A nevelési területen közreműködik a vezető által megállapított tevékenység 

irányításában.  

 Közvetlenül szervezi és irányítja a dajkák munkáját.  

 Az óvoda kulcsaiért, valamint a bélyegző használatáért teljes felelősséggel 

tartozik.  
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Az óvodavezető-helyettes felelős:  

 a helyettesítések megszervezéséért  

 szabadságok ütemezéséért és naprakész nyilvántartásáért  

 az alkalmazotti értekezletek előkészítéséért  

 a szakmai könyvtár fejlesztéséért  

 Az óvodavezető-helyettes feladatai:  

 az óvodavezető külön megbízása alapján részt vesz a vezetői munkában  

 szükség szerint végzi az új felvételeket, előjegyzéseket,   

 szakmai fórumokon, hivatalos rendezvényeken képviseli az óvodát  

 pályakezdő, újonnan belépő pedagógus szakmai munkáját segíti  

 a költségvetés előtervezésénél összeállítja a hiánylistát, egyeztet az 

óvodapedagógusokkal és a dajkákkal  

 Az óvodavezető-helyettes ellenőrzési feladatai:  

 az óvodavezetővel csoportellenőrzéseket végez az éves munkatervben foglaltak 

szerint  

 ellenőrzi a reszortfelelősök munkáját  

 ellenőrzi a HACCP-előírásoknak megfelelő munkavégzést  

 ellenőrzi az intézményi szabályzatokban foglalt előírásoknak megfelelő 

munkavégzést  

 Beszámolási kötelezettsége kiterjed:  

 az intézmény egész működésére és pedagógiai munkájára  

 a belső ellenőrzések tapasztalataira  

 az intézményt érintő, megoldandó problémák jelzésére  

1.2.3. A vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje  

 Az óvoda zavartalan működéséhez biztosítani kell a vezetői feladatok folyamatos ellátását. 

A vezetők intézményben való tartózkodásának rendjét a munkaidő nyilvántartás szabályozza. 

 Amennyiben tartós távollétnek nem minősülő szabadság, betegség, hiányzás vagy két 

műszakos munkarend esetén az egybeeső munkarend miatt az intézményvezető vagy 

helyettesének folyamatos benntartózkodása ezen időszakban nem oldható meg, úgy a 

helyettesítés rendjére vonatkozó szabály szerint kell eljárni.  

Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a 

helyettesítés rendje  
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 Az intézményvezetőt szabadsága, betegsége, valamint hivatalos távolléte alatt az 

óvodavezető- helyettes helyettesíti.  

  

Az óvodavezető akadályoztatása esetén az intézményvezető helyettesítését teljes 

felelősséggel az óvodában az intézményvezető-helyettes látja el, az azonnali döntést 

nem igénylő, a vezető kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével.  

  

Az intézményvezető tartós távolléte esetén a helyettesítés teljes körű. Tartós távollétnek 

az egy hónapnál hosszabb időtartam minősül. A teljes vezetői jogkör gyakorlására 

vonatkozó megbízás a fenntartó által történik, melyet a dolgozók tudomására kell hozni 

(értesítés, kifüggesztés).  

  

Az intézményvezető és helyettese egyidejű távolléte esetén a helyettesítést az 

intézményvezető által írásban megbízott óvodapedagógus látja el. 

Írásban adott megbízás hiányában az intézményvezetőt a közalkalmazotti tanács elnöke, 

továbbá tagja helyettesítheti, amennyiben nincs közalkalmazotti tanács, akkor a rangidős 

óvodapedagógus következik a helyettesítési rendben.  

Az óvodavezető-helyettes tartós távolléte esetén a feladatkörébe tartozó teendőket adott 

megbízás alapján óvodapedagógus végezheti el.  

  

A vezető, illetve a vezető helyettes helyettesítésére vonatkozó további előírások:  

 a helyettesek csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó 

intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg a vezető és a vezető helyettes helyett,  

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

halaszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítés során történő ellátására a munkaköri 

leírásában, illetve írásbeli megbízásában felhatalmazást kapott,  

 a helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső 

szabályzataiban, rendelkezéseiben a kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem 

dönthet.  
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1.2.4. A kiadmányozás szabályai  

 Az óvoda kiadmányozási joga az óvodavezetőt illeti meg.  

Az intézmény nevében aláírásra az óvodavezető jogosult, akadályoztatása esetén – az 

azonnali intézkedést igénylő ügyiratokra vonatkozóan – aláírási jogot gyakorolhat az 

óvodavezető-helyettes.  

Rendkívüli esetben az aláírási jogkört írásos felhatalmazás alapján megbízott pedagógus 

is gyakorolhatja.  

Az átruházott jog gyakorlójának az aláírás előtt az óvodavezetőt tájékoztatnia 

kell. Az intézmény hivatalos bélyegzőinek lenyomata:  

  

 

Hosszú bélyegző:  

  

Körbélyegző:  

  

1.3. Működés szabályai, rendje 

Az elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje  

  

Óvodánk az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer 

(KIR) révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és 

tárolt dokumentumrendszert alkalmaz a 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet 

előírásainak megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus 

aláírást az óvodavezető alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus 

rendszer használata során ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi 

dokumentumok papíralapú másolatát:  

• Intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása  

• Alkalmazottakra vonatkozó adatbejelentések  

• Óvodai jogviszonyra vonatkozó bejelentések  

• Gyermekek oktatási azonosító számának, adatainak rögzítése 

• Alkalmazottak és gyermekek listája (október 1-jei állapot)  

  

Az elektronikus úton előállított fenti dokumentumokat az intézmény pecsétjével és az 

óvodavezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni.  
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Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása és hitelesítése nem 

szükséges. A dokumentumokat a KIR alrendszerében, továbbá elektronikus 

adathordozón lementett formában tároljuk. Az adatokhoz kizárólag az óvodavezető által 

felhatalmazott vezető helyettes férhet hozzá.  

  

Az elektronikus úton előállított papíralapú dokumentumok kezelési rendje  

  

A tanuló- és gyermekbaleseteket az oktatásért felelős miniszter által vezetett, a 

minisztérium üzemeltetésében lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer 

segítségével tartjuk nyilván. A jegyzőkönyv kitöltésének céljából a gyermekvédelmi 

felelős rendelkezik hozzáféréssel. A jegyzőkönyv lezárása, a kinyomtatott példány 

aláírása kizárólagosan óvodavezetői hatáskör.  

  

Az óvoda szervezeti egységei, a vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás  

  

A jogszabályoknak, szakmai előírásoknak megfelelően az intézményen belül elkülönült 

feladatuk alapján részleges önállósággal, illetve sajátos feladatokkal rendelkezik:  

 a vezetőség  

 az alkalmazotti közösség  

 a nevelőtestület  

 a dajkák, technikai dolgozók közössége  

 a közalkalmazotti tanács (megfelelő számú óvodapedagógus esetén) 

 

Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét – a megbízott vezetők és a 

választott képviselők közreműködésével – az óvodavezető fogja össze.  

A kapcsolattartás formái:  

 értekezletek  

 megbeszélések  

 fórumok  

 elektronikus levelezőlista  

A kapcsolattartás általános szabálya, hogy a különböző döntési fórumokra, 

nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi ponthoz a döntési, 
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egyetértési és véleményezési jogot gyakorló közösséget, illetve az általuk delegált 

képviselőt meg kell hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni.  

  

Az egyes munkakörökhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának 

módját, a kapcsolódó felelősségi szabályokat a személyre szóló munkaköri leírások 

tartalmazzák.  

  

A vezetőség  

 Az intézmény vezetősége konzultatív testület: véleményező és javaslattevő joggal 

rendelkezik, és dönt mindazon ügyekben, amelyekben az óvodavezető saját jogköréből 

szükségesnek tart.  

  

A vezetőség tagjai:  

• óvodavezető  

• óvodavezető-helyettes  

A kapcsolattartás a vezetőség tagjai között folyamatos, és a szükségleteknek megfelelő. 

A vezetők irányítják, tervezik, szervezik és ellenőrzik a saját területükhöz tartozó 

munkát. Írásban és értekezleteken beszámolnak területük működéséről, a kiemelkedő 

teljesítményekről, hiányosságokról, problémákról, valamint javaslatokat tesznek a 

fejlesztésekre.  

  

Alkalmazotti közösség  

 Az alkalmazotti közösségnek az óvodában foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott tagja. 

A munkavégzéssel kapcsolatos jogaikat és kötelességeiket a munka törvénykönyve és a 

közalkalmazotti törvény szabályozza.  

  

Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályban meghatározott részvételi, 

javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jog illeti meg.  

  

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

rendezvényeken, amelyekre meghívót kap.  
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Véleményezési jog: az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának 

megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és 

módosításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával 

kapcsolatosan.  

A jogszabályban biztosított véleményezési és javaslattételi joggal rendelkező 

közösségeken kívül az óvoda működési körébe tartozó kérdésekben javaslatot tehet, 

véleményt nyilváníthat az óvoda minden közalkalmazottja.  

Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntés-előkészítés során a döntési jogkör 

gyakorlójának mérlegelnie kell.  

A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel kapcsolatos 

álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel közölni kell.  

  

Egyetértési jog: a döntési jogkör gyakorlója csak úgy rendelkezhet, ha a jogosultak 

ténylegesen egyetértenek.  

 Döntési jog: kizárólagos intézkedési jog, melyet jogszabályok biztosítanak.  

  

A nevelőtestület  

  

A nevelőtestület a köznevelési törvény alapján meghatározott jogosítványokkal 

rendelkező testület, amely a nevelési intézmény pedagógusainak közössége, nevelési 

kérdésekben az óvoda legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A 

nevelőtestület tagja az óvoda valamennyi pedagógus-munkakörben foglalkoztatott 

alkalmazottja.  

A nevelőtestület a nevelési kérdésekben, a nevelési intézmény működésével kapcsolatos 

ügyekben a köznevelési törvényben és más jogszabályokban, továbbá az e 

Szabályzatban meghatározott kérdésekben döntési, véleményezési és javaslattevő 

jogkörrel rendelkezik.  

  

A nevelőtestület működésére vonatkozó általános szabályok  

A nevelőtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét a Nkt. 70. 

§-a, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI r. 117. § határozza meg.  

70. § (1) *  A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv#lbj496iddc9d
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döntéshozó szerve. A tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézményben az önálló 

jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységnek egy nevelőtestülete van. A nevelési-

oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, a nevelési-oktatási 

intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint e törvényben és más 

jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyebekben véleményező és 

javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

A nevelőtestület 

 a pedagógiai program elfogadásáról, 

 az SZMSZ elfogadásáról, 

 a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról, 

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

elfogadásáról, 

 a továbbképzési program elfogadásáról, 

 a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról, 

 a házirend elfogadásáról, 

 jogszabályban meghatározott más ügyekben 

dönt. 

 

A nevelőtestület véleményét ki kell kérni:  

 a pedagógusok külön megbízásának elosztása során  

 a vezető helyettes megbízásakor, megbízásának visszavonásakor  

  

A nevelőtestület a nevelési év folyamán rendes és – szükség szerint – rendkívüli 

értekezletet tart.  

A nevelőtestület értekezleteit az óvoda munkatervében meghatározott napirenddel és 

időponttal az óvoda vezetője hívja össze.  

A pedagógusok felelőssége és kötelessége, hogy a napirend alapján felkészüljenek, 

beszámolási kötelezettségüknek eleget tegyenek, és érdemi hozzászólásaikkal segítsék a 

cél elérését.  

Az óvodavezető rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásáról a napirend három 

nappal előbb történő kihirdetésével intézkedik.  

A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásának nevelőtestületi 

kezdeményezéséhez a pedagógusok egyharmadának aláírása, valamint az ok 
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megjelölése szükséges. Az értekezletet nevelési időn kívül, a kezdeményezéstől 

számított nyolc napon belül össze kell hívni.  

  

A nevelőtestületi értekezlet előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos rendelkezések  

  

A nevelőtestület írásos előterjesztés alapján tárgyalja  

 a pedagógiai program,  

 az SZMSZ,  

 a házirend,  

 a munkaterv,  

 az óvodai munkára irányuló átfogó elemzés, beszámoló elfogadásával kapcsolatos 

napirendi pontokat.  

Az óvodavezető az előterjesztés írásos anyagát a nevelőtestületi értekezlet előtt legalább 

nyolc nappal átadja a nevelőtestület tagjainak.  

  

A nevelőtestületi értekezlet levezetését az óvodavezető látja el. A jegyzőkönyv 

hitelesítésére az értekezlet egy nevelőtestületi tagot választ.  

A nevelőtestület akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van.  

Döntéseit és határozatait – kivéve jogszabályban meghatározott titkos szavazás esetén – 

nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Ha a nevelőtestület egyszerű 

szótöbbséggel hozható döntésekor szavazategyenlőség keletkezik, a határozatot az 

óvodavezető szavazata dönti el.  

A nevelőtestület döntéseit határozati formában kell megszövegezni. A határozatokat 

nevelési évenként sorszámozni kell, és azokat nyilvántartásba kell venni.  

  

A nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletekről lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyv 

készül, mely tartalmazza:  

 a helyet, időt, az értekezlet napirendi pontjait, a jegyzőkönyvvezető és hitelesítő 

nevét  

 a jelenlévők számát  

 az igazoltan, illetve igazolatlanul távollévők nevét  

 a meghívottak nevét  

 a jelenlévők hozzászólását  
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 a módosító javaslatok egyenkénti megszavaztatását  

 a határozat elfogadásának szavazási arányát  

  

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

jegyzőkönyvet az óvodavezető, a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestületi tagok közül 

egy hitelesítő írja alá. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a napirendi pontokat rögzítő 

jelenléti ívet, melyet a jegyzőkönyvet aláírók hitelesítenek.  

  

 A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása  

  

A nevelőtestület valamennyi hatáskörének gyakorlási jogát fenntartja, jogszabályban 

biztosított hatásköreinek gyakorlási jogát nem ruházza át.  

  

Dajkák és technikai dolgozók közössége  

  

Elkülönült szervezeti egységnek nem minősülő, jogszabályokban megfogalmazott és 

saját területüket érintő kérdésekben véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkező 

közösséget alkotnak.  

  

Közalkalmazotti tanács  

Működtetése esetén jogosítványaikat, feladataikat az óvoda közalkalmazotti szabályzata 

tartalmazza.  

  

Szülői szervezet  

A szülők a Nkt.-ben meghatározott jogaik és kötelességeik teljesítésének érdekében szülői 

szervezetet, illetve óvodaszéket hozhatnak létre.  

A szülői szervezet saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, 

tisztségviselőinek megválasztásáról és képviseletéről saját maga dönt.  

  

A szülőkkel történő kapcsolattartást a jogszabályokban és a jelen Szabályzatban 

meghatározott eseteken túl a házirend is tartalmazza.  
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A szülői szervezet elnökével az intézményvezető, a csoportszintű ügyekben a csoport 

szülői szervezetének képviselőivel az óvodapedagógus, valamint az óvodapedagógus 

kompetenciáját meghaladó ügyekben az óvodavezető-helyettes tart kapcsolatot.  

  

Az óvoda a szülői szervezet képviselőinek értekezletet hív össze, vagy a szülői szervezet 

elnökét/képviselőjét meghívja a nevelőtestületi értekezlet azon napirendi pontjának 

tárgyalásához, amely ügyekben jogszabály vagy az óvoda SZMSZ-e a szülői szervezet 

részére véleményezési, tanácskozói jogot biztosít. A meghívás a napirend írásos 

anyagának legalább 8 nappal korábbi átadásával történhet.  

  

Az óvoda vezetője a szülői szervezet képviselőit legalább félévente tájékoztatja az 

óvodában folyó nevelőmunkáról és a gyermekeket érintő kérdésekről.  

Az óvodapedagógus a csoport szülői szervezete képviselőjének szükség szerint ad 

tájékoztatást.  

Az óvodás gyermek fejlődéséről, magatartásában, érzelmi életében bekövetkezett 

változásokról való tájékoztatás a csoportos óvodapedagógus, adott esetben az 

óvodavezető feladata és kötelessége.  

  

A szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai 

munka eredményességét  

 bármely, gyermekeket érintő kérdésben 

tájékoztatást kérhet 

 nevelőtestületi értekezlet összehívását 

kezdeményezheti 

 

A szülői szervezet véleményezési jogot gyakorol:  

 a pedagógiai program elfogadásakor  

 az SZMSZ elfogadásakor  

 a házirend elfogadásakor  

 a munkaterv elfogadásakor (a nevelési év rendjének meghatározásában)  

 az adatkezelési szabályzat elfogadásakor  

 a fakultatív hit- és vallásoktatás helyének és idejének meghatározásában  

 az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában  
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 a vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás módjának 

meghatározásában  

 a pedagógiai program, az SZMSZ és a házirend nyilvánosságával kapcsolatosan  

 a szülőket anyagilag is érintő ügyekben (pl. a szükséges ruházati felszerelésekkel 

kapcsolatosan)  

 a  nem  ingyenes  szolgáltatások  körébe  tartozó 

 programok  összeghatárának megállapításakor  

 vezetői pályázatnál  

 az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, 

nevének megállapításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával 

kapcsolatosan  

 

A szülői szervezet véleményezési jogkörében eljárva minden esetben köteles írásban 

nyilatkozni.  

A szülői szervezet képviselői minden értekezlet után kötelesek a soron következő 

csoportos szülői értekezleten beszámolni a mindenkit érintő információkról.  

  

A szülői szervezet részére érkezett iratokat az óvodavezető bontatlanul köteles átadni az 

érdekeltnek. Az iratkezelés az érdekelt kezdeményezésére történik.  

  

Működés szabályai, rendje 

  

Az óvodavezető irodájában – hitelesített másolati példányban –, valamint az intézmény 

honlapján a szülők számára hozzáférhető  

 az óvoda pedagógiai programja,  

 szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ),  

 házirendje.  

  

A pedagógiai program másolati példánya minden csoportban is megtalálható, ami a 

szülők számára nyomtatott formában bármikor hozzáférhető.  

  

A dokumentumok elhelyezéséről és a szóbeli tájékoztatás időpontjáról a szülők a 

nevelési év kezdésekor tájékoztatást kapnak az óvodavezetőtől.  
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A szülők az óvodavezetőtől, helyettesétől és a csoport óvodapedagógusától kérhetnek 

szóbeli tájékoztatást a dokumentumokról. Ennek időpontja a szülővel történő előzetes 

egyeztetés alapján kerül meghatározásra.  

  

Az óvoda lehetőséget biztosít arra, hogy a szülők az óvodai beiratkozás előtt is választ 

kapjanak kérdéseikre.  

Beiratkozáskor a házirend egy példányát minden szülő kézhez kapja, melynek tényét 

aláírásával kell igazolnia.  

  

 A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja  

Célunk a partnerközpontú működtetés megvalósítása. 

Az intézményvezető az intézmény felelős és hivatalos képviselője. Feladatát 

megoszthatja, átadhatja, a kapcsolat jellegétől függően, eseti megbízás alapján a 

vezetőség, illetve a nevelőtestület tagjainak. A fenntartóval az óvoda vezetője tartja a 

kapcsolatot, a fenntartó által szervezett vezetői értekezleten vesz részt. 

Az intézmény külső kapcsolatai: 

 Fenntartó 

 Oktatási Hivatal(OH) 

 Magyar Államkincstár (MÁK) 

 Pedagógiai Oktatási Központ (POK) 

 Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sásdi Tagintézménye 

 Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottsága 

 Egyházak képviselői  

 Család és Gyermekjóléti Szolgálat 

 Család és Gyermekjóléti Szolgálat 

 Család és Gyermekjóléti Szolgálat 

 Egészségügyi szolgáltató 

 Közétkeztetést biztosító konyha 

 Iskolák képviselői 

 Bölcsőde képviselői 

 Közművelődési intézmények képviselői 

 Civil szervezetek képviselői 

 Sport szervezetek képviselői 
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 Hatósággal való kapcsolattartás 

 

Fenntartó  

Kapcsolattartó: intézményvezető  

A kapcsolattartás tartalma: az intézmény optimális működtetése, a fenntartói 

elvárásoknak való megfelelés, az intézmény érdekeinek képviselete.  

A kapcsolattartás formája: vezetői értekezletek, kiállítások, rendezvények, központi 

ünnepségeken való intézményi képviselet, munkamegbeszélések, adatszolgáltatás, írásos 

beszámoló.  

 

Oktatási Hivatallal való kapcsolattartás formái 

 Az Oktatási Hivatallal a vezetők és pedagógusok elsősorban elektronikus úton 

tartják a kapcsolatot (pedagógusminősítési rendszer, tanfelügyeleti ellenőrzés, 

intézményi önértékelés működtetése)  

 Feladatunk: 

 Pontos és naprakész adatszolgáltatás, információ áramlás biztosítása 

 Határidőkre az aktuális feladatok elkészítése és rögzítése a megadott 

elektronikus felületen 

 Szakmai együttműködés az OH által delegált kollégákkal, szükséges tárgyi és 

személyi feltételek biztosítása, közös szakmai munka (szakértők, tanfelügyelők, 

mentorok) 

 

Magyar Államkincstárral (MÁK) való kapcsolattartás formái 

 A hivatali ügyviteli kollégán keresztüli kapcsolattartás a MÁK ügyintézőjével  

 Statisztikai adatszolgáltatás 

 

Pedagógiai Oktatási Központ 

 Aktív részvétel tanfolyamokon, továbbképzéseken 

 Előadások, szakmai napok, műhelymunka szervezése a nevelőtestület számára 

szaktanácsadók bevonásával – online vagy személyes megjelenéssel 
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Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Kapcsolattartó: az óvoda vezetője és az adott nevelési évre megbízott óvodapedagógus. 

A kapcsolat tartalma: a gyermekek speciális vizsgálata, egyéni fejlesztése, a beiskolázás 

segítése, valamint tanácsadás nevelési kérdésekben.  

A kapcsolat formája: vizsgálat kérése, kölcsönös tájékoztatás, esetmegbeszélés, 

konzultáció, szülői értekezleten való részvétel.  

Gyakoriság: nevelési évenként a beiskolázást megelőzően, illetve a pszichológus, 

logopédus és óvónők jelzése alapján szükség szerint. 

 

Járási Szakértői Bizottság 

Egyénre szabott szakvéleménye alapján látják el a gyermekkel foglalkozó 

óvodapedagógusok a fejlesztést a napirendbe épített fejlesztő foglalkozások keretében. 

Ellátja a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek (BTMN), 

tehetségígéretes gyermekek vizsgálatát és rehabilitációs feladatait, tehetséggondozást, 

továbbá a tanköteles gyermekek iskolaérettségi vizsgálatát az Oktatási Hivatal kérésére. 

A gyermek fejlettségéről az óvodapedagógusok véleménye alapján szakvéleményt ad ki. 

A fejlesztés megvalósításához szakmai segítséget nyújtnak (óvodapedagógus, 

gyógypedagógus kérésére). 

A munkáltató utasíthatja, indokolt esetben felelősségre is vonhatja azt az 

óvodapedagógus, aki nem tarja be a szakvéleményben foglaltakat. 

Az óvodapedagógusok által kezdeményezett vizsgálatok feltétele a szülő írásbeli 

hozzájárulása (vizsgálati kérelem). 

Megyei Szakértői Bizottság 

A SNI gyermekek felülvizsgálatát az óvodavezető, a szülő egyetértésével, a Baranya 

Megyei Szakértői Bizottságtól kéri a szakvélemény érvényességének lejárt előtt június 

30-ig. 
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Az SNI gyermekek fejlesztése rehabilitációs foglalkozások keretében valósul meg, 

speciális személyi és tárgyi feltételekkel. 

Korai fejlesztés 

Logopédiai szolgáltatás 

Pedagógiai tanácsadó szolgálat, utazó gyógypedagógiai hálózat működtetése – SNI – 

speciális szakképzettséggel rendelkező szakemberek SNI gyermekek ellátásához. 

A gyermek fejlettségéről az óvodapedagógusok véleménye alapján szakvéleményt ad ki. 

A fejlesztés megvalósításához szakmai segítséget nyújtnak (óvodapedagógus, 

gyógypedagógus kérésére). 

A munkáltató utasíthatja, indokolt esetben felelősségre is vonhatja azt az 

óvodapedagógus, aki nem tarja be a szakvéleményben foglaltakat. 

Az óvodapedagógusok által kezdeményezett vizsgálatok feltétele a szülő írásbeli 

hozzájárulása (vizsgálati kérelem). 

Egészségügyi szolgáltató és az intézmény kapcsolattartási formái:  

A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletére vonatkozó feladatellátás alapja a 

fenntartó és az egészségügyi szolgáltató által megkötött megállapodás tartalma.  

 

 A védőnők rendszeres látogatása az óvodába – védőnői éves munkaterv 

elfogadása 

 Eset megbeszélések 

 Egészségügyi szűrések 

 

 Kapcsolattartó: az óvoda vezetője.  

Gyakoriság: nevelési évenként a feladatra szóló megállapodás tartalma szerint.  

Feladatunk: 

 A gyermekek egészségi állapotának folyamatos figyelemmel kísérése. 

 A dolgozók számára lehetőség biztosítása az alkalmassági vizsgálaton 

való részvételre. 

 Az előírt évenkénti vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése, az ahhoz 

kapcsolódó adminisztratív tevékenység ellátása. 
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 Szűrővizsgálatok lehetőségének biztosítása az óvodás gyermekeknek 

(fogászat, szemészet, hallás vizsgálat). az ehhez kapcsolódó adminisztratív 

feladatok elvégzése. Időpont és hely biztosítása a gyermekek 

vizsgálatához. 

 Az 1-es típusú diabétesszel élő gyermek, tanuló szülőjének, más 

törvényes képviselőjének kérelmére, a gyermekkori diabétesz 

gondozásával foglalkozó egészségügyi intézmények szakmai 

iránymutatása alapján (kidolgozott eljárásrend szerint) speciális ellátást 

biztosítja. 

Pedagógiai szakmai szolgáltatók  

 Kapcsolattartó: az óvoda vezetője,   

A kapcsolat tartalma: a pedagógusok szakmai ismereteinek frissítse, bővítése, valamint 

szaktanácsadói szakmai segítés.  

A kapcsolat formája: továbbképzések, konferenciák, konzultációk, szaktanácsadói 

hospitálás, szaktanácsadói javaslat.  

Gyakoriság: nevelési évenként meghirdetett időpontokban és gyakorisággal.  

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Gyámügyi Hivatal  

Kapcsolattartó: óvodavezető, illetve egyeztetést követően a gyermekvédelmi felelős.  

A kapcsolat tartalma: a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és 

megszüntetése, esélyegyenlőség biztosítása.  

A kapcsolat formája, lehetséges módja: esetmegbeszélésen, előadásokon, 

rendezvényeken való részvétel, segítség kérése, ha a gyermeket veszélyeztető okokat 

pedagógiai eszközökkel nem tudjuk megszüntetni, valamint minden olyan esetben, 

amikor a gyermekközösség védelme miatt ez indokolt.  

 a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat értesítése – ha az óvoda a szolgálat 

beavatkozását szükségesnek látja  

 amennyiben további intézkedésre van szükség, az óvoda megkeresésére a 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat javaslatot tesz arra, hogy az óvoda a 

gyermekvédelmi rendszer keretei között milyen intézkedést tegyen  

 esetmegbeszélés – az óvoda részvételével, a szolgálat felkérésére  

 szülők tájékoztatása révén (a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának 

intézményben való kihelyezése), lehetővé téve a közvetlen megkeresését Gyakoriság: 

szükség szerint.  
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A gyermekvédelmi feladatok kompetenciaelvű meghatározását az óvoda pedagógiai 

programja tartalmazza.  

  

Közétkeztetést biztosító konyha és az intézmény kapcsolattartás formái: 

 Elektronikus és telefonos kapcsolattartás a konyha élelmezésvezetőjével. 

 Személyes megbeszélés, konzultáció (alkalomszerűen) 

Feladatunk: 

 Étkezéssel kapcsolatos észrevételeinek továbbítása 

 Az ételek minőségének ellenőrzése, értékelése, diétás étkeztetés biztosítása 

 napi szintű jelentés megtétele az étkeztetést igénybe vevőkről 

 Jó munkakapcsolat kialakítása 

Egyházak képviselője és az intézmény kapcsolattartási formái: 

A hitoktatás biztosítása érdekébe az egyházak képviselőjével a vezető tartja a 

kapcsolatot. Az óvodás gyermek részére a hittan, szülői igény esetén, szakképzett 

hitoktatóval szervezhető meg, az óvoda és az egyház között létrejött együttműködési 

megállapodás által. A hitoktatást csak nevelési időn túl lehet megszervezni, tiszteletben 

tartva a gyermekek, szülők, alkalmazottak lelkiismereti és vallásszabadságát. 

Az óvoda, a szülő kérése alapján, a gyermek számára a történelmi egyházak által 

szervezett fakultatív hit-és vallásoktatás feltételeit biztosítja.  

Feladatunk: 

 A szülői igények felmérése, továbbítása. 

 Kapcsolattartás a hitoktatóval. 

 A hitoktatáshoz, vallási neveléshez szükséges hely és tárgyi feltételek biztosítása. 

 

Általános iskola  

 Kapcsolattartó: az óvodavezető által az adott nevelési évre megbízott óvodapedagógus.  

A kapcsolat tartalma: a gyermekek iskolai beilleszkedésének segítése az óvoda–iskola 

átmenet megkönnyítésével, információk továbbítása a szülőknek.  

A kapcsolat formája: kölcsönös látogatás, szakmai fórum, rendezvényeken való 

részvétel. 
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Gyakoriság: a közeli iskolák megkeresésére látogatás az iskolai beiratkozás előtt és az 

első félévet követően.  

  

Gyermekprogramokat ajánló kulturális intézmények, szolgáltatók  

Kapcsolattartó: az óvodavezető által az adott nevelési évre megbízott óvodapedagógus.  

A kapcsolat tartalma: színvonalas gyermekműsorok, előadások szervezése, 

lebonyolítása.  

A kapcsolat formája: intézményi programok szervezése, intézményen kívüli kulturális 

programok látogatása, illetve ajánlása a szülőknek.  

Gyakorisága: az adott nevelési évre szóló munkatervben meghatározva, a szülői 

szervezet véleményének kikérésével.  

 

Bölcsőde és az óvoda kapcsolattartási formái: 

 Betekintés, kölcsönös látogatás, beszoktatás 

 Bölcsődei szülői értekezleteken való részvétel (meghívás alapján) 

 Tájékoztatás az óvodáról, közös rendezvények 

 

Hatósággal való kapcsolattartás (rendőrség, katasztrófavédelem- tűzoltóság, 

népegészségügy) 

Az intézmény a külső intézményekkel, szervekkel, hatósággal fenntartott kapcsolataiban 

az óvodavezető, távolléte esetén az óvodavezető helyettes képviseli. 

Célja: az ellenőrzés, adatszolgáltatás, rendezvényeken való közreműködés, tanácsadás. 

Bírósági peres ügyekben az hivatal által kijelölt személy képviseli az intézményt.  

 

Az óvoda működtetése során a Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

által meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani /fertőtlenítés, takarítás, stb.) 

Járványügyi szabályok betartása, az EMMI által kiadott, Járványügyi készenlét idején 

alkalmazott eljárásrend minden óvodával kapcsolatban álló személy számára kötelező 

érvényű. 
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Az intézmény működési rendje  

  

Az óvoda hétfőtől péntekig ötnapos munkarenddel működik.  

Eltérő az intézményi munkarend, a gyermekek fogadásának rendje abban az esetben, ha 

a nemzeti ünnepek miatt az általános munkarend, a munkaszüneti napok rendje is 

eltérően alakul.  

A nyitvatartási idő  napi 10 óra, 630 órától 1630 óráig.  

  

Az óvodát reggel a munkarend szerint 630 órára érkező dajka illetve takarítónő nyitja, és 

délután a munkarend szerinti dajka illetve a takarító zárja.  

Az óvoda dolgozóinak munkarendje, a személyre szóló munkaidő-beosztás az adott 

nevelési évre a munkarend szabályzat tartalmazza. 

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

  

Az óvoda üzemeltetése a jegyző (fenntartó) által meghatározott tavaszi, nyári, őszi, és 

téli zárva tartás alatt szünetel.  

  

Az intézmény  

 nyári zárva tartásának időpontjáról legkésőbb február 15-ig  

 zárva tartásának téli időpontjáról szeptember 15-ig a szülőket tájékoztatjuk. 

 Az őszi és tavaszi zárva tartás időpontjáról lehetőség szerint legkésőbb 

február 15-ig tájékoztatjuk a szülőket.  

 

Az óvodai nevelési év rendjét az éves óvodai munkaterv határozza meg.  

  

A nevelés nélküli munkanapok, továbbá az ünnepek időpontjáról az első szülői 

értekezleten tájékoztatást kell adni, valamint minden óvoda faliújságján szeptemberben 

ki kell függeszteni, és az óvoda honlapjára fel kell tenni. A nevelés nélküli 

munkanapokon az óvoda zárva tart.  

Az ügyeleti igényeket – a zárva tartást megelőzően legalább 7 nappal – a közzétett 

nyilatkozaton a szülőknek írásban kell jelezni. Legalább 15 gyermek ügyeleti igénye 

esetén szervezünk ügyeletet az óvodában.  
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A nyilatkozatok beszerzése az óvodapedagógusok feladata, akik azt legkésőbb 2 nappal 

a zárva tartás előtt leadják az óvodavezető helyettesnek, aki iktatás után jelzi az ügyeleti 

igényeket az óvodavezetőnek.  

  

Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az 

intézménnyel  

  

Az óvoda bejárata a gyermekek biztonsága és a vagyonvédelem érdekében zárral van 

felszerelve.  

Az intézmény alkalmazottai közül bárki ajtót nyithat, miután tájékozódott, 

felvilágosítást kapott a belépni kívánó személy kilétéről. A látogatótól meg kell 

kérdezni, hogy milyen ügyben jelent meg, majd el kell kísérni a keresett személyhez.  

  

A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos vagy szakmai szervek 

képviselőit az óvodavezető fogadja.  

Az óvodai csoportok és foglalkozások látogatását – a szülők kivételével – az 

óvodavezető engedélyezi.  

Ügynökök, üzletszerzők vagy más személyek az óvoda területén kereskedelmi 

tevékenységet nem folytathatnak.  

  

1.4. Az ünnepek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos 

feladatok  

 

Az intézményi megemlékezések, a nemzeti és az egyéb ünnepek megünneplésének 

rendjét és módját a nevelési program, jelen Szabályzat, továbbá a nevelési év rendjére 

vonatkozó éves munkaterv határozza meg.  

  

Az éves munkatervben ki kell jelölni a rendezvény idejét és azt a pedagógust, aki az évi 

ünnepélyek,  megemlékezések,  hagyományápoló  rendezvények 

megszervezéséért, lebonyolításáért szakmailag felelős.  
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A gyermeki élet hagyományos és jeles napjai, ünnepei, melyet valamennyi csoport 

megünnepel az intézményben:  

 születésnapok  

 állatok világnapja  

 Márton nap  

 Mikulás  

 karácsony  

 farsang  

 március 15-e  

 a víz világnapja (Zöld Óvodai program) 

 költészet napja   

 Májusfa állítás és kivágás 

 Föld napja (Zöld Óvodai program) 

 környezetvédelmi világnap  (Zöld Óvodai program) 

 gyalogló világnap (október eleje- Zöld Óvodai program) 

 Földünkért világnap (október 21- Zöld Óvodai program) 

 húsvét  

 anyák napja  

 gyermeknap  

 évzáró, ballagás  

 Nemzeti összetartozás napja  

  

Az ünnepek és hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok, elvárások:  

 Az óvoda közösségi helyiségeinek az ünnephez illő feldíszítése.  

 Tájékoztató információk kihelyezése a program időpontja előtt legalább 1 héttel.  

 A rendezvényeken való aktív részvétel, a személyre szóló feladatok maradéktalan 

elvégzése.  

 fenntarthatóság biztosítása – Zöld Óvoda pályázatban való részvételhez feltételek 

megteremtése 

 Alkalomhoz illő öltözködés – egységes arculat tükrözése (sportrendezvényeken 

formapóló; nemzeti ünnepeken ünneplő ruha; farsangkor jelmez használata).  

 



34 

 

 

1.5. Intézményi védő, óvó előírások  

Az óvodavezető és az óvodavezető-helyettes felelős az óvodában a nevelőmunka egészséges 

és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a balesetek megelőzéséért.  

A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a 

szükséges feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat. 

Az óvoda összes alkalmazottjának kötelező megismernie a Tűz- és munkavédelmi 

Szabályzatot, és szükség szerint a benne foglaltakat alkalmazni. Évente egy alkalommal 

kötelesek a dolgozók részt venni a munkavédelmié- és tűzvédelmi oktatáson. 

Az intézmény tűzvédelmi és munkavédelmi feladatait megbízott munkavédelmi szakember 

látja el. 

 

A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok  

 A gyermekekkel egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a 

foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát az 

óvodai nevelési év megkezdésekor, illetve folyamatosan (kirándulás, séta stb.), a gyermekek 

életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően ismertetni kell.  

A gyermekek tájékoztatása, felvilágosítása a csoportos óvónő felelőssége. Az ismertetés 

tényét és tartalmát a csoportnaplóban dokumentálni kell.  

Az óvodai életre vonatkozó szabályok a nem óvodás testvérekre is vonatkoznak, azok 

betartása a szülők jelenlétében is elvárás.  

Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékot vásárolhat. Az óvodapedagógus 

köteles a játékon feltüntetett, vagy ahhoz mellékelt figyelmeztetést, feliratot, használati 

utasítást áttanulmányozni és az alkalmazás során betartani.  

  

Az óvoda bejárata a gyermekek biztonsága érdekében zárral van felszerelve. A kaput és 

az ajtót minden esetben be kell csukni, ügyelve arra, hogy más gyermek ne menjen ki az 

épületből.  

Óvodába lépéskor a szülők írásban nyilatkoznak arról, hogy ki viheti haza a gyermeket. 

Az óvoda felügyeleti kötelezettsége a belépéstől az intézmény jogszerű elhagyásáig 

terjed, illetve az óvodán kívüli programok időtartamára áll fenn.  

  



35 

 

Az intézmény vezetőjének felelőssége,  

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

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

munka kivételével nem végezhető,  

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

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

csak az azzal dolgozók állandó felügyelete mellett lehet,  

 hogy a gyermekek elektromos áramütés elleni védelme folyamatosan biztosítva 

legyen az aljzatok vakdugózásával, illetve a hálózat megfelelő védelmével,  

 hogy a gyermekek az épület számukra veszélyforrást jelentő helyiségeibe ne 

juthassanak be,  

 hogy a játékok, foglalkozási eszközök vásárlásakor csak megfelelőségi jellel 

ellátott termékeket szerezzenek be,  

 hogy az udvari játékok folyamatos karbantartása, időszakos szabványossági 

felülvizsgálata megtörténjen,  

 a gyermekbalesetek megelőzése érdekében a vezető és a munkavédelmi felelős 

feladata a gyermekekkel foglalkozó valamennyi alkalmazott figyelmét felhívni a 

veszélyforrásokra (csoportszoba, udvar, séták, kirándulások, játékeszközök stb.) 

valamint a bekövetkezett baleset utáni eljárással kapcsolatos szabályok megfogalmazása, 

a teendők ismertetése,  

 a veszélyekre figyelmeztető jelzéseket, táblákat, hirdetményeket ki kell 

függeszteni, illetve azok tartalmát legalább évente ismertetni kell,  

 évente az intézmény egész területét felmérjék a védő, óvó intézkedések 

szükségessége szempontjából.  

 

Az óvodai alkalmazottak felelőssége:  

 Mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos 

berendezések használatára, kezelésére.  

 A különböző berendezéseket úgy tárolják, hogy azokhoz a gyermekek ne 

férhessenek hozzá.  

 A gyermekek testi épségét veszélyeztető (szúró, vágó stb.) tárgyak otthonról ne 

kerülhessenek az óvodába.  



36 

 

 A foglalkozásokra általuk készített és használt eszközök megfeleljenek a 

biztonsági előírásoknak.  

 Javaslatot tegyenek az óvoda épülete és a csoportszobák még biztonságosabbá 

tételére. Munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek 

biztonságára, testi épségére.  

 Veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják.  

 Hívják fel a gyermekek és az óvodavezető figyelmét a veszélyhelyzetekre.  

 Azonnali veszélyelhárítás szükséges a baleset megelőzése érdekében.  

 

Gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok  

  

A balesetet szenvedett gyermek ellátása a gyermek felügyeletét éppen ellátó óvónő 

feladata, miután a többi gyermek biztonságáról, felügyeletéről gondoskodott.  

A fenti feladatok ellátásában a helyszínen jelenlévő többi munkatársnak is segítséget 

kell nyújtania.  

 

A balesetet szenvedett gyermek megnyugtató ellátása után tájékoztatni kell az 

óvodavezetőt, amennyiben orvosi ellátás szükséges, akkor azonnal értesíteni kell a 

szülőket is.  

A gyermekbalesetek jelentésének módját az 20/2012 (VIII.30) EMMI r. 169. § (2) bekezdése 

tartalmazza.  

A gyermekbalesetek jegyzőkönyvezése és nyilvántartása a gyermekvédelmi felelős 

feladata. Az elektronikus úton kitöltött, kinyomtatott, hitelesített jegyzőkönyv egy 

példányát megkapja a szülő, egy példányát az óvoda irattárában kell megőrizni.  

  

Nem súlyos balesettel kapcsolatos feladatok:  

 a baleset körülményeinek kivizsgálása  

 jegyzőkönyv készítése  

 bejelentési kötelezettség teljesítése Súlyos balesettel kapcsolatos további 

előírások:  

 azonnali jelentés a fenntartónak  

 legalább középfokú munkavédelmi képesítéssel rendelkező személy bevonása a 

baleset körülményeinek a kivizsgálásába  
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 A baleset körülményeinek kivizsgálásánál biztosítani kell a szülői szervezet 

képviselőjének részvételét.  

 A munkavédelmi felelős különleges felelőssége, hogy  

 gyermekbalesetet követően intézkedjen annak megelőzésére, hogy hasonló eset 

ne forduljon elő,  

 az óvoda minden alkalmazottját tájékoztassa.  

  

Nevelési időben szervezett, óvodán kívüli programokkal kapcsolatos szabályok  

Az óvodapedagógusoknak lehetőségük van óvodán kívüli programok szervezésére is:  

 kirándulás, séta  

 színház-,múzeum-, 

kiállítás látogatás   

 sportprogramok 

iskolalátogatás stb.  

A szülők a nevelési év kezdetén írásban hozzájárulnak ahhoz, hogy gyermekük az 

óvodán kívül szervezett programokon részt vegyen.  

  

Az óvodapedagógusok feladatai:  

 Az óvoda faliújságján, online felületen tájékoztatják a szülőket a program 

helyéről, időpontjáról és a közlekedési eszközről.  

 Az óvodavezető tájékoztatása előzetesen szóban, majd a program megkezdésekor 

helyi formanyomtatvány (helyszín, résztvevők neve, kísérők neve, időtartam, 

közlekedési eszköz) kitöltésével írásban.  

 Kirándulás esetén tájékozódunk arról a helyszínről, ahová tervezzük a 

kirándulást. A program akkor tekinthető engedélyezettnek, ha azt az óvodavezető vagy 

helyettese részére szóbeli jelzés történt.  

 

Különleges előírások  

 A programhoz a gyermeklétszámnak megfelelő kísérőt kell biztosítani.  

 Tömegközlekedés igénybe vételekor 8 gyermekenként 1-1 fő felnőtt kísérő – de 

minimum 2 fő  

 Bérelt autóbusz esetén 10 gyermekenként 1-1 fő felnőtt kísérő  

Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről.  
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Az óvodai alkalmazottak munkavégzésével kapcsolatos szabályok:  

 Az intézmény valamennyi alkalmazottjának érvényes munkaköri alkalmassági 

orvosi véleménnyel kell rendelkeznie.  

 A HACCP-előírások betartása és betartatása mindenki felelőssége.  

 Az intézmény egész területén tilos a dohányzás!  

 Az intézményen belül szeszes ital fogyasztása tilos!  

  

1.6. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők  

  

Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen 

felettesének jelenteni. A szükséges intézkedésekről és a fenntartó értesítéséről az 

óvodavezető dönt.  

  

Rendkívüli esemény (bombariadó, tűz, természeti katasztrófa) esetén az épület 

kiürítését, a szükséges intézkedések megtételét a tűzvédelem előírásainak megfelelően 

kell elvégezni.  

  

Bombariadó esetén minden esetben azonnal értesíteni kell a rendőrséget, és 

haladéktalanul meg kell kezdeni az épület kiürítését.  

  

A gyermekek biztonságos, ideiglenes elhelyezése az iskolában történik.  

 Amennyiben az óvodavezető nem tartózkodik az épületben, a helyettese, illetve a 

legmagasabb iskolai végzettséggel és szolgálati idővel rendelkező munkatárs gondoskodik a 

bejelentésről és a kiürítés megszervezéséről, majd a vezető értesítéséről.  

  

A bombariadóról és a hozott intézkedésekről az óvodavezető rendkívüli jelentésben 

értesíti a fenntartót.  

Különleges jogrendben a 2011.év CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

szóló 290/2011.(XII.22.) Korm. rendeletben foglaltak alapján elkészített Honvédelmi 

Intézkedési Terv az irányadó. 
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1.7. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje  

A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az intézményben folyó pedagógiai tevékenység 

eredményességének, szakszerűségének, célszerűségének és hatékonyságának a 

vizsgálata, annak feltárása, hogy milyen területen szükséges erősíteni a tevékenységet, 

milyen területeken kell a rendelkezésre álló eszközöket, felszereléseket felújítani, 

korszerűsíteni, illetve bővíteni.  

  

Területei:  

 Szakmai-pedagógiai tevékenység  

 Tanügy-igazgatási feladatok ellátása  

 Munkáltatói jogkörből adódó feladatok (határidők, jogszabályi előírások 

betartása)  

Módszerei:  

 Megfigyelés (csoportlátogatás),  

 Dokumentumelemzés (tervezési, értékelési, tanügy-igazgatási)  

 Bejárás, leltározás  

 Részvétel a munkában  

 Alapelvei:  

 konkrétság  

 objektivitás  

 folyamatosság  

 tervszerűség  

 pedagógiai önállóság tiszteletben tartása  

 humánus megközelítés, kölcsönös bizalom  

 önállóság, önértékelés fejlesztése  

 perspektívák adása  

 pozitívumok erősítése  

  

A pedagógiai munka éves ellenőrzési ütemtervét a vezető helyettes javaslatai alapján az 

intézményvezető készíti el.  

 Az ellenőrzési terv az éves munkaterv része. Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés 

területeit, módszereit, szempontrendszerét és ütemezését.  
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Az ellenőrzési tervet az intézményben nyilvánosságra kell hozni. Az ellenőrzés kiterjed 

az egyes feladatok elvégzésének módjára, minőségére, a munkafegyelemmel összefüggő 

kérdésekre.  

 Az ellenőrzési terv végrehajtásáért az intézményvezető felel.  

Az intézményvezető az egyes nevelési területek ellenőrzésébe bevonja a vezető 

helyettest is.  

Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az intézményvezető dönt. 

Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet az intézményvezető-helyettes és a szülői 

szervezet.  

Az ellenőrzés tapasztalatairól az érintett óvodapedagógussal, illetve dolgozóval 

ismertetni kell, aki arra szóban vagy írásban észrevételt tehet.  

Az intézményvezető minden évben valamennyi óvodapedagógus és technikai dolgozó 

munkáját értékeli legalább egy alkalommal.  

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének eredményeit, illetőleg az ellenőrzés 

általánosítható tapasztalatait a nevelési évzáró értekezleten értékelni kell, megállapítva 

az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket.  

A kereset kiegészítés feltételei  

Az intézményvezető határozott időre, vagy egyszeri alkalomra szólóan kereset 

kiegészítéssel ismerheti el a kiváló teljesítményt, az átmeneti többletfeladatok ellátását, 

továbbá a teljesítményértékelés eredményét az alábbi szempontok figyelembevételével:  

 olyan folyamatos pedagógiai tevékenység, amely túlnő a csoportkereteken  

 pályázatírás  

 publikálás  

 bemutatók tartása  

 új módszerek, ötletek kipróbálása, megvalósítása, továbbadása  

 belső ellenőrzések tapasztalatai  

 óvodapedagógusi tevékenységével emeli és erősíti az óvoda elismertségét  

 pályakezdők szakmai segítése  

 olyan munkában való részvétel, amely nem kapcsolódik a munkaköréhez  

A kereset kiegészítésről a költségvetés függvényében az óvodavezető dönt. A döntése 

előkészítési folyamatában kikéri az óvodavezető-helyettes és amennyiben működik, a 

KT elnökének véleményét.  
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A teljesítménypótlék alkalmazása  

Az óvodában teljesítménypótlékot nem alkalmazunk.  

  

1.8. Egyéb rendelkezések  

 

Nyilatkozat tömegtájékoztató szerveknek  

A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű tájékoztatás 

nyilatkozatnak minősül.  

Nyilatkozattétel esetén az alábbi előírásokat kell betartani:  

 Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az 

intézményvezető vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult.  

 A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív 

ismertetéséért a nyilatkozó felel.  

 A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali 

titoktartásra, valamint az intézmény jó hírnevére és érdekeire.  

 Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, 

amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, az 

intézménynek anyagi vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyekről 

a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik. 

  

Reklámtevékenység szabályozása 

Az intézményben tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha az a gyermekekhez szól, vagy az 

egészséges életmóddal, környezetvédelemmel, kulturális tevékenységgel függ össze. Az 

intézményvezető felel azért, hogy milyen reklámhordozót engedélyeznek az intézményben. 

Az intézményvezető a hirdetőtábláira csak az intézményvezető vagy helyettese 

beleegyezésével lehet reklámanyagot elhelyezni. Nem jelenhet meg az intézményben olyan 

reklám, amelyik erőszakra, környezet-, természet károsítására ösztönöz, félelemérzetet kelt, a 

gyermekek tapasztalatlanságát és hiszékenységét kihasználva, a gyermeket arra szólítja fel, 

hogy szüleit „vásárlásra“ ösztönözze. Dohányárut, alkoholt reklámozni az intézmény 

bejáratától 200 m-es körzetbe tilos! 
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Hivatali titkok megőrzése 

Hivatali titoknak minősül: 

  A dolgozó személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok 

 A gyermekek és a szülők személyiség jogaihoz fűződő adatok 

 Továbbá azok az adatok, melyet az intézményvezető az adott ügy, vagy a 

zavartalan működés biztosítása, illetve az óvoda jó hírnevének megőrzése érdekében 

vezetői utasításban annak minősít. 

Nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, melyek hivatali titoknak minősülnek, 

illetve az intézmény jó hírnevét sértik, kivétel, ha erre a hatóság írásban utasítást ad. 

A telefonhasználat eljárásrendje 

Az intézményből csak hivatalos ügyben lehet telefonálni. Az intézményi telefont 

kivételes esetben használható magáncélra. a dolgozó a mobiltelefonját a gyermekekkel 

való foglalkozás teljes idejében néma állapotban tartja. Mobiltelefont a gyermekek 

között a dolgozók nem használhatják. Sürgős esetben, a gyermekek felügyeletét 

megoldva, csoportszobán kívül használható! Az intézmény dolgozói kötelesek a 

„Vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályzatában” foglaltakat megismerni, a 

megismerés tényét aláírásukkal jelezni és betartani.  

Informatikai eszközök, internet használat  

Az óvoda-bölcsőde működésével kapcsolatos feladatok ellátására, illetve szakmai munka 

megvalósítására, segítése és fejlesztése céljából használhatóak. A fénymásoló nyomtató, 

projektor, laptop magáncélra történő használata nem megengedett. A közösségi 

oldalakra szöveges információt, a gyermekcsoport tevékenységével kapcsolatos képeket 

feltenni csak a csoportvezető, szakmai vezető és az intézményvezető engedélyével, a 

gyermekek szülője, törvényes képviselője írásbeli hozzáárulásával lehetséges. A 

szabályozást a szülőkel minden nevelési év elején ismertetni kell. Az intézmény 

Adatvédelmi Szabályzata az irányadó. (http://magocsiovoda.hu/?page_id=81) 

Az intézményről, az intézmény dolgozóiról információt, képet csak a vezető előzetes 

engedélyével lehet kiadni, illetve feltölteni bármilyen közösségi portálra 
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A szervezeti és működési szabályzat hatálybalépése  

  

Jelen szabályzat 2021.09.01-én a lép hatályba.  

A hatálybalépéssel egyidejűleg érvényét veszti az intézmény 6/2020(2020.VIII.28.) sz. 

határozattal jóváhagyott, a Mágocsi Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 

5/2021.(IV.30.) sz. határozata.  

Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása az intézmény valamennyi alkalmazottjára 

kötelező, megszegése esetén az intézményvezető munkáltatói jogkörében intézkedhet.  

  

A szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata, módosítása  

  

Felülvizsgálata: évenként, jogszabályi és használhatósági szempontok 

figyelembevételével Módosítása: az intézményvezető  hatásköre, kezdeményezheti a 

nevelőtestület. 

A módosítás indoka lehet:  

• jogszabályváltozás  

• alapító okirat tartalmának változása  

• túlszabályozott rendszer  

• hiányosan szabályozott rendszer  

• hibás illetékesség vagy hatáskör kijelölés  

A módosítás során az elkészítésre vonatkozó legitimációs eljárást kell lefolytatni.  

  

A szervezeti és működési szabályzat nyilvánossága  

  

• A hatályba lépett SZMSZ-t meg kell ismertetni az intézmény minden 

alkalmazottjával, valamint azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az intézménnyel, és 

meghatározott körben használják helyiségeit.  

• Az SZMSZ-ben foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell.  

• A hozzáférhetőség biztosítását jelen Szabályzat tartalmazza.  
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Mellékletek  

1. sz. melléklet 

 

Óvodapedagógus, vezető-helyettes munkaköri leírása 

 

 

Munkavállaló neve 

születési név:  

Lakcím:  

születési hely, idő:  

Anyja neve:  

Munkahely neve, címe:  Mágocsi Tündérkert Óvoda-Bölcsőde 

                                         7342 Mágocs, Templom tér 2. 

Közvetlen felettese az óvodavezető. 

A köznevelési törvény óvodapedagógusok munkaidejére vonatkozó szabályozása: 

Nkt. 62 (5) A nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézményekben pedagógus-

munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a 

továbbiakban: kötött munkaidő) az intézményvezető által - az e törvény keretei között - 

meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a 

munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni. 

 heti munkaidő: 40 óra( csoportban letöltendő kötelező óraszáma 24) 

 

Munkakörülmények  

 szabad hozzáféréssel rendelkezik a szertárban elhelyezett foglalkozási eszközökhöz (a 

nagyobb értékű informatikai eszközöket (laptop, projektor) az óvodavezetőtől veheti át 

az átadás-átvétel dokumentálása mellett) 

 internet: az egész óvoda területén hozzáférhető  

 telefonhasználat – a telefonok használatáról rendelkező belső szabályzatban 

foglaltaknak megfelelően. Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon 

telefont, magánügyeit gyorsan, a nevelőmunka zavarása nélkül intézze el.  

 Az óvodában, 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 
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időben gondoskodhassanak. Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével 

hagyhatja el az óvodát.  

Alaptevékenysége: 

 Felelős a rábízott gyerekek testi épségéért, csoportját nem hagyhatja felügyelet nélkül. 

A gyermekek egészségügyi állapotáról, magatartásáról, viselkedéséről, értelmi 

képességeinek fejlődéséről a szülőt érdemben rendszeresen tájékoztatja. A csoportban 

dolgozókkal együttesen gondoskodik a kulturált étkezés, a nyugodt pihenés és 

gondozás feltételeinek biztosításáról. 

 Köteles a balesetveszélyt elhárítani, megelőzni, a szükséges intézkedéseket ennek 

érdekében megtenni. 

 Óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait. A csoportszobában elhelyezett 

leltári tárgyakért és az általa használt eszközökért, a személyes használatra átadott 

informatikai eszközökért (laptop, projektor) leltári felelőséggel tartozik. A 

munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért 

kártérítési felelősséggel tartozik. 

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

egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni. 

 betartja az óvoda etikai kódexében megfogalmazott – a munkavégzésre, a 

kapcsolatokra, a titoktartásra vonatkozó – etikai normákat 

 csoportjában és az udvaron egyaránt gondoskodik a játékok és eszközök rendben 

tartásáról, délután takarításra alkalmas állapotban adja át a csoportszobát  

 a költségvetés készítésénél javaslatot tesz csoportjában a bútorok, eszközök javítására, 

pótlására, bővítésére 

 Naprakészen vezeti a csoportmunkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat 

(mulasztási napló, csoportnapló, fejlesztési dokumentációt.  személyiséglapok). 

 Gondoskodik a gyermekek adatainak folyamatos aktualizálásáról  

 Csoportváltás esetén gondoskodik a gyermekkel kapcsolatos információk teljes körű 

átadásáról  

 A rendelkezésére biztosított pénzügyi kerettel önállóan gazdálkodik ünnepélyek 

szervezésekor és játékvásárláskor. 

 Alkalmassági vizsgálaton annak lejárta előtt megjelenik.  
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Pedagógus feladatai a pedagógus kompetenciák alapján 

 

Pedagógus kompetenciák  A pedagógus feladatai  

Pedagógiai módszertani 

felkészültség, 

Szakmai feladatok, 

szaktudományos, 

szaktárgyi, tantervi tudás  

   

 

Pedagógiai tevékenysége biztos szaktudományos és módszertani 

tudást tükröz. 

Ismeri az intézményben folyó pedagógiai munka tartalmi 

meghatározására és szervezésére vonatkozó szabályozó 

dokumentumok főbb tartalmi elemeit. 

Fogalomhasználata szakszerű, az adott pedagógiai helyzethez 

igazodik. a gyermekek motiválásához, motivációjának 

fejlesztéséhez megfelelő módszertani tudással rendelkezik. 

Elvégzi az éves munkatervben szereplő, névre szóló feladatokat. 

A gyermek életkorának, fejlettségének figyelembevételével 

megfelelő módszerrel sajátíttatja el a közösségi együttműködés 

magatartási szabályait, törekszik azok betartatására. 

Pedagógiai folyamatok, 

tevékenységek tervezése 

és a megvalósításukhoz 

kapcsolódó önreflexiók 

Az érvényben lévő alapdokumentum előírásai és ajánlásai szerint 

megfelelően felkészül a tervszerű nevelőmunkára. 

Megtervezi és a csoportnaplóban fél évre rögzíti a nevelési 

feladatokat, majd értékelő feljegyzéseket készít. 

Év végi értékelő feljegyzéseket készít a csoportban végzett 

pedagógiai munkáról. 

Évente két alkalommal csoportprofilban rögzíti a csoportra 

vonatkozó információkat. 

A pedagógiai program elvrendszerének, értékrendjének 

megfelelően tervezi, szervezi, irányítja a csoportjában folyó 

differenciált tanulási folyamatot, pedagógiai munkát. 

A tanulás támogatása Figyelembe veszi a gyermekek érdeklődését, érzelmi és fizikális 

állapotát a tanulási folyamat szervezésénél. 
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Pedagógus kompetenciák  A pedagógus feladatai  

Az ismereteket sokoldalúan és tárgyilagosan közvetíti, az önálló 

tanulás képességeit fejleszti, lehetőséget teremt az önálló 

felfedezés gyakorlására. 

Nyugodt és biztonságos tanulási környezetet teremt. 

Alkalmazza a gyermekek tevékenységéhez szükséges szemléltető 

eszközöket, segédanyagokat. 

A külső világ tevékeny megismeréséhez biztonságos, külső 

helyszínekről, kíséretről gondoskodik. 

A tanuló személyiségének 

fejlesztése, az egyéni 

bánásmód érvényesülése, 

a hátrányos helyzetű, 

sajátos nevelési igényű 

vagy beilleszkedési, 

tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő 

gyermek, tanuló többi 

gyermekkel, tanulóval 

együtt történő sikeres 

neveléséhez, oktatásához 

szükséges megfelelő 

módszertani felkészültség 

Alapvető feladata a rábízott gyermek egyéni differenciált nevelése, 

a gyermekközösségek alapítása, fejlesztése. Figyelembe veszi a 

gyermek egyéni képességeit, tehetségét, fejlődési ütemét, 

szociokulturális helyzetét, átlagtól eltérő másságát.  

Biztosítja a gyermekek részére az etikus viselkedéshez szükséges 

ismereteket.  

Feladatait elvégzi a tehetséggondozás, felzárkóztatás, a preventív 

nevelőmunka terén. 

Az éves munkatervnek megfelelően önállóan és felelősséggel 

fejleszti az egyént és a csoportot. 

Felismeri, szükség esetén szakszolgálathoz irányítja az arra 

rászorulókat.  

Nevelőmunkájában érvényesíti a tehetséggondozást, 

felzárkóztatást, a különbözőségek elfogadtatását. 

Felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért, 

nevelőtevékenysége keretében gondoskodik a gyermekek testi 

épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének 

fejlődéséről. 

Biztonságos körülményeket teremt a gyermekek értelmi-testi-lelki 
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Pedagógus kompetenciák  A pedagógus feladatai  

fejlődéséhez. 

A tanulói csoportok, 

közösségek alakulásának 

segítése, fejlesztése, 

esélyteremtés, nyitottság a 

különböző társadalmi-

kulturális sokféleségre, 

integrációs tevékenység,  

A csoportszobában és a közös helyiségekben esztétikus 

környezetet teremt, amely harmonizál az óvoda többi helyiségével. 

A gyermek életkorának, fejlettségének figyelembevételével 

elsajátíttatja a közösségi együttműködés magatartási szabályait, 

törekszik azok betartására. 

Ösztönzi a gyermekek közötti véleménycserét, fejleszti 

kommunikációs képességeiket. 

A gyermekeket egymás elfogadására, tiszteletére előítélet 

mentességre neveli. 

Szakszerűen alkalmazza a konfliktuskezelés és megelőzés 

módszereit. 

Alapvető feladata a rábízott gyermek egyéni differenciált nevelése, 

a gyermekközösségek alapítása, fejlesztése. 

Az éves munkatervnek megfelelően önállóan és felelősséggel 

fejleszti az egyént és a csoportot. 

Kialakítja csoportjában az SZMSZ-ben rögzített ünnepek és az 

óvodai hagyományokhoz kapcsolódó programok megünneplésének 

módját, amivel fejleszti az együvé tartozás érzését.  

Pedagógiai folyamatok és 

a tanulók 

személyiségfejlődésének 

folyamatos értékelése, 

elemzése 

A humanista pedagógia elveivel ellentétes büntetési eljárásokat 

nem alkalmazhat (például: testi fenyítés, megfélemlítés, csoporttól 

való eltávolítás, alvásra, vagy étel elfogyasztására való 

kényszerítés).A pedagógiai programunkban meghatározott elvek és 

módszerek alapján folyamatosan ellenőrzi, méri, értékeli a 

gyermekek fejlettségét, fejlődését, az egyéni fejlődési naplót 

vezeti. 

Folyamatosan értékeli és ellenőrzi csoportjában a gyermekek 

teljesítményét, fejlődését, és erről az eljárásrendben rögzítetteknek 
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Pedagógus kompetenciák  A pedagógus feladatai  

megfelelően feljegyzést készít.  

Feladatait a közoktatási törvényben meghatározottak szerint, az 

országos és helyi pedagógiai program alapján végzi önállóan és 

felelősséggel. 

Feladata a rábízott gyerekek nevelése és fejlesztése, a legjobb 

tudásának megfelelően, minden területre kiterjedően. 

Elősegíti a gyermekek önértékelési képességének kialakulását, 

fejlődését. 

Kommunikáció és szakmai 

együttműködés, 

problémamegoldás 

Kapcsolatot tart a szülőkkel, 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. Részt vesz az óvoda 

szülői értekezletein, megszervezi és vezeti azt, nyílt napot tart. A 

szülők tájékoztatására – az eljárásrendben foglaltaknak 

megfelelően fogadóórát kezdeményez, és nyitott a szülők által 

igényelt fogadóórák megtartására 

A szülőket folyamatosan érdemben tájékoztatja az óvodában folyó 

nevelőmunkáról. Családlátogatást végez, melyről feljegyzést 

készít. Közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

ellátásában, a gyermekek fejlődését veszélyeztető körülmények 

megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 

A nevelés folyamatosságának biztosítása érdekében kapcsolatot 

tart az iskolai nevelők-kel. 

Támogatja az orvos, a védőnő, a gyermekjóléti szolgálat munkáját. 

A pedagógiai munkával, az óvoda ügyvitelével és működésével 

kapcsolatos – kötelező óraszámon kívüli – rendszeres, vagy 

esetenkénti teendőket a vezető útmutatása szerint végzi. 

Beszámol a nevelőtestületnek a továbbképzéseken szerzett 



50 

 

Pedagógus kompetenciák  A pedagógus feladatai  

információkról. 

A gyermekekkel, a szülőkkel és a munkatársakkal udvarias, 

segítőkész magatartást tanúsít.  

Segíti, megbecsüli kollégái munkáját  

Alkotó módon együttműködik a nevelőmunka fejlesztése, a 

nevelőtestületi egység kialakítása érdekében. 

Feladata az együttműködés változatos és célszerű formájának 

kialakítása. 

Életszemléletében törekedjen a pozitív beállítottságra, működjön 

együtt a jó munkahelyi légkör megteremtésében. 

Köteles megtartani a pedagógusetika követelményeit, valamint a 

munkafegyelem és közösségi együttműködés normáit. 

A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és 

kötelezettségeket, melyet a vonatkozó jogszabályok határoznak 

meg. 

A nevelőtestület tagjaként aktívan részt vesz a nevelői 

értekezleteken, legjobb tudása szerint Törekszik a legjobb 

munkakapcsolat kialakítására váltótársával és a csoport dajkájával  

Pedagógiai tevékenységével segíti az óvoda és a család 

együttműködését (szülői értekezlet, fogadóóra, nyílt nap, közös 

programok). A gyermekek, a szülők, a dolgozók személyiségjogait 

érintő információkat megőrzi, egyéb esetben a közalkalmazotti 

törvényben foglaltak szerint jár el. Az információkat időben és 

megfelelő módon továbbítja az érintetteknek. Az iskolaérettség 

megállapításához óvodai szakvéleményt ad ki fogadóóra 

keretében. 

Elkötelezettség és szakmai 

felelősségvállalás a 

A pedagógus minősítés követelményrendszerében megfogalmazott 

kritériumoknak megfelelően végzi munkáját. 
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Pedagógus kompetenciák  A pedagógus feladatai  

szakmai fejlődésért Pedagógiai munkáját reflektivitás jellemzi. Javaslataival 

kezdeményező szerepet vállal. Szakmai ismereteinek bővítése 

érdekében részt vesz bemutatókon, konferenciákon, előadásokon, 

pedagógiai fórumokon. Továbbképzési kötelezettségét teljesíti. 

Hivatásából eredő kötelessége, hogy fejlessze szakmai és általános 

műveltségét, tökéletesítse pedagógiai munkáját. Ennek érdekében 

használja fel az önképzésben és a szervezett továbbképzésben 

biztosított lehetőségeket. Munkavégzése során betartja a 

jogszabályban és az intézményi szabályzatokban foglalt 

előírásokat. 

A környezeti nevelésben 

mutatott jártasság, a 

fenntarthatóság 

értékrendjének hiteles 

képviselete és a 

környezettudatossághoz 

kapcsolódó attitűdök 

átadásának módja.  

Segíti a gyermekeket, hogy megértsék a nem fenntartható és 

fenntartható fejlődés különbségeit. Kihasználja saját szakterületén, 

illetve intézményében a fenntarthatóságra nevelés pedagógiai 

lehetőségeit. Lehetővé teszi a gyermekek számára, hogy saját 

cselekedeteikkel, viselkedésükkel hozzájáruljanak a 

fenntarthatósághoz, tudatosítva bennük, hogy a jövő rajtuk is 

múlik.. Ennek érdekében elsősorban olyan pedagógiai folyamatok 

kialakítására törekszik, amely elősegíti és megalapozza a 

gyermekek környezettudatos magatartását, életvitelét, életmódját. 

Érzelmi, cselekvési, környezettudatos magatartási mintákat 

alkalmaz.  

 

 

Az óvodára háruló feladatokból az óvónő köteles az alábbi részfeladatokat ellátni a 

vezető útmutatása szerint 

Helyettesítés 

Szülői értekezlet tartása 

Előadás, beszámoló, gyakorlati bemutató tartása 

Jegyzőkönyvvezetés 

Az óvodai munkatervben szereplő rendezvények, szabadidős tevékenységek megszervezése a 



52 

 

heti 40 órás munkaidőn felül is 

Pályázatírásban való részvétel 

Továbbképzésen való részvétel 

Hallgatók gyakorlatának vezetése 

Leltározás, selejtezés előkészítése 

Felkérés alapján vállalhat munkavédelmi és tűzvédelmi megbízatást, gyermekvédelmi 

feladatokat vállalhat, mint gyermekvédelmi felelős 

Rendezi, szerkeszti az óvoda faliújságát 

Pályázati dokumentációk előkészítése, elszámolások elkészítése, pályázathoz kapcsolódó 

tevékenységek végrehajtása.  

 

Az óvodavezető-helyettesi feladatai  

 Vezetői tevékenységét az óvodavezető közvetlen irányítása mellett végzi.  

 Különleges felelőssége  

• Az óvodavezető távollétében – korlátozott jogkörben – teljes felelősséggel végzi a 

vezetési feladatokat.   

• A nevelési területen közreműködik a vezető által megállapított tevékenység 

irányításában.  

• Közvetlenül szervezi és irányítja a dajkák munkáját.  

• Az óvoda kulcsaiért, valamint a bélyegző használatáért teljes felelősséggel tartozik.  

  

Az óvodavezető-helyettes felelős:  

• a helyettesítések megszervezéséért  

• szabadságok ütemezéséért és naprakész nyilvántartásáért  

• az alkalmazotti értekezletek előkészítéséért  

• a szakmai könyvtár fejlesztéséért  

  

Az óvodavezető-helyettes feladatai:  

– az óvodavezető külön megbízása alapján részt vesz a vezetői munkában  

– szükség szerint végzi az új felvételeket, előjegyzéseket,   

– szakmai fórumokon, hivatalos rendezvényeken képviseli az óvodát  

– pályakezdő, újonnan belépő pedagógus szakmai munkáját segíti  
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– a költségvetés előtervezésénél összeállítja a hiánylistát, egyeztet az 

óvodapedagógusokkal és a dajkákkal  

  

Az óvodavezető-helyettes ellenőrzési feladatai:  

• az óvodavezetővel csoportellenőrzéseket végez az éves munkatervben foglaltak 

szerint  

• ellenőrzi a reszortfelelősök munkáját  

• ellenőrzi a HACCP-előírásoknak megfelelő munkavégzést  

• ellenőrzi az intézményi szabályzatokban foglalt előírásoknak megfelelő 

munkavégzést  

  

Beszámolási kötelezettsége kiterjed:  

• az intézmény egész működésére és pedagógiai munkájára  

• a belső ellenőrzések tapasztalataira  

• az intézményt érintő, megoldandó problémák jelzésére  
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Intézményvezető munkaköri leírás 

Közalkalmazott neve:  

Születési idő:   

Lakik:   

Munkakör megnevezése:  

Munkavégzés helye:  

 

 Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal 

Függőségi viszonya: munkáltatói jogok és fegyelmi jogkör gyakorlója 

a Mágocsi Óvodafenntartó Társulás elnöke, 

Mágocs Város Önkormányzat polgármestere 

 

Értesítem, hogy munkakörében közvetlen felettese irányítása mellett az alább részletezett 

szakmai feladatokat tartozik ellátni: 

Munkavégzése és felelőssége az alábbi intézményre terjed ki: 

Mágocsi Tündérkert Óvoda-Bölcsőde 

Elsődleges munkavégzése és felelőssége az alábbi telephelyekre terjed ki: 

Mágocsi Tündérkert Óvoda-Bölcsőde 

Munkarend: 

- teljes munkaidő (heti 40 óra, melyből csoportban eltöltendő kötelező óraszáma 

10) 

A munkakör tartalma 

Az óvodavezető  

Az intézmény élén az óvodavezető áll, akit egy vezető helyettes segít az óvoda vezetésével 

összefüggő feladatai ellátásában.  

Az intézmény vezetője egyszemélyi felelősséggel vezeti az intézményt, ellátja – a 

jogszabályok maradéktalan figyelembevételével – a jogszabályokból és a jelen Szabályzatból 

rá háruló, az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat.  
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Az óvodavezetőnek az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési 

jogkörét elsődlegesen a nemzeti köznevelési törvény határozza meg.  

A köznevelési intézmény vezetője a pedagógiai munkáért való felelőssége körében szakmai 

ellenőrzést indíthat az intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes alkalmazott 

munkája színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából.   

A nevelési-oktatási intézményvezető munkáját a nevelőtestület és a szülők közössége a 

vezetői megbízásának második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan 

kérdőíves felmérés alapján értékeli. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés az 

intézményvezető munkájának ellenőrzése és értékelése során a kérdőíves felmérés 

eredményét is figyelembe veszi.  

 Az óvodavezető – a köznevelési törvénynek megfelelően – egy személyben felelős:  

 az intézmény szakszerű és törvényes működéséért  

 az ésszerű és takarékos gazdálkodásért  

 az intézményi szabályzatok elkészítéséért, a jogszabályi előírásoknak való 

folyamatos megfeleltetéséért  

 az intézmény pedagógiai programjának jóváhagyásáért  

 a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért  

 a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért  

 a nemzeti ünnepek méltó megszervezéséért  

 a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért  

 a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért  

 a munka- és tűzvédelmi tevékenység megszervezéséért  

 a gyermekbalesetek megelőzéséért  

 a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért  

 a humánerőforrás biztosításáért és fejlesztéséért  

 a KIR STAT-adatszolgáltatás hitelességéért  

 A KIR személyi nyilvántartás naprakész vezetéséért 

 KENYSZI naprakész vezetéséért 

 a pedagógusi középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási 

terv elkészítéséért  

 a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért  
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 a szabályzatok betartásának biztosításáért a munkaköri leírások és a vezetői 

ellenőrzés útján  

A költségvetési szerv vezetője felel:  

 a közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatban 

foglaltaknak, az irányító szerv által meghatározott követelményeknek és feltételeknek 

megfelelő ellátásáért  

 a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság, a gazdaságosság, az eredményesség 

követelményeinek érvényesítéséért  

 a használatába adott vagyon vagyonkezelői jogának rendeltetésszerű 

gyakorlásáért  

 a belső kontrollrendszer kialakításáért, működtetéséért, fejlesztéséért  

 a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, 

valamint annak teljességéért és hitelességéért  

 az óvodai törzskönyv vezetéséért  

 a tanügyi nyilvántartások jogszabályban, továbbá intézményi szabályzatban 

(határozatban) rögzített vezetéséért  

 a szülői szervezet működésének segítéséért  

 a HACCP-rendszer működtetéséért  

 a belső továbbképzések megszervezéséért  

 ellenőrzi a mulasztási naplók, csoportnaplók vezetését  

 Az óvodavezető feladata:  

 a nevelőtestületi értekezletek előkészítése  

 a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése  

 a nevelőmunka irányítása és ellenőrzése  

 a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges 

személyi és tárgyi feltételek biztosítása  

 a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a szülői szervezettel való 

együttműködés  

 a kötelezettségvállalási, munkáltatói és kiadmányozási jogkör gyakorlása  

 az intézmény működésével kapcsolatban döntés minden olyan ügyben, amelyet 

jogszabály, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe  
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 rendkívüli szünet elrendelése – a fenntartó egyidejű értesítése mellett –, ha az 

intézményre kiterjedő veszélyhelyzet miatt annak működtetése nem lehetséges (időjárás, 

járvány, természeti csapás, elháríthatatlan ok)  

 a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartása a közalkalmazottak 

foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben  

 az intézmény külső szervek előtti teljes képviselete azon lehetőség 

figyelembevételével, hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti vagy állandó 

megbízást adhat  

 a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatok ellátása  

 az egyéb feladatot ellátó alkalmazottak irányítása  

 Az óvodavezető kizárólagos hatásköre a munkáltatói, kötelezettségvállalási és 

utalványozási jogkör.  

Az óvodavezetőnek, mint pedagógusnak a következő feladatai vannak a pedagógus 

kompetenciák alapján 

 

Pedagógus 

kompetenciák  

A pedagógus feladatai  

Pedagógiai módszertani 

felkészültség, 

Szakmai feladatok, 

szaktudományos, 

szaktárgyi, tantervi 

tudás  

   

 

Pedagógiai tevékenysége biztos szaktudományos és módszertani 

tudást tükröz. 

Ismeri az intézményben folyó pedagógiai munka tartalmi 

meghatározására és szervezésére vonatkozó szabályozó 

dokumentumok főbb tartalmi elemeit. 

Fogalomhasználata szakszerű, az adott pedagógiai helyzethez 

igazodik. a gyermekek motiválásához, motivációjának 

fejlesztéséhez megfelelő módszertani tudással rendelkezik. 

Elvégzi az éves munkatervben szereplő, névre szóló feladatokat. 

A gyermek életkorának, fejlettségének figyelembevételével 

megfelelő módszerrel sajátíttatja el a közösségi együttműködés 

magatartási szabályait, törekszik azok betartatására. 

Pedagógiai folyamatok, Az érvényben lévő alapdokumentum előírásai és ajánlásai 
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Pedagógus 

kompetenciák  

A pedagógus feladatai  

tevékenységek tervezése 

és a megvalósításukhoz 

kapcsolódó önreflexiók 

szerint megfelelően felkészül a tervszerű nevelőmunkára. 

Megtervezi és a csoportnaplóban fél évre rögzíti a nevelési 

feladatokat, majd értékelő feljegyzéseket készít. 

Év végi értékelő feljegyzéseket készít a csoportban végzett 

pedagógiai munkáról. 

Évente két alkalommal csoportprofilban rögzíti a csoportra 

vonatkozó információkat. 

A pedagógiai program elvrendszerének, értékrendjének 

megfelelően tervezi, szervezi, irányítja a csoportjában folyó 

differenciált tanulási folyamatot, pedagógiai munkát. 

A tanulás támogatása Figyelembe veszi a gyermekek érdeklődését, érzelmi és fizikális 

állapotát a tanulási folyamat szervezésénél. 

Az ismereteket sokoldalúan és tárgyilagosan közvetíti, az önálló 

tanulás képességeit fejleszti, lehetőséget teremt az önálló 

felfedezés gyakorlására. 

Nyugodt és biztonságos tanulási környezetet teremt. 

Alkalmazza a gyermekek tevékenységéhez szükséges 

szemléltető eszközöket, segédanyagokat. 

A külső világ tevékeny megismeréséhez biztonságos, külső 

helyszínekről, kíséretről gondoskodik. 

A tanuló 

személyiségének 

fejlesztése, az egyéni 

bánásmód 

érvényesülése, a 

hátrányos helyzetű, 

sajátos nevelési igényű 

Alapvető feladata a rábízott gyermek egyéni differenciált 

nevelése, a gyermekközösségek alapítása, fejlesztése. 

Figyelembe veszi a gyermek egyéni képességeit, tehetségét, 

fejlődési ütemét, szociokulturális helyzetét, átlagtól eltérő 

másságát.  

Biztosítja a gyermekek részére az etikus viselkedéshez 
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Pedagógus 

kompetenciák  

A pedagógus feladatai  

vagy beilleszkedési, 

tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő 

gyermek, tanuló többi 

gyermekkel, tanulóval 

együtt történő sikeres 

neveléséhez, 

oktatásához szükséges 

megfelelő módszertani 

felkészültség 

szükséges ismereteket.  

Feladatait elvégzi a tehetséggondozás, felzárkóztatás, a 

preventív nevelőmunka terén. 

Az éves munkatervnek megfelelően önállóan és felelősséggel 

fejleszti az egyént és a csoportot. 

Felismeri, szükség esetén szakszolgálathoz irányítja az arra 

rászorulókat.  

Nevelőmunkájában érvényesíti a tehetséggondozást, 

felzárkóztatást, a különbözőségek elfogadtatását. 

Felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért, 

nevelőtevékenysége keretében gondoskodik a gyermekek testi 

épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének 

fejlődéséről. 

Biztonságos körülményeket teremt a gyermekek értelmi-testi-

lelki fejlődéséhez. 

A tanulói csoportok, 

közösségek 

alakulásának segítése, 

fejlesztése, 

esélyteremtés, nyitottság 

a különböző társadalmi-

kulturális sokféleségre, 

integrációs tevékenység,  

A csoportszobában és a közös helyiségekben esztétikus 

környezetet teremt, amely harmonizál az óvoda többi 

helyiségével. 

A gyermek életkorának, fejlettségének figyelembevételével 

elsajátíttatja a közösségi együttműködés magatartási szabályait, 

törekszik azok betartására. 

Ösztönzi a gyermekek közötti véleménycserét, fejleszti 

kommunikációs képességeiket. 

A gyermekeket egymás elfogadására, tiszteletére előítélet 

mentességre neveli. 

Szakszerűen alkalmazza a konfliktuskezelés és megelőzés 
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Pedagógus 

kompetenciák  

A pedagógus feladatai  

módszereit. 

Alapvető feladata a rábízott gyermek egyéni differenciált 

nevelése, a gyermekközösségek alapítása, fejlesztése. 

Az éves munkatervnek megfelelően önállóan és felelősséggel 

fejleszti az egyént és a csoportot. 

Kialakítja csoportjában az SZMSZ-ben rögzített ünnepek és az 

óvodai hagyományokhoz kapcsolódó programok 

megünneplésének módját, amivel fejleszti az együvé tartozás 

érzését.  

Pedagógiai folyamatok 

és a tanulók 

személyiségfejlődésének 

folyamatos értékelése, 

elemzése 

A humanista pedagógia elveivel ellentétes büntetési eljárásokat 

nem alkalmazhat (például: testi fenyítés, megfélemlítés, 

csoporttól való eltávolítás, alvásra, vagy étel elfogyasztására 

való kényszerítés).A pedagógiai programunkban meghatározott 

elvek és módszerek alapján folyamatosan ellenőrzi, méri, 

értékeli a gyermekek fejlettségét, fejlődését, az egyéni fejlődési 

naplót vezeti. 

Folyamatosan értékeli és ellenőrzi csoportjában a gyermekek 

teljesítményét, fejlődését, és erről az eljárásrendben 

rögzítetteknek megfelelően feljegyzést készít.  

Feladatait a közoktatási törvényben meghatározottak szerint, az 

országos és helyi pedagógiai program alapján végzi önállóan és 

felelősséggel. 

Feladata a rábízott gyerekek nevelése és fejlesztése, a legjobb 

tudásának megfelelően, minden területre kiterjedően. 

Elősegíti a gyermekek önértékelési képességének kialakulását, 

fejlődését. 

Kommunikáció és Kapcsolatot tart a szülőkkel, pedagógiai és egészségügyi 
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Pedagógus 

kompetenciák  

A pedagógus feladatai  

szakmai együttműködés, 

problémamegoldás 

felvilágosító tevékenységével hozzájárul az óvodai és a családi 

nevelés egységének kialakításához. A gyermekek és a szülők 

emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja. Részt vesz az 

óvoda szülői értekezletein, megszervezi és vezeti azt, nyílt napot 

tart. A szülők tájékoztatására – az eljárásrendben foglaltaknak 

megfelelően fogadóórát kezdeményez, és nyitott a szülők által 

igényelt fogadóórák megtartására 

A szülőket folyamatosan érdemben tájékoztatja az óvodában 

folyó nevelőmunkáról. Családlátogatást végez, melyről 

feljegyzést készít. Közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok ellátásában, a gyermekek fejlődését veszélyeztető 

körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 

A nevelés folyamatosságának biztosítása érdekében kapcsolatot 

tart az iskolai nevelők-kel. 

Támogatja az orvos, a védőnő, a gyermekjóléti szolgálat 

munkáját. 

A pedagógiai munkával, az óvoda ügyvitelével és működésével 

kapcsolatos – kötelező óraszámon kívüli – rendszeres, vagy 

esetenkénti teendőket a vezető útmutatása szerint végzi. 

Beszámol a nevelőtestületnek a továbbképzéseken szerzett 

információkról. 

A gyermekekkel, a szülőkkel és a munkatársakkal udvarias, 

segítőkész magatartást tanúsít.  

Segíti, megbecsüli kollégái munkáját  

Alkotó módon együttműködik a nevelőmunka fejlesztése, a 

nevelőtestületi egység kialakítása érdekében. 

Feladata az együttműködés változatos és célszerű formájának 
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Pedagógus 

kompetenciák  

A pedagógus feladatai  

kialakítása. 

Életszemléletében törekedjen a pozitív beállítottságra, működjön 

együtt a jó munkahelyi légkör megteremtésében. 

Köteles megtartani a pedagógusetika követelményeit, valamint a 

munkafegyelem és közösségi együttműködés normáit. 

A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és 

kötelezettségeket, melyet a vonatkozó jogszabályok határoznak 

meg. 

A nevelőtestület tagjaként aktívan részt vesz a nevelői 

értekezleteken, legjobb tudása szerint Törekszik a legjobb 

munkakapcsolat kialakítására váltótársával és a csoport 

dajkájával  

Pedagógiai tevékenységével segíti az óvoda és a család 

együttműködését (szülői értekezlet, fogadóóra, nyílt nap, közös 

programok). A gyermekek, a szülők, a dolgozók 

személyiségjogait érintő információkat megőrzi, egyéb esetben a 

közalkalmazotti törvényben foglaltak szerint jár el. Az 

információkat időben és megfelelő módon továbbítja az 

érintetteknek. Az iskolaérettség megállapításához óvodai 

szakvéleményt ad ki fogadóóra keretében. 

Elkötelezettség és 

szakmai 

felelősségvállalás a 

szakmai fejlődésért 

A pedagógus minősítés követelményrendszerében 

megfogalmazott kritériumoknak megfelelően végzi munkáját. 

Pedagógiai munkáját reflektivitás jellemzi. Javaslataival 

kezdeményező szerepet vállal. Szakmai ismereteinek bővítése 

érdekében részt vesz bemutatókon, konferenciákon, 

előadásokon, pedagógiai fórumokon. Továbbképzési 

kötelezettségét teljesíti. Hivatásából eredő kötelessége, hogy 

fejlessze szakmai és általános műveltségét, tökéletesítse 
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Pedagógus 

kompetenciák  

A pedagógus feladatai  

pedagógiai munkáját. Ennek érdekében használja fel az 

önképzésben és a szervezett továbbképzésben biztosított 

lehetőségeket. Munkavégzése során betartja a jogszabályban és 

az intézményi szabályzatokban foglalt előírásokat. 

A környezeti nevelésben 

mutatott jártasság, a 

fenntarthatóság 

értékrendjének hiteles 

képviselete és a 

környezettudatossághoz 

kapcsolódó attitűdök 

átadásának módja.  

Segíti a gyermekeket, hogy megértsék a nem fenntartható és 

fenntartható fejlődés különbségeit. Kihasználja saját 

szakterületén, illetve intézményében a fenntarthatóságra nevelés 

pedagógiai lehetőségeit. Lehetővé teszi a gyermekek számára, 

hogy saját cselekedeteikkel, viselkedésükkel hozzájáruljanak a 

fenntarthatósághoz, tudatosítva bennük, hogy a jövő rajtuk is 

múlik. Ennek érdekében elsősorban olyan pedagógiai 

folyamatok kialakítására törekszik, amely elősegíti és 

megalapozza a gyermekek környezettudatos magatartását, 

életvitelét, életmódját. Érzelmi, cselekvési, környezettudatos 

magatartási mintákat alkalmaz.  

 

A felsoroltakon túl ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel közvetlen felettese 

átmenetileg vagy véglegesen megbízza. A munkakörében bekövetkezett tartós vagy végleges 

változásokat át kell vezetni, amelynek felelőse a jegyző. 
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ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Munkavállaló neve:  

Születési név:  

Lakcím:  

Születési hely, idő:  

Anyja neve:  

Munkahely neve, címe: Mágocsi Tündérkert Óvoda-Bölcsőde,  

                                         7342 Mágocs, Templom tér 2 

Közvetlen felettese az óvodavezető. 

A köznevelési törvény óvodapedagógusok munkaidejére vonatkozó szabályozása: 

Nkt. 62 (5) A nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézményekben pedagógus-

munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a 

továbbiakban: kötött munkaidő) az intézményvezető által - az e törvény keretei között - 

meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a 

munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni. 

 heti munkaidő: 40 óra 

 kötött munkaidő: heti 32 óra 

Nkt. 62  (8) Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a 

teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó 

részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb  

pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai 

segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára. 
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Munkakörülmények  

 szabad hozzáféréssel rendelkezik a szertárban elhelyezett foglalkozási eszközökhöz (a 

nagyobb értékű informatikai eszközöket (laptop, projektor) az óvodavezetőtől veheti át 

az átadás-átvétel dokumentálása mellett) 

 internet: az egész óvoda területén hozzáférhető  

 telefonhasználat – a telefonok használatáról rendelkező belső szabályzatban 

foglaltaknak megfelelően. Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon 

telefont, magánügyeit gyorsan, a nevelőmunka zavarása nélkül intézze el.  

 Az óvodában, 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 házban lévő vezető engedélyével 

hagyhatja el az óvodát.  

Alaptevékenysége: 

• Felelős a rábízott gyerekek testi épségéért, csoportját nem hagyhatja felügyelet nélkül. 

A gyermekek egészségügyi állapotáról, magatartásáról, viselkedéséről, értelmi 

képességeinek fejlődéséről a szülőt érdemben rendszeresen tájékoztatja. A csoportban 

dolgozókkal együttesen gondoskodik a kulturált étkezés, a nyugodt pihenés és 

gondozás feltételeinek biztosításáról. 

• Köteles a balesetveszélyt elhárítani, megelőzni, a szükséges intézkedéseket ennek 

érdekében megtenni. 

• Óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait. A csoportszobában elhelyezett 

leltári tárgyakért és az általa használt eszközökért, a személyes használatra átadott 

informatikai eszközökért (laptop, projektor) leltári felelőséggel tartozik. A 

munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért 

kártérítési felelősséggel tartozik. 

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

egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni. 

 betartja az óvoda etikai kódexében megfogalmazott – a munkavégzésre, a 

kapcsolatokra, a titoktartásra vonatkozó – etikai normákat 

 csoportjában és az udvaron egyaránt gondoskodik a játékok és eszközök rendben 

tartásáról, délután takarításra alkalmas állapotban adja át a csoportszobát  
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 a költségvetés készítésénél javaslatot tesz csoportjában a bútorok, eszközök javítására, 

pótlására, bővítésére 

 Naprakészen vezeti a csoportmunkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat 

(mulasztási napló, csoportnapló, fejlesztési dokumentációt.  személyiséglapok). 

 Gondoskodik a gyermekek adatainak folyamatos aktualizálásáról  

 Csoportváltás esetén gondoskodik a gyermekkel kapcsolatos információk teljes körű 

átadásáról  

 A rendelkezésére biztosított pénzügyi kerettel önállóan gazdálkodik ünnepélyek 

szervezésekor és játékvásárláskor. 

 Alkalmassági vizsgálaton annak lejárta előtt megjelenik.  

Pedagógus feladatai a pedagógus kompetenciák alapján 

Pedagógus kompetenciák  A pedagógus feladatai  

Pedagógiai módszertani 

felkészültség, 

Szakmai feladatok, 

szaktudományos, 

szaktárgyi, tantervi tudás  

   

 

Pedagógiai tevékenysége biztos szaktudományos és módszertani 

tudást tükröz. 

Ismeri az intézményben folyó pedagógiai munka tartalmi 

meghatározására és szervezésére vonatkozó szabályozó 

dokumentumok főbb tartalmi elemeit. 

Fogalomhasználata szakszerű, az adott pedagógiai helyzethez 

igazodik. a gyermekek motiválásához, motivációjának 

fejlesztéséhez megfelelő módszertani tudással rendelkezik. 

Elvégzi az éves munkatervben szereplő, névre szóló feladatokat. 

A gyermek életkorának, fejlettségének figyelembevételével 

megfelelő módszerrel sajátíttatja el a közösségi együttműködés 

magatartási szabályait, törekszik azok betartatására. 

Pedagógiai folyamatok, 

tevékenységek tervezése 

és a megvalósításukhoz 

kapcsolódó önreflexiók 

Az érvényben lévő alapdokumentum előírásai és ajánlásai szerint 

megfelelően felkészül a tervszerű nevelőmunkára. 

Megtervezi és a csoportnaplóban fél évre rögzíti a nevelési 

feladatokat, majd értékelő feljegyzéseket készít. 

Év végi értékelő feljegyzéseket készít a csoportban végzett 
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Pedagógus kompetenciák  A pedagógus feladatai  

pedagógiai munkáról. 

Évente két alkalommal csoportprofilban rögzíti a csoportra 

vonatkozó információkat. 

A pedagógiai program elvrendszerének, értékrendjének 

megfelelően tervezi, szervezi, irányítja a csoportjában folyó 

differenciált tanulási folyamatot, pedagógiai munkát. 

A tanulás támogatása Figyelembe veszi a gyermekek érdeklődését, érzelmi és fizikális 

állapotát a tanulási folyamat szervezésénél. 

Az ismereteket sokoldalúan és tárgyilagosan közvetíti, az önálló 

tanulás képességeit fejleszti, lehetőséget teremt az önálló 

felfedezés gyakorlására. 

Nyugodt és biztonságos tanulási környezetet teremt. 

Alkalmazza a gyermekek tevékenységéhez szükséges szemléltető 

eszközöket, segédanyagokat. 

A külső világ tevékeny megismeréséhez biztonságos, külső 

helyszínekről, kíséretről gondoskodik. 

A tanuló személyiségének 

fejlesztése, az egyéni 

bánásmód érvényesülése, 

a hátrányos helyzetű, 

sajátos nevelési igényű 

vagy beilleszkedési, 

tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő 

gyermek, tanuló többi 

gyermekkel, tanulóval 

együtt történő sikeres 

neveléséhez, oktatásához 

szükséges megfelelő 

Alapvető feladata a rábízott gyermek egyéni differenciált nevelése, 

a gyermekközösségek alapítása, fejlesztése. Figyelembe veszi a 

gyermek egyéni képességeit, tehetségét, fejlődési ütemét, 

szociokulturális helyzetét, átlagtól eltérő másságát.  

Biztosítja a gyermekek részére az etikus viselkedéshez szükséges 

ismereteket.  

Feladatait elvégzi a tehetséggondozás, felzárkóztatás, a preventív 

nevelőmunka terén. 

Az éves munkatervnek megfelelően önállóan és felelősséggel 

fejleszti az egyént és a csoportot. 

Felismeri, szükség esetén szakszolgálathoz irányítja az arra 
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Pedagógus kompetenciák  A pedagógus feladatai  

módszertani felkészültség rászorulókat.  

Nevelőmunkájában érvényesíti a tehetséggondozást, 

felzárkóztatást, a különbözőségek elfogadtatását. 

Felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért, 

nevelőtevékenysége keretében gondoskodik a gyermekek testi 

épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének 

fejlődéséről. 

Biztonságos körülményeket teremt a gyermekek értelmi-testi-lelki 

fejlődéséhez. 

A tanulói csoportok, 

közösségek alakulásának 

segítése, fejlesztése, 

esélyteremtés, nyitottság a 

különböző társadalmi-

kulturális sokféleségre, 

integrációs tevékenység,  

A csoportszobában és a közös helyiségekben esztétikus 

környezetet teremt, amely harmonizál az óvoda többi helyiségével. 

A gyermek életkorának, fejlettségének figyelembevételével 

elsajátíttatja a közösségi együttműködés magatartási szabályait, 

törekszik azok betartására. 

Ösztönzi a gyermekek közötti véleménycserét, fejleszti 

kommunikációs képességeiket. 

A gyermekeket egymás elfogadására, tiszteletére előítélet 

mentességre neveli. 

Szakszerűen alkalmazza a konfliktuskezelés és megelőzés 

módszereit. 

Alapvető feladata a rábízott gyermek egyéni differenciált nevelése, 

a gyermekközösségek alapítása, fejlesztése. 

Az éves munkatervnek megfelelően önállóan és felelősséggel 

fejleszti az egyént és a csoportot. 

Kialakítja csoportjában az SZMSZ-ben rögzített ünnepek és az 

óvodai hagyományokhoz kapcsolódó programok megünneplésének 

módját, amivel fejleszti az együvé tartozás érzését.  
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Pedagógiai folyamatok és 

a tanulók 

személyiségfejlődésének 

folyamatos értékelése, 

elemzése 

A humanista pedagógia elveivel ellentétes büntetési eljárásokat 

nem alkalmazhat (például: testi fenyítés, megfélemlítés, csoporttól 

való eltávolítás, alvásra, vagy étel elfogyasztására való 

kényszerítés).A pedagógiai programunkban meghatározott elvek és 

módszerek alapján folyamatosan ellenőrzi, méri, értékeli a 

gyermekek fejlettségét, fejlődését, az egyéni fejlődési naplót 

vezeti. 

Folyamatosan értékeli és ellenőrzi csoportjában a gyermekek 

teljesítményét, fejlődését, és erről az eljárásrendben rögzítetteknek 

megfelelően feljegyzést készít.  

Feladatait a közoktatási törvényben meghatározottak szerint, az 

országos és helyi pedagógiai program alapján végzi önállóan és 

felelősséggel. 

Feladata a rábízott gyerekek nevelése és fejlesztése, a legjobb 

tudásának megfelelően, minden területre kiterjedően. 

Elősegíti a gyermekek önértékelési képességének kialakulását, 

fejlődését. 

Kommunikáció és szakmai 

együttműködés, 

problémamegoldás 

Kapcsolatot tart a szülőkkel, 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. Részt vesz az óvoda 

szülői értekezletein, megszervezi és vezeti azt, nyílt napot tart. A 

szülők tájékoztatására – az eljárásrendben foglaltaknak 

megfelelően fogadóórát kezdeményez, és nyitott a szülők által 

igényelt fogadóórák megtartására 

A szülőket folyamatosan érdemben tájékoztatja az óvodában folyó 

nevelőmunkáról. Családlátogatást végez, melyről feljegyzést 

készít. Közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

ellátásában, a gyermekek fejlődését veszélyeztető körülmények 



70 

 

Pedagógus kompetenciák  A pedagógus feladatai  

megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 

A nevelés folyamatosságának biztosítása érdekében kapcsolatot 

tart az iskolai nevelők-kel. 

Támogatja az orvos, a védőnő, a gyermekjóléti szolgálat munkáját. 

A pedagógiai munkával, az óvoda ügyvitelével és működésével 

kapcsolatos – kötelező óraszámon kívüli – rendszeres, vagy 

esetenkénti teendőket a vezető útmutatása szerint végzi. 

Beszámol a nevelőtestületnek a továbbképzéseken szerzett 

információkról. 

A gyermekekkel, a szülőkkel és a munkatársakkal udvarias, 

segítőkész magatartást tanúsít.  

Segíti, megbecsüli kollégái munkáját  

Alkotó módon együttműködik a nevelőmunka fejlesztése, a 

nevelőtestületi egység kialakítása érdekében. 

Feladata az együttműködés változatos és célszerű formájának 

kialakítása. 

Életszemléletében törekedjen a pozitív beállítottságra, működjön 

együtt a jó munkahelyi légkör megteremtésében. 

Köteles megtartani a pedagógusetika követelményeit, valamint a 

munkafegyelem és közösségi együttműködés normáit. 

A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és 

kötelezettségeket, melyet a vonatkozó jogszabályok határoznak 

meg. 

A nevelőtestület tagjaként aktívan részt vesz a nevelői 

értekezleteken, legjobb tudása szerint Törekszik a legjobb 

munkakapcsolat kialakítására váltótársával és a csoport dajkájával  

Pedagógiai tevékenységével segíti az óvoda és a család 
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Pedagógus kompetenciák  A pedagógus feladatai  

együttműködését (szülői értekezlet, fogadóóra, nyílt nap, közös 

programok). A gyermekek, a szülők, a dolgozók személyiségjogait 

érintő információkat megőrzi, egyéb esetben a közalkalmazotti 

törvényben foglaltak szerint jár el. Az információkat időben és 

megfelelő módon továbbítja az érintetteknek. Az iskolaérettség 

megállapításához óvodai szakvéleményt ad ki fogadóóra 

keretében. 

Elkötelezettség és szakmai 

felelősségvállalás a 

szakmai fejlődésért 

A pedagógus minősítés követelményrendszerében megfogalmazott 

kritériumoknak megfelelően végzi munkáját. 

Pedagógiai munkáját reflektivitás jellemzi. Javaslataival 

kezdeményező szerepet vállal. Szakmai ismereteinek bővítése 

érdekében részt vesz bemutatókon, konferenciákon, előadásokon, 

pedagógiai fórumokon. Továbbképzési kötelezettségét teljesíti. 

Hivatásából eredő kötelessége, hogy fejlessze szakmai és általános 

műveltségét, tökéletesítse pedagógiai munkáját. Ennek érdekében 

használja fel az önképzésben és a szervezett továbbképzésben 

biztosított lehetőségeket. Munkavégzése során betartja a 

jogszabályban és az intézményi szabályzatokban foglalt 

előírásokat. 

A környezeti nevelésben 

mutatott jártasság, a 

fenntarthatóság 

értékrendjének hiteles 

képviselete és a 

környezettudatossághoz 

kapcsolódó attitűdök 

átadásának módja.  

Segíti a gyermekeket, hogy megértsék a nem fenntartható és 

fenntartható fejlődés különbségeit. Kihasználja saját szakterületén, 

illetve intézményében a fenntarthatóságra nevelés pedagógiai 

lehetőségeit. Lehetővé teszi a gyermekek számára, hogy saját 

cselekedeteikkel, viselkedésükkel hozzájáruljanak a 

fenntarthatósághoz, tudatosítva bennük, hogy a jövő rajtuk is 

múlik.. Ennek érdekében elsősorban olyan pedagógiai folyamatok 

kialakítására törekszik, amely elősegíti és megalapozza a 

gyermekek környezettudatos magatartását, életvitelét, életmódját. 

Érzelmi, cselekvési, környezettudatos magatartási mintákat 

alkalmaz.  
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Az óvodára háruló feladatokból az óvónő köteles az alábbi részfeladatokat ellátni a 

vezető útmutatása szerint 

Helyettesítés 

Szülői értekezlet tartása 

Előadás, beszámoló, gyakorlati bemutató tartása 

Jegyzőkönyvvezetés 

Az óvodai munkatervben szereplő rendezvények, szabadidős tevékenységek megszervezése a 

heti 40 órás munkaidőn felül is 

Pályázatírásban való részvétel 

Továbbképzésen való részvétel 

Hallgatók gyakorlatának vezetése 

Leltározás, selejtezés előkészítése 

Felkérés alapján vállalhat munkavédelmi és tűzvédelmi megbízatást, gyermekvédelmi 

feladatokat vállalhat, mint gyermekvédelmi felelős 

Rendezi, szerkeszti az óvoda faliújságát, kezeli facebook csoportok online felületét 

Pályázati dokumentációk előkészítése, elszámolások elkészítése, pályázathoz kapcsolódó 

tevékenységek végrehajtása.  

Pedagógiai asszisztens munkaköri leírása 

  

Munkakör megnevezése: pedagógiai asszisztens  

Munkavállaló neve:  

születési név: 

Lakcím: 

születési hely, idő: 

Anyja neve: 

Munkahely neve, címe: Mágocsi Tündérkeret Óvoda-Bölcsőde,  

                                         7342 Mágocs, Templom tér 2 

Közvetlen felettese az óvodavezető. 
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Heti munkaideje: 40 óra  

Tevékenységét az csoportjában dolgozó óvodapedagógus közvetlen irányítása mellett végzi. 

Felette az általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Munkaköri leírását 

az intézményvezető készíti el. 

Szakmai követelmények:  

 Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet.  

 Minimum 8 általános, új alkalmazás esetén érettségi, pedagógiai 

asszisztensi,végzettség.  

 Az óvoda nevelési és egészségügyi előírásainak, belső szabályzatainak ismerete.  

 Szeretetteljes és példaadó viselkedés gyakorlata.  

 Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiéné, segítőkészség.  

Felelőssége:  

o Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai (pedagógiai 

program, SZMSZ, KSZ, házirend stb.) által megfogalmazott célkitűzések, a 

működési rend, a vezetői utasítások és a nevelőtestületi határozatok betartása 

alapján végzi. 

o A fenti dokumentumokban előírtakat a gyermekekkel is betartatja. 

o Ha bármely területen hiányosságot tapasztal, erről értesíti az illetékes vezetőt. 

o Részt vesz a gyermekek egészséges testi és mentálhigiénés környezetének 

kialakításában.  

o A gyermekek óvodai munkájáról a szülőknek tájékoztatást nem ad, őket a 

megfelelő pedagógushoz irányítja. A hivatali titoktartás e munkakörben is 

kötelező. 

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

o Köteles gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek 

foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális segítéséről az óvoda pedagógusok 

iránymutatása szerint: 

o a gyermekek felügyeletének biztosításánál, 

o a párhuzamosan végezhető tevékenységek megszervezésében és 

lebonyolításában, 

o a lassabban haladó, egyéni segítséget igénylő gyermekek 

megsegítésében, 

o a másság elfogadtatásában (személyes példaadás), 
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o a gyerekek biztonságos körülményeinek megteremtésében, a 

balesetek elkerülésének kivédésében, 

o a tevékenységszervezés feltételeinek zökkenőmentes feltételeinek 

biztosításában, 

o az óvodai ünnepségek, hagyományok megszervezésében, 

lebonyolításában, 

o figyelemmel kíséri a csoportra, gyerekekre vonatkozó terveket, 

azok megvalósítását felelősségteljesen segíti. 

Feladata: 

o A pedagógiai program eredményes megvalósítása, a gyermekek zavartalan és 

folyamatos ellátása érdekében segítse az óvodapedagógusok munkáját.  

o Az óvodapedagógus irányítása alapján segíti a csoportban folyó nevelőmunkát: 

o Köteles gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a 

gyermekek foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális megsegítéséről. 

o Ellátja az 1-es  típusú cukorbeteg gyermek speciális gondozását. 

o A tevékenységek megszervezésében az óvónő irányításával segíti a csoportban 

folyó munkát, az eszközöket előkészíti, elrakja, segít a csoportszoba 

átrendezésében, a gyermekek eszközeinek előkészítésében, szükség szerint a 

gyermekeknek egyéni segítséget nyújt. 

o Segíti a gyerekek befogadásának zökkenőmentéssé tételét. 

o Aktívan részt vesz a gyermekek gondozási teendőinek ellátásában, így: 

 az étkeztetésnél, 

 az öltözködésnél, 

 a tisztálkodásban, 

 a levegőztetés előkészítésében és lebonyolításában. 

o Sétánál, óvodán kívüli foglalkozásoknál, kirándulásoknál segíti a gyermekek 

utcai közlekedését, a programokon való kulturált részvételt. 

o A délután folyamán – a pedagógus útmutatása szerint – segít a szervezett 

tevékenységek előkészítésében, levezetésében. Esetenként önállóan megtervezi 

és levezeti a játékot. 

o Csendes pihenő alatt és szabadidejében szemléltető eszközöket készít, azokat 

karbantartja, előkészíti a következő napokra. 

o Segít a gyermekek hazabocsátásánál. 
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o Óvónői útmutatás alapján részt vállal a DIFER felmérések feladataiban,  

önállóan egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést végez. 

o A megtanult fejlesztő terápiák egyes elemeit a pedagógus útmutatása szerint a 

gyermekekkel gyakorolja. 

o Szükség szerint közreműködik a gyermekek orvosi vizsgálatánál, vizsgálatra 

vagy hazakíséri a gyermeket, ha erre utasítást kap. 

o Kisebb baleset esetén elsősegélyt nyújt, de erről mindenképpen értesíti a 

beosztott pedagógust vagy vezetőt. 

o Ismeri az intézmény alapdokumentumait. 

o Munkáját minden esetben az említett dokumentumok alapján és a pedagógusok 

útmutatása szerint végzi. 

Általános magatartási követelmények 

 A gyermekek, a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait 

maradéktalanul tiszteletben tartja, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ ad. 

 A munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő és az adott helyzetben 

általában elvárható magatartást tanúsít: 

 a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően, 

 a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján figyelembe véve, 

 munkaidején kívül sem tanúsítva olyan magatartást, amely közvetlenül és 

ténylegesen alkalmas munkáltatója jó hírnevének, jogos gazdasági 

érdekének vagy a munkaviszony céljának veszélyeztetésére, 

 véleménynyilvánításhoz való jogát a munkáltató jó hírnevét, jogos 

szervezeti érdekeit súlyosan sértő vagy veszélyeztető módon nem 

gyakorolhatja, 

 köteles a munkája során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni, ezen 

túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely 

munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására. 

 Felelős az intézményben lévő iroda- és számítástechnikai berendezések 

rendeltetésszerű használatáért. Szervezi és végrehajtja a rábízott beszerzéseket.  

Kapcsolatok 

o Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi 

légkörnek. Az óvoda nevelőtestületével és technikai dolgozóival összhangban 

szervezi a munkáját, törekszik az egymást segítő emberi kapcsolatok kialakítására.  
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o Napi munkájában rendszeresen együttműködik a csoportban dolgozó 

pedagógusokkal és az óvodavezetéssel. Az intézmény gyermekei és dolgozói 

érdekében kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszik: a társintézményekkel, a 

szülőkkel ápolja a hagyományosan kialakult kapcsolataikat. 

o Részt vesz az alkalmazotti és esetenként (meghívottként) a nevelőtestületi 

értekezleteken. 

Munkakörülmények 

o Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkabeosztás és szabályok 

betartásával, a mindenkor hatályos jogszabályok szellemében, az SZMSZ és a 

közalkalmazotti szabályzat alapján végzi. 

o Munkájához telefon, számítógép, fénymásoló berendezés áll rendelkezésére. 

Jogkör, hatáskör 

Gyakorolja az alkalmazotti közösség tagjának és jogszabályok által 

valamint az óvoda SZMSZ-ében biztosított jogokat. 

Pénzügyi döntésekben:  

Az intézmény pénzügyeit érintő kérdésekben csak az intézmény vezetőinek 

döntése után intézkedhet.  

 Tervezés:  

Figyelemmel kíséri az csoportra/gyerekekre vonatkozó terveket, azok 

megvalósítását proaktívan segíti.  

Saját feladatait a munkahelyi vezető utasítása szerint tervezi és adminisztrálja.  

Technikai döntések:  

o Betartja a tűz- munka és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan 

gazdálkodik a rábízott anyagokkal.  

o Kialakítja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, az anyagi 

lehetőségek szerint.  

 Bizalmas információk:  

A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak 

minősülő információkkal a törvény szellemében jár el, bizalmas információkat / 

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

vagy helyetteseinek utasítására tárhat fel. Az intézmény belső életére vonatkozó 

értesüléseit köteles hivatali titokként megőrizni.  

Beszámolási kötelezettsége:  
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Évente egyszer értékeli teljesítményét szóban az óvodavezetőnek vagy 

helyettesének.  

 

Dajka munkaköri leírása 

  

Munkakör megnevezése: óvodai dajka  

Közvetlen felettese:  

Munkavállaló neve:  

Születési név:  

Lakcím:  

Születési hely, idő:  

Anyja neve:  

Munkahely neve, címe: MÁGOCSI TÜNDÉRKERT ÓVODA-BÖLCSŐDE 7342 

MÁGOCS, TEMPLOM TÉR 2 

Heti munkaideje: 40 óra, amit hetenkénti váltással tölt le  

A vezető a munkarendről ettől eltérő módon is rendelkezhet (pl. alacsony gyereklétszám, 

helyettesítés, pandémiás helyzet miatt).  

Munkakör megnevezése: óvodai dajka  

Közvetlen felettese: óvodavezető, óvodavezető-helyettes 

Heti munkaideje: 40 óra, 

A vezető a munkarendről ettől eltérő módon is rendelkezhet (pl. alacsony 

gyereklétszám, helyettesítés miatt, pandémiás helyzet miatt).  

Főbb felelősségek és tevékenységek  

Nevelőmunkát segítő feladatok  

1. Napi feladatok:  

• Az óvónő mellett a nevelési tervnek megfelelően tevékenyen vesz részt a 

gyermekcsoport életében  

– részt vesz a környezet építésében, szépítésében  

– biztosítja a gyermekek étkezési feltételeit  
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– teremrendezés  

– segít a testnevelés-foglalkozások előkészítésében  

– segítséget nyújt az öltözésnél  

– az egészségügyi előírásoknak megfelelően jár el  

• rendben tartja saját csoportja csoportszobáját, öltözőjét, mosdóját 

• a mosdóhelyiségben az életkori sajátosságoknak megfelelően segítséget nyújt  

• fogyasztásra, tálalásra előkészíti az ételeket, elrakja a használt eszközöket  

• gondoskodik megfelelő ivóvízről télen-nyáron  

• a munkarendnek megfelelően a reggelit, ebédet és uzsonnát átveszi a konyhán  

• Ha az óvoda reggel 8.00 óra előtt vagy a délutáni időszakban nem fejlesztő, iskola-

előkészítő vagy más, kifejezetten nevelési jellegű foglalkozást szervez, ezen időszakokban 

a gyermekek felügyeletét is elláthatja. 

2. Heti feladatok:  

• fertőtleníti a fogmosó poharakat és fésűket  

• meglocsolja a virágokat (csoport, öltöző, lépcsőház)  

• Mosdók, WC-k fertőtlenítése  

• Asztalterítőket, konyhai textíliákat, felnőtt törölközőket mossa  

• mossa, vasalja a csoport textíliáit  

  

3. Időszakos feladatok:  

• szükség szerint varrja, javítja a textíliákat  

• fertőző betegség esetén teljes fertőtlenítést végez  

• lemossa a játékokat, polcokat és bútorokat  

• járványügyi időszakban az intézkedési tervnek és takarítási tervnek megfelelően 

végzi a fertőtlenítést 

• előkészíti a táncruhákat  

• szükség esetén ellátja az elsősegélynyújtással, egészségüggyel kapcsolatos 

feladatokat  

• elkíséri csoportját az óvodán kívüli programokra (a munkarend alapján munkaidőben 

vagy plusz órában)  

• aktívan részt vesz a csoport-, illetve óvodaszintű ünnepek lebonyolításában  

Takarítási feladatok  

 Munkáját a takarítási szabályzatban foglaltak szerint végzi.  
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1. Napi feladatok:  

 amennyiben a takarító valamilyen ok miatt nem tudja ellátni az óvodai 

csoportszobák  takarítását, abban az esetben  reggel, vagy délután kitakarítja a saját 

csoportszobáját (asztalok súrolása, letörlése, porszívózás, felsöprés, felmosás, 

sarkok, radiátor alatti rész portalanítása)  

 étkezések után felseper, ha szükséges, felmos  

 kitakarítja  a  csoporthoz  tartozó mosdókat  délben  és délután

 (WC-kagylók, mosdókagylók, tükrök, zuhanyzótálcák tisztán tartása, 

fertőtlenítése)  

 délben felmossa a gyermeköltöző folyosót  

 délelőtt szükség szerint és délben felmossa a folyosót  

 kiüríti, tisztán tartja a szemeteseket  

2. Heti feladatok:  

• pókhálózás  

• portalanítja a fürdő és a folyosó ablakpárkányait  

• saját csoportjában letörli a port  

• letörli az öltözőszekrények tetejét és a cipőtartókat  

• rendben tartja az udvart  

  

3. Időszakos feladatok:  

• szükség szerint lemossa az ajtókat  

• évente 2 alkalommal elvégzi a csoportja teljes nagytakarítását (bútorok elmozgatása, 

radiátorok lemosása, WC-tartályok, csempe lemosása, csövek, villanykapcsolók 

tisztítása, öltözőszekrények lemosása, ablakok tisztítása, függöny mosása)  

• közös feladatként a közös helyiségek (folyosó, lépcsőház, mosókonyha, 

fejlesztőszoba, felnőtt öltöző, tornaterem, szertárhelyiségek, játéktárolók) teljes 

nagytakarítása  

 Különleges felelőssége  
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• munkavégzése során betartja a jogszabályban és az intézményi szabályzatokban 

foglalt előírásokat  

• alkalmassági vizsgálaton időben megjelenik  

• hiányzását, illetve munkába állását időben jelzi a vezető helyettesnek  

• naprakészen vezeti a jelenléti ívet  

• a rábízott gépeket és eszközöket rendeltetésszerűen és a munkavédelmi előírásoknak 

megfelelően használja, szükség szerint tisztítja, állagmegóvásukról gondoskodik  

• gondoskodik a tisztítószerek biztonságos tárolásáról  

• az épület biztonsága érdekében záráskor ellenőrzi a nyílászárókat, világítást, 

vízcsapokat  

• az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik  

• a csoport textíliáival, edényeivel a leltár szerint elszámol, vezeti a csoport 

törésnaplóját  

• a tűz- és munkavédelmi, valamint a HACCP-előírásokat mindenkor betartja  

  

Tervezés  

• tervezi a felhasznált tisztítószer és mosószer mennyiségét, és egyezteti az 

óvodavezető helyettessel  

• javaslatot tesz a munkakörülmények javításához szükséges tárgyi feltételek 

fejlesztésére  

  

Bizalmas információk kezelése  

A gyermekekről pedagógiai információt, az óvoda belső életéről, gazdasági 

helyzetéről felvilágosítást nem adhat  

  

Kapcsolatok  

• a gyermekekkel, a szülőkkel és a munkatársakkal szemben udvarias, segítőkész 

magatartást tanúsít  

• megbecsüli kollégái munkáját  
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2. sz. melléklet  

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 

1. Bevezető 

Az iratkezelés rendjét az intézmény a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári 

anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény rendelkezései, valamint a közfeladatot ellátó 

szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 

előírásai figyelembevételével a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról rendeletben 

foglaltakra is tekintettel szabályozza. 

2. Az óvoda dokumentumainak nyilvánossága 

Az óvoda pedagógiai programjának legalább egy példányát oly módon köteles elhelyezni, 

hogy azt a szülők szabadon megtekinthessék. 

Az óvoda vezetősége vagy az általa kijelölt pedagógus köteles a szülők részére tájékoztatást 

adni a pedagógiai programról. 

Az SZMSZ-t, a házirendet és a pedagógiai programot az intézmény honlapján nyilvánosságra 

kell hozni. 

A házirend egy példányát az óvodába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni, továbbá 

annak érdemi változása esetén arról a szülőt tájékoztatni kell. 

A fenti kérdések SZMSZ-ben történő szabályozásánál az óvodaszéket az óvodai szülői 

szervezetet véleményezési jog illeti meg. 

3. A gyermekkel kapcsolatos döntések meghozatalára vonatkozó eljárási 

szabályok 

Az intézmény köteles a gyermek szülőjét írásban értesíteni gyermeke óvodai felvételével, az 

óvodai, jogviszony megszűnésével, a gyermek, fejlődésével, kapcsolatos döntéséről, az 

intézmény működésének rendjéről, továbbá minden olyan intézkedésről, amelyre 

vonatkozóan jogszabály az értesítést előírja. 

A gyermek, szülőjének írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni 

 a) minden olyan óvodai döntéshez, amelyből a gyermek szülőjére fizetési kötelezettség 

hárul, 

c) minden olyan kérdésről, amelyre vonatkozóan jogszabály a nyilatkozat beszerzését 

előírja. 
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Az óvodai felvételről hozott döntést írásba kell foglalni. Az óvoda írásban értesíti a szülőt, ha 

a gyermeket törölte a nyilvántartásából. 

Az intézmény a döntését határozatba foglalja, ha a jelentkezést, a kérelmet részben vagy 

egészben elutasítja, vagy kérelem hiányában hoz a gyermekre hátrányos döntést, vagy a szülő 

kéri a döntés határozatba foglalását. 

A jogorvoslati eljárásban a gyermeket a szülője képviseli. 

A nevelési-oktatási intézmény döntése jogerős, ha az Nkt.-ben meghatározott határidőn belül 

nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy az eljárást megindító kérelem 

benyújtásáról lemondtak. 

4. Az iratkezelés és az ügyintézés szabályai 

A nevelési-oktatási intézménybe érkezett vagy az intézményen belül keletkezett iratok 

kezelésének rendjét az iratkezelési szabályzatban, ha a nevelési-oktatási intézmény ennek 

készítésére nem kötelezett, adatkezelési szabályzatban kell meghatározni. 

A nevelési-oktatási intézménybe érkezett és az intézményben keletkezett iratokat iktatni kell. 

A személyesen benyújtott iratok átvételét igazolni kell. 

A jogszabályban meghatározottakon túl felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani a névre 

szóló iratokat a szülői szervezet, a munkahelyi szakszervezet részére érkezett leveleket, 

továbbá azokat az iratokat, amelyek felbontásának jogát a vezető fenntartotta magának. 

Ha az ügy jellege megengedi, az ügyiratban foglaltak távbeszélőn, elektronikus levélben vagy 

a jelenlévő érdekelt személyes tájékoztatásával is elintézhetők. Távbeszélőn vagy személyes 

tájékoztatás keretében történő ügyintézés esetén az iratra rá kell vezetni a tájékoztatás 

lényegét, az elintézés határidejét és az ügyintéző aláírását. 

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY ÁLTAL KIADMÁNYOZOTT IRATNAK TARTALMAZNIA KELL 

1. a) az intézmény 

 aa) nevét, 

 ab) székhelyét, 

 b) az iktatószámot, 

 c) az ügyintéző megnevezését, 

 d) az ügyintézés helyét és idejét, 

 e) az irat aláírójának nevét, beosztását és 

 f) a nevelési-oktatási intézmény körbélyegzőjének lenyomatát. 
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Az intézmény által hozott határozatot meg kell indokolni. A határozatnak a rendelkező 

részben és az (1) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmaznia kell 

 a) a döntés alapjául szolgáló jogszabály megjelölését, 

 b) amennyiben a döntés mérlegelés alapján történt, az erre történő utalást, 

 c) a mérlegelésnél figyelembe vett szempontokat és 

 d) az eljárást megindító kérelem benyújtására történő figyelmeztetést. 

Jegyzőkönyv 

Jegyzőkönyvet kell készíteni, ha jogszabály előírja, továbbá ha a köznevelési intézmény 

nevelőtestülete, szakmai munkaközössége a nevelési-oktatási intézmény működésére, a 

gyermekekre, a nevelőmunkára vonatkozó kérdésben határoz (dönt, véleményez, javaslatot 

tesz), továbbá akkor, ha a jegyzőkönyv készítését rendkívüli esemény indokolja és 

elkészítését az intézmény vezetője elrendelte.  

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell elkészítésének helyét, idejét, a jelenlévők felsorolását, az 

ügy megjelölését, az ügyre vonatkozó lényeges megállapításokat, így különösen az elhangzott 

nyilatkozatokat, a meghozott döntéseket, továbbá a jegyzőkönyv készítőjének az aláírását.  

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv készítője, továbbá az eljárás során végig jelen lévő 

alkalmazott írja alá. 

Az iratokat úgy kell kézbesíteni, hogy annak megtörténte, továbbá az irat átvételének a napja 

megállapítható legyen. 

Az elintézett iratokat irattárba kell helyezni. 

Az irattári őrzés idejét az 1. mellékletként kiadott irattári terv határozza meg.  

Az irattári őrzés idejét az irat végleges irattárba helyezésének évétől kell számítani. 

Az iratok selejtezését az intézmény vezetője rendeli el és ellenőrzi. A tervezett iratselejtezést 

annak tervezett időpontját legalább harminc nappal megelőzően be kell jelenteni az illetékes 

levéltárnak. 

 

5. A kötelezően használt nyomtatványok 

20/2012 EMMI rendelet 87. § alapján az intézmény által használt nyomtatvány lehet 

 a) nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, szétválaszthatatlanul összefűzött 

papíralapú nyomtatvány, 

 b) nyomdai úton előállított papíralapú nyomtatvány, 
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 c) elektronikus okirat, 

 d) elektronikus úton előállított, az intézmény SZMSZ-ében meghatározott rend szerint 

hitelesített papíralapú nyomtatvány. 

Az elektronikus okirat az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer 

alkalmazásával elektronikus úton előállított, az intézmény SZMSZ-ében meghatározott rend 

szerint elektronikus aláírással ellátott, elektronikusan tárolt irat. 

Az óvoda által használt nyomtatvány 

Az óvoda által használt nyomtatvány 

a) a felvételi előjegyzési napló, 

b) a felvételi és mulasztási napló, 

c) az óvodai csoportnapló, 

d) az óvodai törzskönyv, 

e) gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció. 

 

A felvételi előjegyzési napló 

A felvételi előjegyzési napló vezetése:az óvodavezető vagy az óvodavezető helyettes feladata 

Az óvodai felvételi előjegyzési napló az óvodába jelentkezett gyermekek nyilvántartására 

szolgál. 

A felvételi előjegyzési naplóban fel kell tüntetni az óvoda nevét, OM azonosítóját, címét, a 

nevelési évet, a napló megnyitásának és lezárásának időpontját, az óvodavezető aláírását, 

papíralapú nyomtatvány esetén az óvoda körbélyegzőjének lenyomatát is. A napló nevelési év 

végén történő lezárásakor fel kell tüntetni a felvételre jelentkező, a felvett és a fellebbezés 

eredményeként felvett gyermekek számát. 

A felvételi előjegyzési napló gyermekenként tartalmazza 

 a) a jelentkezés sorszámát, időpontját, 

 b) a gyermek nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, lakóhelyének, tartózkodási 

helyének címét, anyja születéskori nevét, apja (gondviselője) nevét, 

 c) a kijelölt óvoda megnevezését, 

 d) annak az óvodának a megnevezését, ahová a gyermek jelentkezését még benyújtották, 

 e) annak tényét, hogy a gyermek a jelentkezés időpontjában részesül-e bölcsődei vagy 

óvodai ellátásban, 
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 f) a szülő felvétellel, ellátással kapcsolatos igényeit, 

 g) a felvételi elbírálásánál figyelembe vehető egyéb szempontokat, 

 h) az óvodavezető javaslatát, 

 i) a felvétellel kapcsolatos döntést, annak időpontját, 

 j) a felvétellel kapcsolatos fellebbezés időpontját és iktatószámát, 

 k) a felvétel időpontját. 

A felvételi és mulasztási napló 

A felvételi és mulasztási napló vezetése:az óvodapedagógus feladata 

A felvételi és mulasztási napló az óvodába felvett gyermekek nyilvántartására és mulasztásaik 

vezetésére szolgál. 

A felvételi és mulasztási naplóban fel kell tüntetni az óvoda nevét, OM azonosítóját, címét, a 

nevelési évet, a csoport megnevezését. 

A felvételi és mulasztási napló 

 a) a gyermek naplóbeli sorszámát, oktatási azonosító számát, nevét, születési helyét és 

idejét, állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcímét, a jogszerű 

tartózkodást megalapozó okirat számát,lakóhelyének, tartózkodási helyének címét, anyja 

születéskori nevét, apja vagy törvényes képviselője nevét, 

 b) a felvétel időpontját, 

 c) az igazolt és igazolatlan hiányzások havi és éves összesítését, 

 d) a szülők napközbeni telefonszámát, 

 e) a megjegyzés rovatot 

tartalmazza. 

Amennyiben az óvoda sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is ellátja, a megjegyzés 

rovatban fel kell tüntetni a szakvéleményt kiállító szakértői bizottság nevét, címét, a 

szakvélemény kiállításának időpontját és számát, valamint az elvégzett felülvizsgálatok, 

továbbá a következő kötelező felülvizsgálat időpontját. 

A gyermeket akkor lehet a felvételi és mulasztási naplóból törölni, ha az óvodai elhelyezése 

megszűnt. 

Az óvodai csoportnapló 

Az óvodai csoportnapló vezetése: az óvodapedagógus feladata 
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Az óvodai csoportnapló az óvoda pedagógiai programja alapján a nevelőmunka tervezésének 

dokumentálására szolgál. 

Az óvodai csoportnaplóban fel kell tüntetni az óvoda nevét, OM azonosítóját és címét, a 

nevelési évet, a csoport megnevezését, a csoport óvodapedagógusait, a megnyitás és lezárás 

helyét és időpontját, az óvodavezető aláírását, papíralapú dokumentum esetén az óvodai 

körbélyegzők lenyomatát, a pedagógiai program nevét. 

Az óvodai csoportnapló tartalmazza 

 a) a gyermekek nevét és óvodai jelét, 

 b) a fiúk és lányok számának összesített adatait, ezen belül megadva a három év alatti, a 

három–négyéves, a négy–ötéves, az öt–hatéves a hat–hétéves gyermekek számát, a sajátos 

nevelési igényű gyermekek számát, továbbá azon gyermekek számát, akik bölcsődések 

voltak, 

 c) a nevelési évben tankötelessé váló gyermekek nevét, 

 d) a napirendet, a napirend szerinti tevékenységek időtartamát és a tevékenységeket, 

 e) a hetente ismétlődő közös tevékenységeket tartalmazó heti-rendet napi bontásban, 

 f) nevelési éven belüli időszakonként 

 fa) a nevelési feladatokat, 

 fb) a szervezési feladatokat, 

 fc) a tervezett programokat és azok időpontjait, 

fd) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 

tevékenységek, foglalkozások keretében az óvoda pedagógiai programjában meghatározott 

tevékenységi formák tartalmi elemeit, 

 fe) az értékeléseket, 

 g) a hivatalos csoportlátogatásokat, a látogatás célját, időpontját, a látogató nevét és 

beosztását, a látogatás szempontrendszerét, az eredményt 

 h) feljegyzést a csoport életéről. 

Az óvodai törzskönyv 

Az óvodai törzskönyv vezetése: az óvodavezető vagy az óvodavezető helyettes feladata 

Az óvodai törzskönyv az óvodára vonatkozó legfontosabb adatok vezetésére szolgál. 

Az óvodai törzskönyv tartalmazza 
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 a) a törzskönyvi bejegyzések hitelesítésének időpontját, az óvodavezető aláírását, 

papíralapú nyomtatvány esetén az óvoda körbélyegzőjének lenyomatát, 

 b) az óvoda nevét és címét, 

 c) nevelési évenként az óvoda általános adatait (önkormányzati, nem önkormányzati jelleg, 

nevel-e sajátos nevelési igényű és nemzetiségi gyermekeket, gyakorló intézményként 

működik-e, a gyermekek október 1-jei létszámát, az összes férőhely és a szükséges férőhelyek 

számát, gyermekcsoportjainak számát, az óvodapedagógusok számát, a bérgazdálkodó, a 

munkáltató és gondnokság megnevezését, 

 d) az óvoda nyitvatartási idejét (év, heti időszak, napi időszak és időtartam), 

 e) a gyermeklétszámot nevelési évenként összesítve, továbbá az október 1-jei és május 31-i 

állapot szerint, a korosztályonkénti bontást, a sajátos nevelési igényű és a hátrányos, továbbá 

a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számát, a gyermekcsoportok október 1-jei 

számát, 

 f) nevelési évenként az étkezésben részesülő és nem részesülő gyermekek számát, 

 g) az engedélyezett és betöltött összes álláshely évenkénti számát, 

 h) az óvoda telkeinek adatait nevelési évenként (összes terület, tulajdonos, a kert, a beépített 

terület és az udvar területe), 

 i) az óvoda épületeinek adatai (építés éve, használat jogcíme, fűtési módja, légtere, 

alapterülete, a WC-k száma, a szolgálati lakások száma, a felújítások adatai), 

 j) kimutatást az óvoda helyiségeiről (alapterület, férőhely, minőség, használat, a 

gyermekcsoportok közvetlen ellátását szolgáló helyiségek, egyéb helyiségek), 

 k) az óvoda könyvtárának adatait (állományát, állományának gyarapodását, csökkenését) 

nevelési évenként, 

 l) az óvodapedagógusok és egyéb alkalmazottak adatai közül a nevet, születési helyet és 

időt, a végzettséget, szakképzettséget, a beosztást, a szolgálati idő kezdetét, a munkába lépés 

és kilépés időpontját. 

A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció  

Az gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció vezetése: az óvodapedagógus feladata 

 

A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció a gyermek fejlődéséről folyamatosan 

vezetett olyan dokumentum, amely tartalmazza a gyermek fejlettségi szintjét, fejlődésének 

ütemét, a differenciált nevelés irányát. 
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A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció tartalmazza 

a) a gyermek anamnézisét, 

b) a gyermek fejlődésének mutatóit (érzelmi-szociális, értelmi, beszéd-, 

mozgásfejlődés), valamint az óvoda pedagógiai programjában meghatározott 

tevékenységekkel kapcsolatos egyéb megfigyeléseket, 

c) a gyermek fejlődését segítő megállapításokat, intézkedéseket, az elért eredményt, 

d) amennyiben a gyermeket szakértői bizottság vizsgálta, a vizsgálat megállapításait, a 

fejlesztést végző pedagógus fejlődést szolgáló intézkedésre tett javaslatait, 

e) a szakértői bizottság felülvizsgálatának megállapításait, 

f) a szülő tájékoztatásáról szóló feljegyzéseket. 

6. A tanügyi nyilvántartások vezetése 

Az óvodapedagógus csak a nevelőmunkával összefüggő feladatokhoz nélkülözhetetlen 

ügyviteli tevékenységet köteles elvégezni. 

A hibás bejegyzéseket a tanügyi nyilvántartásokban áthúzással kell érvényteleníteni, olyan 

módon, hogy az olvasható maradjon, és a hibás bejegyzést helyesbíteni kell.  

A javítást aláírással, keltezéssel és papíralapú nyomtatvány esetén az intézmény 

körbélyegzőjének lenyomatával kell hitelesíteni. 

 

7. Az intézmény irattári terve 

Irattári terv  

 Irattári 

tételszám 

 

Ügykör megnevezése 

 

Őrzési idő (év)  

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   20 

 7.   Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek  10  
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 8.   Belső szabályzatok   10  

9.   Munkatervek, jelentések, 

Statisztikák 

  5  

10.  Panaszügyek  5  

Nevelési ügyek 

 11.   Nevelési kísérletek, újítások  10  

 12.   Felvétel, átvétel   20  

 13.   Naplók   5  

 14.   Pedagógiai szakszolgálat   5  

 15.   Szülői munkaközösség működése  5  

 

16.. 

  Szaktanácsadói, szakértői vélemények, javaslatok és 

ajánlások 

  5  

 17.   Gyermekvédelem   3  

Gazdasági ügyek 

 18.   Ingatlan-nyilvántartás, -kezelés, -fenntartás, 

épülettervrajzok, helyszínrajzok, használatbavételi 

engedélyek 

  határidő nélküli 

 19.   Társadalombiztosítás   50  

 20.   Leltár, állóeszköz-nyilvántartás, vagyonnyilvántartás, 

selejtezés 

 10  

 21.   Éves költségvetés, költségvetési beszámolók, könyvelési 

bizonylatok 

 5 

 22.   A gyermekek ellátása, juttatásai, térítési díjak  5  

23.  Szakértői bizottság szakértői véleménye  20 

 24.   Ingatlan-nyilvántartás, -kezelés, -fenntartás, 

épülettervrajzok, helyszínrajzok, használatbavételi 

engedélyek 

  határidő nélküli 

 

25.. 

  Társadalombiztosítás   50  

8. Értelmezések 
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Érkeztetés: Az érkezett küldemény, azonosítóval történő ellátása és adatainak 

nyilvántartásba vétele. 

Feladatkör: Azoknak a feladatoknak az összessége, amelyet a szerv vagy személy végez az 

ügyintézési folyamat során. 

Hatáskör:  Az ügyintézés feladatkörének pontos körülhatárolása, azoknak az ügyeknek az 

összessége, amelyekben a szerv jogosult intézkedni. 

Iktatás:  Az irat iktatószámmal történő nyilvántartásba vétele az érkeztetést vagy a 

keltezést követően. 

Iktatókönyv:  Olyan nem selejtezhető, hitelesített iratkezelési segédeszköz, amelyben az 

iratok iktatása történik. 

Iktatószám:  Olyan egyedi azonosító, amellyel a szerv látja el az iktatandó iratot. 

Irat:   Minden olyan szöveg, számsor, amely a szerv működésével, tevékenységével 

kapcsolatban keletkezett. 

Iratkezelés: Az irat készítését, nyilvántartását, rendszerezését, megőrzését, selejtezését 

együttesen magába foglaló tevékenység. 

Küldemény: Az irat, kivéve a reklám és sajtótermék, amelyet kézbesítés céljából címzéssel 

láttak el. 

Másolat: Valamely eredeti iratról, keletkezése után készített példány, amely lehet 

egyszerű és hitelesített záradékkal ellátott is. 

Melléklet: Valamely irat szerves része, tartozéka, attól elválaszthatatlan része. 

Selejtezés: Az iratoknak az irattári tervben szereplő őrzési idő lejártát követően történő 

megsemmisítésének előkészítése. 

Ügyintézés: Valamely szerv vagy személy tevékenységével kapcsolatban keletkező ügyek 

ellátása, eközben felmerülő munkamozzanatok sora. 

Ügyintéző: Az ügyek érdemi intézését végző személy, előadó, aki az ügyet döntésre 

előkészíti. 

Ügykezelő:  Az iratkezelési feladatokat végző személy. 

Ügykör:   A szerv vagy személy hatásköre. 

Ügyvitel:   Az ügyintézés összessége a szolgáltatások teljesítését foglalja magába. 

9. Az iratkezelés felügyelete 

Az iratkezelés felügyelete az intézményvezető feladata, aki felelős azért, hogy a biztonságos 

iratkezelés személyi, dologi feltételei és eszközei rendelkezésre álljanak. 



91 

 

Meg kell határoznia azt a személyt, aki bizonyos ügykörben, feladatkörben az ügyvitelt, 

iratkezelést ellátja. Az intézményünknél ezt a jogkört a munkaköri leírás tartalmazza.  

10. Iktatókönyv 

Kézi iktatás céljára minden évben újonnan nyitott, hitelesített, oldalszámozott iktatókönyvet 

kell használni. Iktatókönyvben javítani csak áthúzással lehet, hogy az eredeti bejegyzés is 

olvasható maradjon. A javítást kézjeggyel, dátummal és pecséttel kell ellátni.  

Az iktatószám minden évben az 1. sorszámmal kezdődik és perjelzéssel az évszámot is meg 

kell jelölni. Az iktatókönyvön belül az iktatószámokat folyamatos, zárt, emelkedő sorszámos 

rendszerben kell kiadni és nyilvántartani.. 

Az iktatókönyvet az év utolsó munkanapján az utolsó irat iktatása után le kell zárni. Az 

iratkezelés rendszerét csak a naptári év kezdetén lehet megváltoztatni. 

 

 

11. Küldemények átvétele, felbontása, érkeztetése, iktatása és továbbítása  

A beérkezett, illetve a keletkezett iratokat iktatással kell nyilvántartani. 

Az iktatás iktatókönyvbe történő bevezetéssel, naptári évenként újra kezdődő sorszámos 

rendszerben történik. A beérkezett iratokon és az iktatókönyvben fel kell tüntetni az érkezés 

napját, az iktatószámot, az irat mellékleteinek számát és az irattári tételszámot. Az irathoz az 

iktatást követően csatolni kell az irat előzményeit. Az iratokat minden esetben úgy kell iktatni, 

hogy azt előadója, tárgya, irat száma vagy más azonosítója szerint visszakereshető legyen. 

Valamennyi beérkezett küldeményt, kivéve azokat, amelyek névre szóló, illetve 

magánküldemények, a feladattal megbízott személy bonthatja fel, és látja el érkeztető 

bélyegzővel, vonatkozik ez az intézményektől érkező és külső postai küldeményekre is..  

Faxon, e-mail-en érkezett irat esetén gondoskodni kell egy időtálló másolat készítéséről.  

Másolatban érkezett irat esetén, a másolatot eredeti iratként kell kezelni. Mindkét esetben az 

iratkezeléséről az általános rendelkezések az irányadók. 

A nem papír alapú elektronikus adathordozón érkezett vagy küldött iratokat csak papíralapú 

kísérőlappal lehet küldeni vagy átvenni. Kezelése a papír alapúakkal megegyező, de az 

iktatókönyvbe be kell jegyezni az irat jellegét és tárolási helyét.  
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A küldeményen fel kell tüntetni: 

 a címzés adatait, 

 az irat tárgyát, 

 fájlnevét, típusát. 

Ha a felbontás alkalmával kiderül, hogy a küldemény pénzt, vagy egyéb értéket tartalmaz, a 

küldemény értékét fel kell tüntetni az iraton és átvételi elismervény ellenében át kell adni a 

pénzkezeléssel megbízott dolgozónak. Az átvételi elismervényt az irathoz kell csatolni. 

A küldemény borítékját az irathoz kell csatolni amennyiben: 

 az ügyirat, vagy számla benyújtásának időpontjához jogkövetkezmény fűződik 

 a beküldő nevét, címét csak a borítékról lehet megállapítani 

 a küldemény hiányosan vagy sérülten érkezett. 

Az iratokat úgy kell iktatni, hogy abból kiderüljön: 

 a beérkezés ideje, 

 az iktatószám, 

 az iktatás időpontja, 

 adathordozó típusa, 

 a küldő adatai, 

 a címzett adatai, 

 az ügyintéző neve, 

 az irat tárgya, 

 kezelési feljegyzések, 

 az irat holléte. 

Nem kell iktatni: 

 tájékoztatót, 

 reklámcélú küldeményt, 

 közlönyöket, folyóiratokat, sajtóterméket, 

 visszaérkezett tértivevényt, 

 nyugtát, számlát, számlakivonatot. 

Soron kívül kell iktatni és továbbítani a sürgős jelzéssel ellátott vagy határidős iratokat. 
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Az iratokat úgy kell kézbesíteni, hogy annak megtörténte, továbbá az irat átvételének a napja 

megállapítható legyen. 

Nem kell az irattárba helyezni azokat az iratokat, amelyről az ügyintéző külön nyilvántartást 

vezet, illetve személyiségi jogokat sértene, vagy munkabérrel kapcsolatos adatokat tartalmaz. 

Ebben az esetben is el kell látni iktatószámmal és az iktatókönyvben, fel kell jegyezni az 

ügyintéző nevét, ahol az irat fellelhető.  

A Küldemények átvétele 

Az iratkezelési szabályzat határozza meg a beérkezett irat, levél, távirat, fax, csomag 

átvételére való jogosultságot és az átvétellel kapcsolatos teendőket. 

Az átvétellel kapcsolatos teendők a küldemény érkezésének módja szerinti bontásban is 

meghatározható. 

Átvételi jogosultság 

A küldemény átvételére jogosult: 

 a címzett vagy a feladatkörrel írásban megbízott személy. 

A küldemény ellenőrzése átvételkor 

A küldeményt átvevő személy köteles ellenőrizni: 

 a címzés alapján az átvételi jogosultságot 

 az iratot tartalmazó boríték sértetlenségét 

Felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani a névre szóló iratokat, továbbá azokat az 

iratokat, amelyek felbontásának jogát a vezető fenntartotta magának. A névre szóló iratot, 

amennyiben az hivatalos elintézést igényel, felbontást követően haladéktalanul vissza kell 

juttatni az iratkezelőhöz. 

Az átvétel igazolása 

Az átvevő az okmányon az átvétel dátumának feltüntetésével az átvételt elismeri. Ha az 

ügyfél az iratot személyesen vagy kézbesítő útján nyújtja be az átvételt iktató, vagy 

postakönyvben igazolni kell. 
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Sérült küldemény kezelése 

Sérült küldemény átvétele esetén, az átvételi okmányon jelölni kell, és soron kívül ellenőrizni 

kell a küldemény tartalmának meglétét. A hiányzó iratról azonnal értesíteni kell a küldemény 

feladóját. Ha az irat burkolata sérült vagy felbontottan érkezett, az adatkezelő rávezeti a 

"sérülten érkezett", illetőleg a "felbontva érkezett" megjegyzést, az érkezés keltét, és 

aláírásával igazolja azt. A megállapíthatóan hiányzó iratról vagy mellékletről a feladót 

értesíteni kell. 

Határidős küldemény 

A gyors elintézést igénylő, azonnali vagy sürgős jelzésű küldeményt azonnal továbbítani kell 

a címzetthez, illetve azt szignálásra jogosultnak soron kívül be kell mutatni. 

Téves címzés 

Téves címzés, vagy helytelen kézbesítés esetén a küldeményt azonnal továbbítani kell a 

címzettnek, ha ez nem lehetséges vissza kell postázni a feladónak. Ha ez nem állapítható meg, 

iktatni, irattározni és meghatározott idő után selejtezni kell. 

Tévesen átvett küldemény 

A felbontó a felbontás tényét a dátum megjelölésével köteles rögzíteni, majd gondoskodnia 

kell a küldemény címzetthez való eljuttatásáról. 

Elektronikus küldemény 

Kezelése megegyezik a normál küldeményekkel, azzal a különbséggel, hogy a beérkezett 

küldeményt kinyomtatás után át kell adni iktatásra, az ezzel megbízott személynek, kimenő 

küldemény esetén a megérkezés tényét igazoló dokumentumot is mellé kell csatolni.  

Küldemények szétosztása 

Az iratokat úgy kell átadni az ügyintézőnek és ügykezelőnek, hogy a posta átvevőjének és 

átadójának a személye és az átadás, átvétel időpontja postakönyvben megállapítható legyen.  

Iratkölcsönzés 

Az irattárból kiadott iratról másolatot kell készíteni és a kiadó, átvevő aláírásával annak tényét 

és idejét igazolni kell. Az irat visszahelyezéséig ennek a feljegyzésnek az eredeti irat helyén 

fellelhetőnek kell lenni. 
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Záró rendelkezések 

Jelen Iratkezelési szabályzat az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. sz. 

melléklete. Hatályos példánya külön dokumentumot képez. 

 

Gondoskodni kell arról, hogy az Iratkezelési Szabályzatban foglalt előírásokat az érintett 

munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzathoz csatolt íven aláírásukkal igazolják, a 

hatálybalépés napjával egyidejűleg. 
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2. BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 

BEVEZETÉS 

 

2.1 Általános rendelkezések  

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény, 

valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre juttatása, az intézmény jogszerű 

működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki, jogok 

érvényesülésének elősegítése, a szülők, gyermekek, pedagógusok és kisgyermeknevelők 

közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének biztosítása. 

A Mágocsi Tündérkert Óvoda - Bölcsőde működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó 

rendelkezéseket jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az 

SZMSZ elkészítéséért az intézményvezető felelős, az elfogadáskor a jogszabályban 

meghatározottak szerint egyetértési jogot gyakorolt a nevelőtestület, a nem pedagógus 

dolgozók közössége, és a Szülői Szervezet. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a közoktatási intézmény szervezeti 

felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó 

megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más 

hatáskörbe.  

A Szervezeti és Működési Szabályzat feladata, hogy a jogszabály biztosította keretek között 

megállapítsa az óvoda és a bölcsőde működésének szabályait.  

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmát meghatározó jogszabályok  

A Mágocsi Tündérkert Óvoda - Bölcsőde bölcsődéje, a vonatkozó törvényeknek, és a 

végrehajtására kiadott rendeletekben foglaltaknak megfelelően üzemel, a törvényesség 

keretein belül a helyi sajátosságokat figyelembe véve.  

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

 235/1997. (XII. 17.) Kormányrendelet a gyámhatóságok, a területi 

gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes 

gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról. 

 328/2011. (XII.29.). Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások és szakellátások térítési díjairól és igénylésükhöz 

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

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről. 

 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIIII. Törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról. 

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

adatinak működési nyilvántartásba vételéről. 

 9/2000. (VIII.4.) SzCsM. rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 

továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. 

 

Az intézményi alapadatok  

 

Intézmény neve: Mágocsi Tündérkert Óvoda-Bölcsőde 

Intézmény székhelye: Mágocs, Templom tér 2. 

Az intézmény OM-azonosítója: 202111 

Az intézmény alapító szerve:  

Mágocsi Óvodafenntartó Társulás, Mágocs, Szabadság utca 39. 

Az intézmény irányító szerve:  

Mágocsi Óvodafenntartó Társulás, Mágocs, Szabadság utca 39. 

Az intézmény fenntartója év működtetője:  

Mágocsi Óvodafenntartó Társulás, Mágocs, Szabadság utca 39.                                      

             

 

Működési köre:  Mágocs, Mekényes, Alsómocsolád, Nagyhajmás 

Csoportok száma: Bölcsőde: 1 csoport 

Működési engedély alapján engedélyezett bölcsődei gyermeklétszám: 14 fő  

Jogszabályban meghatározott közfeladata: A gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 42. meghatározott bölcsődei ellátás a családban 

nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása és nevelése. 

Alaptevékenységi besorolás:  

Államháztartási szakágazat 851020 óvodai nevelés 

Kormányzati funkció: 
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104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 

104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben   

 

Adószám: 15816090-1-02 

Intézmény törzskönyvi azonosító száma: 816092 

 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya  

 

A bölcsődébe járó gyermekek közösségére a gyermekek szüleinek, illetve törvényes 

képviselőinek közösségére a nevelőtestületre szakgondozókra a nevelőmunkát segítő 

dolgozókra egyéb munkakörben dolgozókra  
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2.1.   Az intézmény vezetési szerkezete  

 

Az intézmény két szervezeti egységből áll, az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat 

az intézményvezető látja el. 

A bölcsődei dolgozók szakmai munkájának ellenőrzése, irányítása a szakmai vezető feladata. 

A bölcsődei és óvodai feladatokat ellátó szervezeti egységek szakmai szempontból önállóak, 

tevékenységüket a rájuk vonatkozó jogszabályok, szakmai előírások alapján látják el. 

Az intézmény szervezeti egységeinek meghatározásánál alapelv, hogy a feladatokat 

zavartalanul és a legeredményesebben láthassák el, a szakmai felkészültségüknek 

megfelelően.  

Közalkalmazotti közösség tagjainak feladatait a munkaköri leírásuk tartalmazza, melynek 

aktualizálása. (1 sz. melléklet munkaköri leírások). 

A szervezeti egységek és a vezetői szintek meghatározásánál azt az alapelvet érvényesítjük, 

hogy az intézmény feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek 

megfelelően magas színvonalon láthassa el. A munkavégzés, a racionális és gazdaságos 

működtetés, valamint a helyi adottságok, körülmények és igények figyelembe vételével 

alakítottuk ki a szervezeti egységeket. 

 

 

 

 

 

Intézményvezető 

Intézményvezető 

helyettes 

Óvodapedagógusok, kisgyermek nevelő-gondozók 

Bölcsődei szakmai vezető Szakai munkaközösség 

vezető 

A nevelő- munkát 

közvetlenül segítő 

alkalmazottak Nkt. 

szerint 
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Az intézmény vezetőségének tagjai, jogkörei  

 

Az intézmény élén intézményvezető áll, aki az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, akit 

az alapító (fenntartó) pályázat útján nevez ki (bíz meg). Magasabb vezető beosztású 

közalkalmazott.  

Az intézmény szervezeti egységeinek élén az alábbi felelős beosztású vezetők állnak:  

1fő intézményvezető,  

1fő szakmai vezető (bölcsőde)  

 

Az intézményvezetőség a munkaterv szerint ülésezik. A vezetői értekezlet összehívását a 

vezetőség bármely tagja kezdeményezheti. A vezetőség tagjai szóbeli és beszámolási 

kötelezettséggel bírnak az éves munkatervben meghatározottak alapján.  

 

2.2A vezetők közötti feladatmegosztás  

 

Az intézményvezető kizárólagos jogkörébe tartozik  

 

- a nevelőtestület vezetése  

- az intézmény képviselete  

- az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása  

- az alkalmazottak feletti teljes munkáltatói jogkör gyakorlása  

- az alkalmazottak fegyelmi felelősségre vonása, közalkalmazotti jogviszonyuk 

(munkaviszonyuk) megszüntetése  

- Meghatározza a bölcsőde dolgozóinak munkakörét, munkarendjét, elkészíti az éves 

szabadságolási tervet 

- Tervezi és szervezi a kisgyermeknevelők szakmai képzését, továbbképzését 

- a balesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenységek irányítása  

Az intézményvezető munkaköri leírását a fenntartó készíti el.   

Az intézményvezető akadályoztatása esetén a bölcsődével kapcsolatos feladatokat a szakmai 

vezető látja el. Abban az esetben, ha mindkét fél akadályoztatott a munkavégzésben az 

intézményvezető erre az időre helyettest jelöl ki. 
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A bölcsőde szakmai vezetőjének feladatköre  

 

Személyes hatáskörben szervezi és irányítja a bölcsőde szakmai munkáját. Megbízását az 

intézmény vezetőjétől kapja. Anyagilag, erkölcsileg és fegyelmileg felelős a vezetése alatt 

álló bölcsőde munkájáért, valamint szervezi és irányítja a bölcsődében folyó gondozási és 

nevelési munkát, így különösen:  

 A beosztott kisgyermeknevelők munkáját rendszeresen ellenőrzi  

 Éves beszámolót készít a bölcsőde munkájáról.  

 Vezeti az előírt dokumentációkat és elkészíti a bölcsőde működésével kapcsolatos 

jelentéseket, ellenőrzi a kisgyermeknevelői adminisztrációk határidejének betartását.  

 Felügyel a higiénés követelmények betartására  

 Megszervezi a gyermekek rendszeres orvosi vizsgálatát  

 A beteg, lázas gyermek szüleit értesíti  

 Feladata a gyermekbalesetek megelőzése  

 Részt vesz a rendszeres leltári munkában   

2.2.  A működés rendje  

 

A költségvetési szerv a fenntartó rendelkezése alapján 5 napos munkarenddel üzemel (hétfőtől 

péntekig).  

 

A bölcsőde nyitvatartási rendje  

Az intézmény nyitva tartási ideje: 6,30 órától 16,30 óráig – napi 10 óra. 

Az intézményt reggel a munkarend szerint 6,30 órára érkező kisgyermeknevelő nyitja. 

A gyermekek fogadása és a gyermekekkel való foglalatosság kisgyermekgondozó,-nevelő 

jelenlétében 6,30 órától 16,30 óráig történik. A bölcsődében a heti munkaidő 40 óra. 

Kétműszakos munkarendet alkalmazunk, A dolgozók munkájukat munkaköri leírásaik alapján 

végzik. 

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

  

A bölcsődei nevelési év szeptember 01-től a következő év augusztus 31-ig tart. 

Évközi szünetek: Nyári nagytakarítási szünet. A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a 

fenntartó hagyja jóvá.  
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Téli szünet – az óvodai és iskolai nyitva tartáshoz igazodva, szülői igények függvényében, 

fenntartói jóváhagyással a bölcsőde zárva tarthat. 

 

2.3. Az intézmény munkarendje  

A kisgyermekgondozók munkarendje  

A kisgyermekgondozók munkaideje heti 40 óra, amely kötelező órákból és a nevelőmunkával 

valamint a gyermekekkel a szakfeladatnak megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok 

ellátásához szükséges időből áll. A kötelező órák számát jogszabály határozza meg. Az 

intézményben dolgozók jogállását, a szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelő részletes 

feladatait, kötelezettségeit és jogait minden dolgozó névre szóló munkaköri leírásban kapja 

meg.  

A kisgyermekgondozók munkarendjét és munkaköri leírását a bölcsőde vezetője készíti el a 

bölcsőde zavartalan működésének az érdekeit figyelembe véve, mely munkarend a 

biztonságos működés érdekében év közben is változtatható.  

 

A nevelő-gondozó munkát segítő alkalmazott munkarendje  

A konyhás munkarendjét - a munka törvénykönyve és a Közalkalmazotti törvény 

rendelkezéseivel összhangban - az intézményvezető és a bölcsőde szakmai vezetője állapítja 

meg, a bölcsőde zavartalan működésének az érdekeit figyelembe véve.  

 

Az alkalmazottak távolmaradásának az igazolása  

Az alkalmazottaknak a munkából való távolmaradását és annak okát, a lehető legkorábban, 

előzetesen jelentenie kell közvetlen felettesének, hogy gondoskodni lehessen a szakszerű 

helyettesítésről.  

 

2.4.  A bölcsőde ügyvitele 

 

Gondozási ügyvitel: Bölcsődében a gyermekek gondozásával kapcsolatban az alábbi 

nyilvántartásokat kell vezetni: 

 Felvételi könyv (bölcsőde szakmai vezető vezet, 2 évig megőrzendő)  

Minden bölcsődébe felvett gyermeket be kell vezetni, a sorszámozást az év 

elején kell kezdeni és év végén lezárni. 

A folyamatosan gondozottakat a következő évben újból be kell jegyezni. 
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 Bölcsődei gyermek-egészségügyi törzslap:  (5 évig megőrzendő) 

1-2 oldalát felvételkor a bölcsőde szakmai vezető tölti ki, az anya által 

elmondottak és az egészségügyi kiskönyv alapján. 

I. pótlap  1. oldal: a felvételi státus. Felvétel előtt az orvos tölti ki. 

  2. oldal: a státus epikrisis, ennek rovataiba a bölcsődei gyermek 

orvos részletesen beírja az előírt és elvégzett időszakos vizsgálatok 

eredményét. 

A fejlődési lapon a gondozónő rögzíti a gyermek testi, szellemi, értelmi 

fejlettségét. 

 Csoportnapló 

A gondozónő bevezeti a munkaideje alatt a csoportban történt lényeges 

eseményeket, esetleg beadott gyógyszereket, valamint a szolgálatot átvevő 

gondozónő számára közléseit.  

 Fertőző betegségek naplója: (bölcsőde szakmai vezető vezeti, 3 évig 

megőrzendő) 

Fel kell tüntetni a bölcsődében fertőző betegségben megbetegedettek nevét, 

betegségét, a megbetegedés napját, a zárlatokat, a szűrővizsgálatokat és azok 

eredményét. 

 Üzenő füzet: 

A szülő által beszerzett füzet, amelyet a gyermek első bölcsődébe vitelekor az 

anya a gyermek kisgyermekgondozó,- nevelőnek ad át.  

A szülő bejegyzi a gyermekkel kapcsolatos közölni valóit, a gondozónő a nap 

folyamán történteket. A füzet erősíti a szülő és a bölcsőde kapcsolatát, kizárja 

a szóbeli közlésből adódó félreértéseket. 

 

2.5.  A gyermekek felvétele  

 

A Mágocsi Tündérkert Óvoda-Bölcsődébe Mágocs, Alsómocsolád, Mekényes és Nagyhajmás 

- bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező szülők - kérhetik gyermekük 

elhelyezését. 

 

Bölcsődei intézményben azon gyermekek ellátását - nevelését, gondozását, felügyeletét, 

étkeztetését - kell biztosítani, akiknek szülei, nevelői, gondozói, 
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- munkavégzésük,  

- munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban,  

- nappali rendszerű iskolai oktatásban,  

- a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, 

- felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük 

- képzésben való részvételük,  

- betegségük, 

- vagy egyéb ok miatt, napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. 

  

 Bölcsődék a saját családjukban veszélyeztetett, védelembe vett vagy hátrányos-, 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nappali ellátását is megvalósítják, a Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival együttműködésben.  

 Továbbá intézményünk a sajátos nevelési igényű valamint a korai fejlesztésre és 

gondozásra jogosult gyermek - integráltan nevelhető - gyermekek ellátását is biztosítja, 

amennyiben azt a bölcsőde férőhely-kapacitása lehetővé teszi. 

 

 Intézményünk a gyermek 20 hetes korától 3 éves korig biztosítja a kisgyermekek 

napközbeni ellátását. Amennyiben a gyermek a 3. életévét betöltötte, a gondozási nevelési év 

végéig (augusztus 31.) maradhat a bölcsődében.  

 Amennyiben a kisgyermek még nem érett az óvodai nevelésre és a bölcsődeorvos - a 

kisgyermeknevelővel, bölcsődevezetővel, az intézményben dolgozó szakértőkkel egyeztetve - 

ezt javaslatával megerősíti, a szülő kérelmére a gyermek 4. életévének betöltését követő 

augusztus 31-ig tovább gondozható a bölcsődében. 

 Sajátos nevelési igényű valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult 

kisgyermek fejlődését, - integrált, részlegesen integrált vagy különösen indokolt esetben 

speciális formában történő ellátását - folyamatosan szakemberek által értékelve, a szülővel 

egyeztetve biztosítja intézményünk legfeljebb annak az évnek az augusztus 31. napjáig, 

amelyben a kisgyermek hatodik életévét betölti.  

A bölcsődei csoportban gondozható gyermekek száma: 

A maximális férőhelyszám és a ténylegesen elérhető férőhelyszám egymástól eltérhet, mivel a 

korosztályoknak és szakmai szabályoknak megfelelő csoportbeosztás alacsonyabb betöltött 

férőhelyszámot eredményezhet. A csoportbeosztás során az alábbiakra kell figyelemmel 

lenni: 

 Egy bölcsődei csoportban legfeljebb 14 gyermek nevelhető, gondozható. 
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-  A bölcsődei csoportban, ha valamennyi gyermek betöltötte a második életévét 

legfeljebb 14 gyermek nevelhető, gondozható. 

- A sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket 

is ellátó bölcsődei csoportban legfeljebb 11 gyermek nevelhető, amennyiben 1 fő sajátos 

nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult, 10 gyermek nevelhető, 

amennyiben 2 fő sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult 

gyermek kerül felvételre a csoportba. 

 

A bölcsődék megtekintése, nyílt napok:  

 

 Amennyiben a felvételi kérelem benyújtását megelőzően vagy azt követően a szülő(k) 

(törvényes képviselő) meg kívánja tekintetni a bölcsődét, erre a bölcsődevezetővel egyeztetett 

időpontban, vagy minden év tavaszán rendszeresen szervezett nyílt napokon van lehetőség. 

 

A bölcsődei jelentkezés: 

 

 A bölcsődébe a felvétel iránti kérelem önkéntes, a szülő (törvényes képviselő) saját 

elhatározásából, a jogosultsági feltételek fennállása esetén kérelmezheti. A felvételi kérelmet 

a szülő (törvényes képviselő) személyesen terjesztheti elő. Továbbá a gyermek bölcsődei 

felvételét a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti: 

- a körzeti védőnő 

- a házi gyermekorvos vagy a háziorvos 

- a szociális illetve családgondozó 

- a gyámhatóság is. 

 

 A bölcsődei felvételi eljárás a bölcsődei kérelem kitöltésével és a bölcsődében történő 

leadásával indul. A bölcsődei kérelem letölthető a 

http://www.magocs.hu/index.php/varosunk/intezmenyek/oktatasi-nevelesi/bokreta-ovoda/, 

http://bokreta-ovoda.hu/ ,nyomtatott formában pedig elérhető a bölcsődei jelentkezés 

helyszínén. A bölcsődei kérelem átvételéről igazolást állít ki a bölcsődevezető. 

  A bölcsődébe a felvétel a teljes naptári évben folyamatos – a szabad férőhelyek 

erejéig -, azonban a nevelési év tervezhetősége érdekében, minden év tavaszán beiratkozásra 

van lehetőség az adott - szeptemberben kezdődő - nevelési évre vonatkozóan. A nyílt napok, 
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illetve a beiratkozás időpontjai a honlapon, facebook oldalon, sajtóorgánumokban kerülnek 

közzétételre. 

 

A felvételi folyamat 

Az átvett felvételi kérelmek a bölcsőde nyilvántartásába felvezetésre kerülnek. A 

nyilvántartásba kerülő kérelmek nyilvántartási száma minden esetben megegyezik az átvétel 

igazolásáról kiállított iraton feltűntetett nyilvántartási számmal.  

 

A felvételi kérelemhez az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges: 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata 

- szülő (gondviselő) személyi okmányai (személyi igazolvány, lakcímkártya) 

- a gyermek TAJ kártyájára, lakcímkártyája 

 

A felvételi kérelemhez az alábbi dokumentumok csatolása szükséges: 

- külföldi állampolgárok esetén a tartózkodás jogcíméről szóló igazolás, 

- törvényes képviselők munkavégzése esetén a munkáltatói igazolások (mindkét 

törvényes képviselő részéről),  

- a munkaerő-piaci részvételt segítő programban, képzésben való részvétel esetén az 

illetékes munkaügyi központ erről szóló igazolása, 

- nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett 

felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvétel esetén az erről 

szóló igazolás,  

- szülő betegsége esetén orvosi igazolás, 

- egyéb ok megjelölése esetén (pl.: akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni 

ellátásra van szüksége, akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, akinek a szülője, 

törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni) az ezt 

alátámasztó irat, bizonyíték,  

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetén az arról szóló 

határozat, 

- 3 vagy több gyermeket nevelő család esetén a szülők nyilatkozatát, mely tartalmazza a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § (3) 

bekezdésben meghatározott gyermekek számát,  

- egyedülállóság esetén büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat, 

- védelembe vett gyermek esetén a védelembe vételről szóló gyámhatósági határozat, 
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- sajátos nevelési igényű gyermek esetén szakvélemény, 

- korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek esetén a szakértői javaslat, 

vélemény, 

- körzeti védőnő, házi gyermekorvos vagy háziorvos, család- és gyermekjóléti szolgálat, 

illetve gyámhatóság ajánlása, 

- írásbeli hozzájárulás a dokumentumok másolásához illetve a személyes adatok 

kezeléséhez.  

  A felvétel sorrendjét a jelentkezés időbeli sorrendje határozza meg, kivéve, ha 

jogszabály előnyben részesítési kötelezettséget ír elő.  

A bölcsődei felvételnél, a következő nevelési évre a hivatalosan meghirdetett tavaszi 

beiratkozáson megjelent és bölcsődei felvétel iránti kérelmet benyújtott családok - a 

jogosultsági feltételek fennállása esetén - a sorrendiségben előnyt élveznek. Így azok a 

családok, akik a nevelési év folyamán kérelmezik gyermekük felvételét a hivatalos 

beiratkozást követően, csak az üresen maradt férőhely kapacitás erejéig fogadhatók 

intézményünkbe. Férőhelyhiány esetén várólistára kerülnek. A bölcsődei intézményekben a 

helyfenntartás nem lehetséges, így - a jogosultsági és rászorultsági feltételek vizsgálata 

mellett - várólistára kerül, minden olyan család is, aki beiratkozáskor azt kérelmezte, hogy a 

nevelési év második felében tudja gyermeke beszoktatását elkezdeni. Számukra akkor tudjuk 

a bölcsődei férőhelyet biztosítani, amennyiben a beszoktatás időpontjáig a beszoktatás 

időpontját megelőző időpontra vonatkozó felvételi kérelem nem érkezik, továbbá a nevelési 

év folyamán óvodába megy egy kisgyermek a harmadik életéve betöltésekor vagy egyéb más 

indok miatt felszabadul férőhely az intézményben. A bölcsődékben helyfenntartás nem 

lehetséges. (Így kérjük a családokat, hogy amennyiben a munkába való visszatérésük 

időpontja tervezhető, úgy a minden évben meghirdetett hivatalos, tavaszi beiratkozáson 

jelezzék bölcsőde iránti igényüket.)  

A felvételi kérelmekről a bölcsődevezető dönt.  

 

Bölcsődei túljelentkezés esetén, a bölcsődei felvételnél – az alábbi sorrendben – előnyt élvez 

különösen azok a gyermekek: 

- akinek a szülője jövedelmi helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni, 

biztosítani kell a gyermek bölcsődei ellátását, ha a gyámhivatal védelembe vételt rendelt el, és 

kötelezte a szülőt a bölcsődei ellátás folyamatos igénybevételére. A védelembe vett 

gyermekek felvételéről azonnal gondoskodni szükséges. 
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- aki családgondozásban részesül, és fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra 

van szükség, 

- akit egyedülálló szülő nevel, 

- akivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma a 3 főt meghaladja, 

- akinek szülője orvosilag igazolt betegsége miatt az ellátást biztosítani nem, vagy csak 

részben tudja, 

- akit - gyámhatósági határozat alapján – gyámként kirendelt időskorú (a rá vonatkozó 

nyugdíjkorhatárt elért) hozzátartozója nevel, 

- akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud 

gondoskodni. 

   

A bölcsődevezetőnek a felvételről a döntést a kérelem benyújtását követő 10 napon belül meg 

kell hozni és a szülőt kell tájékoztatni a gyermek, 

-  felvételéről vagy, 

-  felvételének elutasításáról vagy, 

-  várólistára kerülésről. 

 

A felvételi kérelem leadását követő 15 munkanaptól - papír alapon - a bölcsődében, 

személyesen is átvehető a felvételi döntésről szóló irat. 

A felvételről szóló döntéssel egyidejűleg írásban értesítést kap a szülő (törvényes képviselő)  

-  az első csoportos tájékoztató vagy az első személyes találkozás időpontjáról 

(melyeken az ellátás első napja egyeztetésre kerül),  

- a nevelés-gondozás megkezdéséhez szükséges dokumentumok, igazolások listájáról.  

 

Amennyiben a szülő, törvényes képviselő a felvétellel kapcsolatos döntést vitatja, az értesítés 

kézhezvételét követő nyolc napon belül a Mágocsi Óvodafenntartó Társuláshoz fordulhat, a 

bölcsődei intézmény egyidejű értesítése mellett. 

 

Az a felvett gyermek, akinek az egyeztetett napon a bölcsődei gondozás igénybevételét 

értesítés és igazolás nélkül nem kezdi meg szülője, a megszerzett jogosultságot elveszti, 

felvételi kérelmét ismételnie kell.  
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A felvételről való értesítést követően a felvett gyermek szülője, törvényes képviselője írásban 

megállapodást köt a bölcsődei ellátásról. A gyermek ellátásának megkezdése az első 

gondozási nap. 

 

A megállapodás a Mágocsi Óvodafenntartó Társulás által jóváhagyott formanyomtatvány. 

 

A bölcsődei gondozás megkezdéséhez szükséges dokumentumok (amennyiben a felvételi 

kérelemhez bemutatásra, csatoltásra kerültek, nem szükséges újból bemutatni, csatolni): 

 

-  a felvételkor bemutatandó, csatolandó dokumentumok, illetve azon túl 

- törvényes képviselők munkavégzése esetén legkésőbb a bölcsődei ellátás megkezdését 

megelőző 2 héttel benyújtandók a munkáltatói igazolások (mindkét törvényes képviselő 

részéről), vagy a leendő munkáltató igazolása arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog 

állni, megjelölve annak kezdő időpontját is, 

- a háziorvos, vagy házi gyermekorvos igazolása arról, hogy a gyermek egészségi 

állapota alapján bölcsődében gondozható, nevelhető, 

- ételallergia, diétás élelmezési igény esetén szakorvosi javaslat, 

- a gyermek tartós betegsége vagy fogyatékossága esetén a magasabb összegű családi 

pótlékot megállapító határozat másolata, vagy tartós betegség esetén szakorvosi igazolás,  

- írásbeli hozzájárulás a dokumentumok másolásához illetve a személyes adatok 

kezeléséhez. 

 

A megjelölt dokumentumok, igazolások bármelyikének hiánya esetén a megállapodás 

megkötése, így a bölcsődei gondozás megkezdése nem lehetséges.  

 

Amennyiben a hiányzó igazolások benyújtása a bölcsődei gondozás megkezdésének 

eredetileg megjelölt időpontjától számított nyolc napon belül benyújtásra kerülnek, a 

benyújtás időpontjában a megállapodás megköthető, és a megállapodás megkötését követő 

leghamarabb elérhető időponttól a szolgáltatás igénybe vehető, azzal, hogy a késedelemből 

adódóan az első gondozási nap eredeti időpontja is módosul és arra kizárólag a legközelebbi 

szabad időponttól kerülhet sor. Amennyiben a hiánypótlás nyolc napon belül nem történik 

meg, a bölcsődei felvételről szóló döntés hatályát veszti.  
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A fentieken túl, kérjük a gyermek oltási könyvét (egyéni védőoltási dokumentációját) a 

bölcsődének másolatban átadni szíveskedjenek. A gyermek védőoltási dokumentációjának 

hiányában a bölcsődének jelzési kötelezettsége áll fenn az illetékes hatóságok felé.  

 

A térítési díj megállapításához és a megállapodás megkötéséhez szükséges egyéb 

információkat, nyilatkozatokat a szülőknek a helyszínen írásos formában kell megtenniük, 

melyekről további tájékoztatást a bölcsődevezető nyújt. 

Bölcsődei csoportba felvehető gyermeklétszámot a működési engedélyünk 14 gondozottban 

maximálja.  

Gyermek bölcsődei felvételét kérheti: 

 szülő,(törvényes képviselő) 

 szülő hozzájárulásával 

               - körzeti védőnő 

                - gyermekorvos vagy háziorvos 

                - szociális ill. családgondozó 

              - gyermekjóléti szolgálat 

               - gyámhatóság   

Szülők a felvételi kérelmet az intézmény vezetőjének jelzik. 

Túljelentkezés esetén a Fenntartó és az intézmény vezetője közösen döntenek a gyermekek 

felvétele felől. 

 

Felvehető az a gyermek, akinek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő piaci 

részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük, vagy egyéb ok 

miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. 

 

A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermekek számára biztosítjuk: 

 akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége 

 akit egyedülálló, vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban 

három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója 

gyermekgondozási díjban részesül 

 akinek szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud 

gondoskodni. 

 Jegyző elrendeli 
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A szülőnek, (törvényes képviselőnek) a gyermek bölcsődei jelentkezéséhez csatolni kell a 

házi gyermekorvos vagy a háziorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota 

alapján bölcsődében gondozható. 

Nem gondozható bölcsődében a fertőző beteg gyermek mindaddig, amíg a házi gyermekorvos 

vagy a háziorvos igazolása szerint ez az állapota fennáll. 

 

A bölcsődei ellátás megszűnik: 

 bölcsődei nevelési év végén (augusztus 31.), ha a gyermek a harmadik életévét 

betöltötte 

 Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi 

szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és jelentkezését a bölcsőde 

orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését 

követő augusztus 31-ig. 

 Meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki a bölcsőde orvosának 

szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, 

illetőleg magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését. 

 Szülő kérésére (költözés, egyéb okok miatt) 

 

Felvételi kérelmet beadott szülők felvételi értesítőt kapnak postai úton, (vagy személyesen, ha 

bejönnek az intézménybe), a felvételnél közölt időpontig.  

 

Bölcsődei felvételi sorrendiség 

2. helyen: Gyámhatóság, gyermekjóléti szolgálat, házi gyermekorvos,    

                   körzeti védőnő, jegyző  kérelmére a gyermek  

                         veszélyeztetettsége, vagy szociális rászorultsága miatt. 

3. helyen: Munkavégzés miatt kéri a szülő a gyermeke felvételét. 

                  Munkáltatói igazolás bemutatása szükséges. 

4. helyen:  Iskolai tanulmányok  miatt kéri a szülő gyermeke felvételét. 

  Iskolalátogatási igazolás bemutatása szükséges. 

5. helyen: Vidéki szülő gyermeke/körzeten kívüli 

                          Alapító okirat szerint. 
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A gyermekek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések  

A gyermek távolmaradását a szülőnek be kell jelentenie. Lezajlott betegség után a szülő 

köteles orvosi igazolást bemutatni. A három napnál hosszabb (utazás, szabadság stb.) 

hiányzás után a gyermekek szülői igazolással jöhetnek közösségbe.  

2.6.  Kapcsolattartás rendje  

 

Család-bölcsőde kapcsolata 

A bölcsődének és családnak közös kötelessége és közös felelőssége a bölcsődébe felvett 

gyermekek gondozása és nevelése. Egymás munkáját nem nélkülözheti, mert kárba vész 

a legjobb nevelőmunka is, ha nincs meg az összhang a család és a bölcsőde munkája 

között.  

E cél érdekében létre kell hozni a bölcsődei szülőcsoportos közösséget. Működése 

előiskolája kell, hogy legyen az óvodai szülői munkaközösségnek. Az óvodai szülői 

szervezet munkájában részt vehet a bölcsődei szülői szervezet tagjai.  

A szülő gondozónő kapcsolatot erősítik a családlátogatások, napi találkozások, 

fogadóórák, nyílt napok, szülői értekezletek, szülőcsoportos beszélgetések, amelyek teret 

adnak az egészségügyi felvilágosító munkának, a gondozás és nevelés kérdéseinek 

egyeztetésének.  

 

Munkatársi kapcsolatok 

A bölcsődei munka feltétlen csoportos tevékenység. A gondozási és nevelési feladatok 

csak jó munkatársi kapcsolatokkal, jó munkahelyi légkörben valósíthatók meg. A 

bölcsődei ellátás területén minden munkafolyamat szorosan kapcsolódik, egyetlen 

munkafolyamat sem nélkülözhető. A saját munkaterületén minden dolgozónak 

szakmailag, emberileg a maximumot kell nyújtania. 

Fontos szabály, egymás munkájának megbecsülése, tiszteletben tartása, segítése, emberi-

szakmai nézeteltérések egyeztetése, tisztázása, humánus megoldása.  

Gondozónő – Óvónő kapcsolat erősödik az átszoktatás, beszoktatás folyamatában, közös 

értekezleteken. 

 

Értekezletek 

Szülők – bölcsőde évente, programozott – általános kérdések  



113 

 

Szülő csoportos negyedévenként – személyes jellegű kérdések, egyedi problémák, 

megoldások. 

Munkatársi: Óvoda – bölcsőde évente, és szükség szerint. 

Bölcsőde valamennyi dolgozójának negyedévenként és szükség szerint. 

Egyéni munkamegbeszélés – szükség szerint. 

 

A külső kapcsolattartás 

Az eredményesebb működés elősegítése érdekében az intézmény a szakmai 

szervezetekkel, társintézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel együttműködési 

megállapodást köthet. 

Az intézmény szoros kapcsolatot tart a különböző szakmai szervezetekkel, így a helyi 

Gyermekjóléti Szolgálattal, a Területi Szociális és Gyámhivatallal, a Magyar Bölcsődék 

Egyesületével, a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetével. 

 

2.7.  Az intézmény higiéniai szabályozása 

A bölcsőde higiénéje 

A bölcsőde egyik alapfeladata, hogy a gyermekek higiénikus ellátását és higiénés készségre 

való szoktatását biztosítsa. 

Legfontosabb követelmények: 

 A bölcsőde közvetlen környezetének tisztántartása. 

 A játszóudvar, kert, homokozó rendben tartása. 

 A szemét, ételhulladék zárható edényben tárolása, mielőbbi elszállítása. 

 A bölcsőde minden helyiségét naponta portalanítani és nedves, meleg-

fertőtlenítőszert tartalmazó vízzel kitakarítani úgy, hogy a gyermekek napirendjét 

nem zavarja. 

 A játékokat hetenként, de szükség esetén azonnal, fertőtlenítőszert tartalmazó 

meleg vízzel le kell mosni. 

 A helyiségek folyamatos tisztántartása mellett a tálalókonyhát, évente, a többi 

helyiséget két-három évente kell meszelni, hat évente mázolni. 

A ruházat higiénéje: 

A gyermekek ágyneműjét két hetente, ha beszennyeződött azonnal váltani kell. 



114 

 

A törülközőt a gyermek saját jelével ellátott törülközőtartón kell elhelyezni, és hetenként 

váltani. 

A szennyes ruhát e célra rendszeresített műanyag szennyes tartóban összegyűjtve, a 

mosóhelységébe kell szállítani, ahol a ruházat mosása, szárítása vasalása történik. 

Az étkezés higiénéje: 

Az étkeztetés az általános iskola konyhájáról történik, előre összeállított étrend és létszám 

alapján. Az étel szállítása és melegítőkonyhai tálalása az előírások szerint zajlik, továbbá jól 

zárható, üvegdugós edénybe ételmintát kell venni, ragasztószalaggal lezárni és azt 48 óráig 

hűtőszekrényben megőrizni. A záró cédulán rögzíteni kell a dátumot, az étel megnevezését, az 

eltevő nevét. 

A reggeli és uzsonna nyersanyagait a felhasználásig hűtőszekrényben kell tárolni. A tejet, 

tejterméket hűtőben, a húsféléket zárt hűtődobozban hűtőben. 

A tálaláshoz, étkezéshez használt edények, evőeszközök higiénikusak, esztétikusak legyenek. 

Étkezés után gyermekszobából az étkezéshez használt edényeket és az ételmaradékot azonnal 

el kell távolítani, az étkezés helyét fertőtlenítőszeres meleg vízzel feltakarítani. 

Az edények mosogatása: az ételszállító és az étkező edényeket mosogató gépben vagy a fehér 

mosogatóban, háromfázisú mosogatással kell megtisztítani. 

A tálalókonyha rendjére és tisztaságára különös gondot kell fordítani. 

Csak az oda beosztott személyek tartózkodhatnak a tálalókonyhán! 

 

 A bölcsődei dolgozók higiénéje 

 

Bölcsődében csak olyan dolgozó alkalmazható, aki egészségügyi könyvvel rendelkezik és 

abban a fertőzésmentességet és alkalmasságot igazoló érvényes bejegyzések hiánytalanul 

megvannak. 

A dolgozók évente az intézmény üzemorvosánál köteles alkalmassági vizsgálaton megjelenni. 

 

A dolgozók egészségügyi könyvét a munkaadó köteles tárolni, őrizni. 

 

Kötelezően előírt ismétlődő vizsgálatok: tüdőszűrés, alkalmassági vizsgálat évente. 

 

Kötelező székletvizsgálat annál a dolgozónál, 

- akinél nem tisztázott eredetű, hasmenéssel járó megbetegedés lép fel, 

- akinek a környezetében dizentéria, salmonella, coli vsigella fordul elő.  
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A dolgozóknak a gyermekközösség megvédése érdekében, saját személyére vonatkozóan a 

személyi higiénés követelményeit a legmesszebbmenően szem előtt kell tartania. 

 

A gondozónőknek nem kell egyenruhát viselniük, a ruha színben, szabásban való 

változatossága, tisztasága, csinossága gyermekek esztétikai és higiénés nevelését is elősegíti. 

 

Fertőző betegségek gyanúja vagy fennforgása esetén az ilyen betegségekkel kapcsolatos 

érvényben lévő rendelkezések, minisztériumi utasítások szerint kell eljárni. 

 

2.8. A létesítmények és helyiségek használatának  

Általános szabályok  

Az intézmény teljes területén, az épületekben és az udvarokon tartózkodók kötelesek:  

 A közösségi tulajdont védeni  

 A berendezéseket rendeltetésszerűen használni  

 Az intézmény rendjét és tisztaságát megőrizni  

 Az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni  

 A tűz-és balesetvédelmi előírások szerint eljárni  

 A munka-és egészségvédelmi szabályokat betartani.  

Aki betörést észlel, haladéktalanul értesítenie kell a rendőrséget és az intézmény vezetőjét. A 

rendőrség megérkezéséig az épületbe senki sem mehet be.  

A dolgozók kötelesek a munkahelyükön az elvárható rendet és fegyelmet megtartani.  

Az épületek használati rendje  

A dolgozók az intézmény helyiségeit, létesítményeit nyitvatartási időben akkor és oly módon 

használhatják, hogy az ne zavarja a nevelő tevékenységet, és az intézmény egyéb feladatainak 

az ellátását.  

Az intézmény helyiségeinek a használatára vonatkozó szabályok  

A gyermekek az intézmény helyiségeit és létesítményeit és berendezéseit csak felnőtt 

felügyelet mellett használhatják. A csoportszobában a gyermekek gondozónői felügyelettel 

tartózkodhatnak. A csoportszobában a mobiltelefont lenémított állapotban tarthatja magánál a 

gondozónő, csak nagyon indokolt esetben használhatja munkaidő alatt. Az audiovizuális 

eszközöket csak felnőtt használhatja.  
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Az intézmény melegítő konyhájában a HACCP rendszer szabályai szerint folyik a 

munkavégzés. A konyhában csak a munkaköri leírásuk alapján meghatározott személyek 

tartózkodhatnak.  

Dohányozni az egész intézmény területén tilos!  

A szülőkre vonatkozó intézményi szabályokat a házirend tartalmazza. (A szülők gyermeküket 

a gondozónőnek kell, hogy átadják, illetve a gondozónő tudtával vihetik el.)  

Az udvar használati rendje  

Az intézmény udvarán a gyermekek csak gondozónői felügyelettel tartózkodhatnak, az ott 

lévő játékokat, létesítményeket csak gondozónői felügyelettel használhatják. A technikai 

dolgozó csak a legszükségesebb esetben felügyelhet a gyermekekre. 

Belépés és benntartózkodás rendje azoknak, akik nincsenek jogviszonyban az 

intézménnyel  

A gyermekeket kísérő szülők (szülői nyilatkozatban megjelölt személyek kivételével) az 

intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek az intézményvezetőnek, - távollétében a 

szakmai vezető – jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek meg az intézményben. A 

fenntartói, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az intézményvezetővel történt előzetes 

egyeztetés szerint zajlik. A bölcsődei csoportok látogatását más személyek részére az 

intézményvezető engedélyezheti. 

2.9.  Óvó-védő rendelkezések  

 Bölcsőde orvos főbb feladatai 

1. A bölcsődébe történő beszoktatás után részletes orvosi vizsgálat és az előzményes 

(anamnézis) adatok összegyűjtése, feldolgozása és dokumentálása. 

2. A bölcsődébe járó gyermekek időszakos orvosi vizsgálata során – csecsemő esetén 

havi, egy év felett negyedévenkénti gyakoriságban – a gyermek fizikai, érzelmi 

állapotának, illetve szocializációjának ellenőrzése, amelyhez felhasználja a saját és a 

gondozónői dokumentációt.  

3. A feltárt egészségügyi problémák gondozónővel, szülővel, a gyermek háziorvosával 

történő megbeszélése, illetve szükség esetén szakvizsgálat kérés. /A többször 

módosított 98/1990. (V. 1.) MT rendelet 19/b. § (4) bekezdése alapján a 

gyermekvédelmi intézmények orvosainak (hasonlóan a szociális intézmények 

orvosaihoz) a szakorvosi ellátásra utalási jogosultsága azonos az alapellátás 

orvosaiéval (házi orvos, házi gyermekorvos)/. 
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4. Baleset, betegség esetén elsősegélynyújtás, illetve a sürgős terápia megkezdése a 

háziorvoshoz kerüléséig.  

5. A házi patika összeállítása és felújítása. 

6. Három hónapnál hosszabb hiányzás után a bölcsődébe visszatért gyermek egészségi 

állapotának ellenőrzése, figyelve az esetlegesen lezajlott betegségekre (orvosi 

igazolás). 

7. Krónikus betegségeknél a speciális gyógyszerezés, diéta, gyógytorna figyelemmel 

kísérése, állapotváltozás gyanúja esetén a háziorvossal, kezelőintézménnyel 

kapcsolatfelvétel. (Eredmény kérése.) 

8. A közösség védelme érdekében a védőoltások figyelemmel kísérése.  

9. Járványveszély esetén az érvényben lévő rendelkezéseknek megfelelő intézkedések 

megtétele. 

10. Óvodába kerülés előtt az egészségi állapot (óvoda alkalmasság) felmérése, a  

törzslapon és az átjelentőn a státusz rögzítése.  

11. Az integrált csoportba járó fogyatékos gyermekeknél a      

12. Bölcsődei felvétel előtt az egészségügyi alkalmasság megítélése.  

13. A gondozónőkkel és a bölcsőde szakmai vezetőjével a gondozási-nevelési munka 

során felmerült összes egészségügyi probléma megbeszélése és a megoldási 

lehetőségek keresése.  

14. A bölcsőde szakmai vezetőjével közösen a bölcsőde higiénéjének, tárgyi 

felszereltségének és a dolgozók munkaalkalmasságának ellenőrzése. 

15. A gondozónők számára egészségügyi továbbképző, a szülők számára ismeretterjesztő 

előadások tartása.  

Az intézmény dolgozóinak a feladata a gyermekbalesetek megelőzése érdekében  

A balesetveszélyes körülményt a munkavédelmi szabályzatban rögzítetteknek megfelelően 

kell elintézni. Minden csecsemő-és kisgyermek gondozónő felelős a csoportjába járó 

gyermekek egészségének és testi épségének megóvásáért. 

  

Gyermekvédelmi tevékenység  

A gyermekvédelmi munka minden dolgozó feladata. Amennyiben bármelyik dolgozó a 

gyermeknél veszélyeztetésre utaló jelet tapasztal, a gyermekvédelmi felelős 

közreműködésével kötelesek jelezni a Gyermekjóléti Szolgálatnak.  
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A nevelési-gondozási év legelső szülői értekezletén a gondozónők informálják a szülőket a 

bölcsődében folyó gyermekvédelmi munkáról, és a gyermekvédelmi szervek 

utolérhetőségéről.  

Bombariadó esetére meghatározott szabályok  

Az intézményben a tűzvédelmi szabályzatban meghatározottak szerinti, menekülő útvonalakat 

állandóan akadálymentesen kell hagyni. A váratlan eseményekre való szakszerű intézkedés és 

viselkedés érdekében a menekülést az intézmény minden épületében évente legalább egyszer 

el kell gyakorolni. Bomba, vagy ismeretlen eredetű, gyanús idegen tárgy észlelése esetén az 

intézmény épületét minden bent tartózkodónak azonnal el kell hagynia. A bombariadóval 

kapcsolatos teendőket a helyszínen tartózkodó vezető köteles irányítani.  

 

A bombariadót az intézményvezető a rendőrségnek az alábbi adatok közlésével jelenti:  

 az intézmény neve, pontos címe  

 emberélet van-e veszélyben  

 a vélt bomba által veszélyeztetett épületek,  

 a bejelentő neve, lakcíme, telefonszáma és a bejelentés időpontja.  

A bombariadóról minden esetben értesíteni kell a fenntartót.  

 

2.10. A bölcsődei nevelőmunka ellenőrzésének szempontjai 

 

A nevelőmunka ellenőrzésének elvei, rendje, az ellenőrzés módja  

 

A nevelőmunka eredményessége, az intézmény zavartalan működése érdekében kell az 

ellenőrzést megszervezni.  

A nevelőmunka ellenőrzéséért, annak megszervezéséért és hatékonyságáért a vezető felelős.  

Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, célkitűzéseit, módszereit és ütemezését ellenőrzési 

terv tartalmazza, melyet meg kell ismertetni a munkatársakkal.  

Indokolt esetben terven kívüli ellenőrzést is tarthat az intézményvezető, szakmai vezető.  

 

 Az ellenőrzés főbb területei:   

 nevelő munka színvonalának értékelése és segítése;  

 szakmai program betartásának ellenőrzése;  

 a munkaköri feladatok ellátása minőségének és módjának értékelése;  
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 pályakezdők munkájának elemzése és segítése  

 kisgyermekgondozó,-nevelők adminisztrációs tevékenységének áttekintése.  

 

Az ellenőrzés tapasztalatainak hasznosítása  

Az ellenőrzést végző tapasztalatait az érintettel megbeszéli, majd a nevelési, gondozási 

tevékenység javítása érdekében a lényeges megállapításokról és a feladatokról javaslatot tesz.  

Az ellenőrzés tapasztalatait értékelni kell. Az általános tapasztalatokat a testülettel ismertetni 

kell.  

2.11. Az iratkezelés szabályai  

A beérkező iratok és küldemények kezelése  

Az intézménybe hivatalos iratot az intézményvezető irodájában kell leadni az intézmény 

vezetőjének. Az irat átvételéről kérésre igazolást kell kiállítani.  

Az intézménybe beérkező posta átvételére az intézmény vezetője, jogosult. A beérkező postát 

mindenkor az intézményvezető bontja és szortírozza. Minden névre szóló postai küldemény 

az illetékesnek kerül átadásra felbontás nélkül. A feladó nélkül érkezett küldeményeket 

felbontás nélkül vissza kell juttatni a postahivatalnak.  

Az intézmény hivatalos ügyiratait az intézmény felelős vezetője elolvassa, iktatja és 

rendelkezik az ügyintézés személyéről és határidejéről, melyet az ügyiraton minden esetben 

fel kell tüntetni.  

A folyóiratokat az intézmény vezetője nézi át elsőként, majd azokat az arra kijelölt polcon 

kell tárolni.  

 

Iktatás, az iratok nyilvántartásba vétele  

Minden kimenő iratot, mely az intézményt érinti, az intézmény felelős vezetője írja alá és látja 

el körbélyegzővel. Az intézményvezető által átnézett iratokat a jogszabályoknak megfelelően 

iktatórendszerben iktatószámmal látja el. Az iktatószám sorszámból, alszámból és évszámból 

áll. Az azonos ügyhöz tartozó ügyiratok azonos sorszám és beérkezésük alapján emelkedő 

alszámmal szerepelnek az iktatókönyvben. A bölcsődei iktatás piros színnel jelölt az 

iktatóban. 

A hivatalos iratok irattárazását és selejtezését a hatályos jogszabályoknak, a Selejtezési és 

Leltározási Szabályzatokban foglaltaknak megfelelően kell elvégezni.  

 

 



120 

 

 

2.12.A szülők érdekképviseleti fórumával és a külső szervezetekkel való kapcsolattartás 

Szülőkkel, szülői érdekképviseleti fórummal való kapcsolattartás: 

           A szülők képviseletét a szülői Érdekképviseleti Fórum látja el, munkáját, működési 

feltételeit szabályzat részletezi. 

 Az Érdekképviseleti Fórum tagjait tájékozódási és tájékoztatási jog, véleményezési és 

javaslattételi jog illeti meg a jogszabályban előírtaknak megfelelően.  

Szülőkkel való kapcsolattartás egyéb formái: 

 szülői értekezlet 

 családlátogatás 

 nyílt nap 

 szülőcsoportos beszélgetés 

 faliújságon elhelyezett írásos tájékoztató 

A gyermekek szüleinek joga: 

 a bölcsődei munkát megismerje, 

 a nevelés, és gondozás kérdéseiben a kisgyermeknevelőktől tájékoztatást, tanácsot 

kérjen, 

 a bölcsőde működésével kapcsolatban véleményt nyilvánítson, ill. javaslatot tegyen, a 

bölcsődei nevelőmunkában közreműködjön, 

 képviselői útján az intézmény életében, vezetésében részt vegyen. 

A szülő kötelessége: 

6. Hogy gyermekét feladatai teljesítésére nevelje. 

7. Cselekvően támogassa a bölcsődét gondozási-nevelési feladatainak ellátásában, 

8. Családi neveléssel segítse az értékek megismerését és megbecsülését, 

9. Kötelessége a gyermeket tisztán, - ha még nem szobatiszta –elegendő számú 

cserepelenkával ellátva küldeni a bölcsődébe, 

10. A gyermek levethető ruhadarabjába a nevét, vagy jelét bevarrni, írni, 

11. Nem lehet bölcsődébe hozni azt a gyermeket az orvos által javasolt időtartamig, aki 

fertőző betegségben szenved, vagy akinél ennek gyanúja áll fenn, vagy aki másokat 

megfertőzhet. Betegség után a gyermek egészségi állapotát orvosi igazolással kell 

tanúsítani, 



121 

 

12. A bölcsődéből több napot hiányzó, a bölcsődei látogatásától eltiltott, ill. felmentett, 

valamint a bölcsődét egyéb okból huzamos ideig nem látogató gyermek csak orvosi 

igazolás alapján járhat újra bölcsődébe. 

13. A szülő úgy hozza, vagy küldje gyermekét a bölcsődébe, hogy 8 óra és 8,30 között a 

reggelizést ne zavarja, gyermekükkel előtte, vagy utána érkezzenek.  

14. A gyermek a bölcsődébe egészségre ártalmas tárgyakat nem hozhat, 

     Az otthonról hozott játékok megőrzéséért felelősséget nem vállalunk. 

15. A bölcsőde dolgozói csak azokért a gyermekekért felelősek, akik az épületébe 

megérkeznek, ill. akiket a kisgyermeknevelő átvett. 

16. A bölcsődéből hazatérés közben bekövetkezett balesetért a bölcsőde dolgozóit 

felelősség nem terheli. 

17. A gyermek egészségének és a bölcsőde tisztaságának megőrzése érdekében a szülőnek 

váltócipőről kell gondoskodnia. Ez nem lehet házicipő, tornacipő, vagy fapapucs, 

18. A bölcsőde nyitva tartásához a szülőnek alkalmazkodnia kell. 

  

A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 

 A rendszeres kapcsolat megteremtése a szakmai vezető feladata, de a 

kapcsolattartásban az alkalmazotti közösség valamennyi tagja aktívan részt vesz. 

 Érdekvédelmi Szervekkel 

 Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal 

 Óvodával 

 Más gyermekintézményekkel 

 Közművelődési Intézményekkel 

 Családsegítő Szolgálattal 

 Gyermekjóléti Szolgálattal 

 Gyermekorvosokkal 

 Védőnőkkel 

 Egészségügyi ellátó szervekkel 

 Roma Kisebbségi Önkormányzattal 

Az intézmény külső kapcsolatainak tartására a közösségi, kulturális, egészségügyi, sport,  

gyermekvédelmi tevékenység, az ehhez kapcsolódó feladatok ellátása jellemző. Összetartó 
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szerepe rendkívül erős, a gyermekek bölcsődei életének minőségi ellátásában játszanak 

jelentős szerepet. 

 

Külső kapcsolattartás formái: 

A külső kapcsolattartás formái: látogatás, tapasztalatcsere, tájékoztatás a gyermek 

fejlődéséről, problémákról, értekezletek, munkaközösségi foglalkozások, konzultációk, 

továbbképzések, egymás rendezvényein való részvétel. 

Ezeket kiegészíti az együttműködési megállapodás, amit írásban rögzítünk. 

 

 

2.13. A bölcsődei dokumentumok nyilvánosságának rendje 

Tájékoztató a Szakmai Programról, az SZMSZ-ről és a Házirendről 

 

A Program, az SZMSZ és a különböző szabályzatok egy-egy példányát a bölcsőde is 

megkapja. A hiteles, - eredeti – példányok az Igazgatóságon kerülnek elhelyezésre. A szülők 

a szakmai vezető elkérhetik, a bölcsődében ezeket megtekinthetik. Bölcsődébe történő 

jelentkezéskor a programról, házirendről írásos tájékoztatást kap minden szülő. A házirendet 

minden nevelési év elején ismertetik a kisgyermeknevelők. 

A bölcsődei beíratások előtt a szülők szervezeti keretek között (szülői értekezlet, tanácsadás) 

is választ kaphatnak kérdéseikre. 

A gyermekekről készített írásos feljegyzéseket a szülők a mindenkori törvényi előírások 

szerint nézhetik meg.  

 

12.  REKLÁMTEVÉKENYSÉG A BÖLCSŐDÉBEN 

 

 A bölcsődében tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám az egészséges 

életmódra neveléssel, a környezetvédelemre neveléssel, a közéleti tevékenységgel, illetve 

kulturális, oktatási tevékenységgel függ össze. 

13.  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

A szervezeti és működési szabályzatot a bölcsőde munkatársai fogadják el.  

A szervezeti és működési szabályzat a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.  

A hatálybalépés napja a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásának napja.  
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Amennyiben a szervezeti és működési szabályzat felterjesztésére válasz nem érkezik, a 

hatályba lépés napja a felterjesztéstől számított 31. nap, illetőleg - ha a felterjesztésről a 

képviselőtestület dönt - a felterjesztést követő 30. nap utáni első képviselőtestületi ülés napja.  

Az SZMSZ rendelkezéseit az intézményvezető és a bölcsőde szakmai vezetője kötelesek 

ismertetni minden közalkalmazottal.  

 

Az SZMSZ tartalmát érintő jogszabályi változások esetén a Szabályzatot ki kell egészíteni, 

vagy szükség esetén módosítani kell. Mellékleteinek naprakész állapotban tartásáról az 

intézmény vezetője gondoskodik. 
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MELLÉKLETEK  

 

Munkaköri leírások:  

 Bölcsőde szakmai vezető munkaköri leírása 

 Kisgyermeknevelő munkaköri leírása 

 Bölcsődei dajka munkaköri leírása 

 

 BÖLCSŐDE SZAKMAI VEZETŐ MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

MUNKÁLTATÓ:  Mágocsi Tündérkert Óvoda-Bölcsőde 

Joggyakorló: intézményvezető 

 

MUNKAVÁLLALÓ  

Született:  

Anyja neve:  

Lakcíme:  

  

MUNKAKÖR  

Beosztás: Bölcsőde szakmai vezető 

(kisgyermeknevelő) 

Cél: A 0-3 éves korú gyerekek napközbeni 

ellátása, testi és pszichés fejlődésének 

elősegítése. Egészségügyi és 

gondozástechnikai ismeretei 

birtokában segíti a gyerek harmonikus 

fejlődését, az aktivitás, a kreativitás és 
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az önállóság alakulását. 

Közvetlen felettese Intézményvezető 

 

MUNKAVÉGZÉS helye Mágocsi Tündérkert Óvoda-Bölcsőde 

bölcsődéje 

Heti munkaideje: 40 óra, amelyből a gyerekek közt eltöltendő 

napi 7 óra 

Helyettesítési előírás: munkarendben meghatározottak szerint 

  

 

Általános feladatai: 

 A bölcsődében folyó napi munka felelős irányítója. 

 Szervezi a bölcsőde munkarendjét, a dolgozók munkabeosztását. Irányítja és ellenőrzi 

a bölcsőde gondozási és nevelési feladatainak ellátását. 

 A bölcsőde egész dokumentációjának megfelelő, naprakész, hiteles és pontos 

vezetéséért felel. 

 Ellenőrzi a kisgyermeknevelő gyerekekkel kapcsolatos dokumentációs munkáját. 

 Folyamatosan ellenőrzi a takarítónő higiénés munkáját, napi teendőit. 

 Kapcsolatot tart az intézményvezetővel. Tájékoztat a bölcsődei munkáról. 

Részletes feladatai: 

 Megteremti a bölcsőde működési, személyi és tárgyi feltételeit, kialakítja a bölcsőde 

házirendjét. 

 Értékeli, segíti, ellenőrzi a bölcsődei dolgozók munkáját, annak érdekében, hogy a 

bölcsődében gondozott gyerekek harmonikusan fejlődjenek. 

 Irányítja és ellenőrzi a bölcsőde gondozási és nevelési feladatainak ellátását. 

 A csoport napirendjének kialakításánál figyelembe veszi a csoport összetételét, 

életkori sajátosságát, dolgozói ellátottságát. 

 Biztosítja a gyerekek rendszeres levegőztetését. 
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 Figyelemmel kíséri, hogy a bútorok és a játékok a gyerekek fejlettségi szintjének és 

biztonságának megfelelőek legyenek. 

 Állandó kapcsolatot tart a szülőkkel, rendszeresen beszámol a gyerekekkel 

kapcsolatos napi eseményekről, családlátogatást végez. 

 Megtartja a csoport szülői értekezletét. 

 Betartja a higiénés követelményeket. 

 A gyermekek jogainak érvényesítése- Érdekképviseleti fórum 

 Nyilvántartja a működési engedélyeket, továbbképzési pontszámokat, egészségügyi 

alkalmasságot. 

 Gondoskodik az elhasználódott felszerelési tárgyak pótlásáról, a bölcsőde tisztaságáról 

és rendjéről, az intézmény vezetőjével együttműködve. 

 Gondoskodik a munkavédelmi utasítások betartásáról. 

 Szakmai tudását a követelményeknek megfelelő szinten tartja. 

Tervezési feladatai: 

Elkészíti: 

 éves munkatervet, 

 a dolgozók szabadságolási tervét, 

 továbbképzési tervet, 

 statisztikai adatszolgáltatást 

Kapcsolattartás: 

 Intézményvezetővel 

 Fenntartóval 

 Védőnővel 

 Óvodapedagógusokkal 

 Bölcsőde orvossal 

 Szakszolgálattal 

 Gyermekjóléti szolgálattal 

Ellenőrzési tevékenysége: 

 A gyermekgondozás napi és havi ellenőrzését és dokumentálását 

 (csoportnapló, fejlődési tábla, percentil) 

 Közegészségügyi és higiénés szabályok betartása, 
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 Újonnan bevezetett munkamódszerek végrehajtása 

 A munkaidő betartása, betartatása, kihasználása, 

 Munkavédelmi, tűzvédelmi előírások betartását, munkavédelmi eszközök 

 rendeltetésszerű használatát. 

Gondozási feladatai: 

 Saját hozzá beszoktatott gyerekek beszoktatását végzi (ált. 2 hét) 

 Napirend és munkarend szerint dolgozik. 

 A gyerek szükségleteinek megfelelően végzi a gondozási feladatokat. 

 Mosdatás, pelenkázás, öltöztetés 

 Napirend szerinti étkeztetés (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) 

 Napirend szerinti pihenés (alvás) 

 Rendszeres levegőztetés 

Nevelési feladatai: 

 Játékos tevékenységeket tervez és végez 

 Anyanyelvi nevelés, beszédfejlődés, kommunikáció 

 Ének-zenei nevelés játékos alapjai 

 Játékos tornák, mozgásos tevékenységek 

 Környezet, természet megismerése 

 Egészséges étkezési szokások kialakítása 

 Önállósodás segítése 

 Szobatisztaságra nevelés 

 Helyes szokások kialakításának segítése 

 Helyes közösségi viselkedési normák elsajátítása (példamutatás) 

Egyéb feladatai: 

 A csoportszobát otthonossá alakítja, évszaknak megfelelően esztétikus díszítését 

végzi. 

 Vezeti az előírt nyilvántartásokat: 

o Egyéni fejlődési napló 

o Csoportnapló 

o Üzenő füzet 

o Szülőkkel való állandó kapcsolattartás a gyerekekkel kapcsolatos napi 

eseményekről (írásos, szóbeli formában) 
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Joga és kötelezettsége: 

 Mindazon jogok megilletik, melyeket a KJT. biztosít a munkavállalók részére. 

 Véleményezési, javaslattételi jog a gyermekgondozást érintő kérdésekben. 

 Joga van a személye iránti tiszteletre, személyi jogainak védelmére 

Kötelessége: 

 Munkakezdésre átöltözve munkára felkészülten a csoportban lenni. 

 Munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal végezni. 

 Munkatársaival együttműködik, munkáját úgy végzi, hogy az más egészségét ne 

veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodást ne okozzon. 

 Köteles a munkáltató által kijelölt tanfolyamon részt venni. 

 A tudomására jutott rendellenességet megvizsgálni- arról felettesét tájékoztatni- 

megszüntetéséről intézkedni, közvetlen veszély esetén a munkát azonnal leállítani. 

 Az Egészségügyi és Adatvédelmi Törvényből adódó rendelkezéseket betartani. 

 Érkezését és távozását jelenléti ívben rögzíteni. 

 A szakmai tudásának állandó növelésével, munkájával, etikai, emberi magatartásával 

példát mutat munkatársainak. 

Jelen munkaköri leírásban rögzített feladatokon kívül köteles elvégezni mindazokat a 

feladatokat, melyeket esetenként az intézmény vezetője megbízza. 

 

KISGYERMEKNEVELŐ MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

MUNKÁLTATÓ:  Mágocsi Tündérkert Óvoda-Bölcsőde 

Joggyakorló: intézményvezető 

 

MUNKAVÁLLALÓ  

Született:  

Anyja neve:  

Lakcíme:  
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MUNKAKÖR  

Beosztás:  kisgyermeknevelő 

Cél: A 0-3 éves korú gyerekek napközbeni 

ellátása, testi és pszichés fejlődésének 

elősegítése. Egészségügyi és 

gondozástechnikai ismeretei 

birtokában segíti a gyerek harmonikus 

fejlődését, az aktivitás, a kreativitás és 

az önállóság alakulását. 

Közvetlen felettese A bölcsőde szakmai vezetője 

 

MUNKAVÉGZÉS helye Mágocsi Tündérkert Óvoda-Bölcsőde 

bölcsődéje 

Heti munkaideje: 40 óra, amelyből a gyerekek közt eltöltendő 

napi 7 óra 

Helyettesítési előírás: munkarendben meghatározottak szerint 

 

Általános feladatai: 

 A szakmai vezető irányításával dolgozik, munkájában figyelembe veszi a bölcsőde 

orvos útmutatását. 

 Munkaidejét pontosan betartja. Munkaidőben csak a vezető engedélyével lehet távol a 

bölcsődétől. Betegség vagy bármi nemű akadályozottság esetén köteles ő vagy a 

hozzátartozója a felettesét értesíteni a munka zökkenőmentes lebonyolítása végett.  

 Betartja a számára előírt tűzvédelmi és munkavédelmi szabályzatot, szabályokat. 

 Az általa használt anyagokat és eszközöket az arra kijelölt helyen tárolja, ezek 

épségéért erkölcsi és anyagi felelősséget vállal. 
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 Munkáját a gyerekek érdekében a legjobb tudása szerint végzi, türelmes, szeretetteljes 

hangnemet használ 

A felsorolt feladatokon felül minden olyan tevékenység (szakmai végzettséget tekintve), 

amelyre feletteseitől utasítást kap. 

Részletes feladatai: 

 Az egészséges csecsemő és kisgyermek testi és pszichés fejlődésének elősegítésére, 

követésére és értékelésére alkalmas pszichológiai, egészségügyi és gondozástechnikai 

ismeretei birtokában segíti a gyermekek harmonikus fejlődését, az aktivitás, a 

kreativitás és az önállóság alakulását. 

 Gondoskodik az udvarias gyermekátvételről, elbocsátásról, a hozzátartozók megfelelő 

tájékoztatásáról. 

 Szakszerűen, az érvényben lévő módszertani elvek figyelembevételével gondozza, 

neveli a rábízott gyermekeket. 

 Saját hozzá beszoktatott gyerekek beszoktatását végzi. 

 Napirend és munkarend szerint dolgozik. 

 A gyerek szükségleteinek megfelelően végzi a gondozási feladatokat. 

 Biztosítja a gyermekek rendszeres levegőztetését. 

 Játékos tevékenységeket tervez és végez 

 Anyanyelvi nevelés, beszédfejlődés, kommunikáció 

 Ének-zenei nevelés játékos alapjai 

 Játékos tornák, mozgásos tevékenységek 

 Környezet, természet megismerése 

 Egészséges étkezési szokások kialakítása 

 Szobatisztaságra nevelés 

 Figyelemmel kíséri, hogy a bútorok és játékok a gyermekek fejlettségi szintjének és 

biztonságának megfelelőek legyenek. 

 Csoportjában a munkájával kapcsolatos dokumentációkat napra készen, pontosan 

vezeti. (csoportnapló, törzslap, fejlődési tábla, percentil, üzenő füzet, fejlődési napló). 

Munkája befejeztével szóban vagy írásban beszámol kolléganőjének a csoportban 

történtekről. 

 Állandó kapcsolatot tart a szülőkkel, rendszeresen beszámol a gyermekekkel 

kapcsolatos napi eseményekről, családlátogatást végez. 
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 Betartja a higiénés követelményeket. 

 Ha a gyermek megbetegszik, szükség szerint értesíti a szülőt vagy az orvost. A szülő 

érkezéséig ellátja a gyermeket ( lázcsillapítás). 

 Részt vesz a munkaértekezleteken és továbbképzéseken, folyamatosan fejleszti 

ismereteit. 

Joga és kötelezettsége 

Joga: 

 Mindazon jogok megilletik, melyeket a. biztosít a munkavállalók részére. 

 Visszautasítási jog: ha az adott tevékenységre vonatkozóan nincs meg a kellő 

szaktudása, végzettsége vagy nem rendelkezik megfelelő és elegendő gyakorlattal. 

 Joga van a személye iránti tiszteletre, személyi jogainak védelmére. 

Kötelességei: 

 Munkáját az elvárható szekértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó 

szabályok és utasítások szerint végezni. 

 Munkatársaival együttműködik, munkáját úgy végzi, hogy az más egészségét ne 

veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodást ne okozzon. 

 Köteles a munkáltató által kijelölt tanfolyamon, továbbképzésen részt venni. 

 Köteles az intézményi szabályozó dokumentumokban foglaltakat betartani és 

betartatni. 

 Munkatársaival szakszerű etikai kommunikációt tartani. 

 Munkahelyén rendet, tisztaságot tartani. 

 Érkezését és távozását jelenléti ívben rögzíteni. 

 Kötelessége a gyermekek folyamatos felügyelete (nem hagyhatja őket felügyelet 

nélkül) 

 Kötelessége a munkafegyelem és a közösségi együttműködés formáinak betartása. 

 Új munkamódszereket, dokumentációs formákat elsajátítani 

 Szakmai tudásának állandó növelésével, munkájával, etikai, emberi magatartásával 

példát mutat munkatársainak. 

Felelőssége: 

 Jogi és erkölcsi felelősséggel tartozik a munkaköréhez tartozó feladatok szakszerű 

elvégzéséért. 
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 A munkavégzés során szándékosan okozott kárért kártérítési kötelezettsége van. 

Kapcsolatot tart: 

 Bölcsőde orvossal 

 védőnővel 

 kisegítő személyzettel 

 

BÖLCSŐDEI DAJKA MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

MUNKÁLTATÓ:  Mágocsi Tündérkert Óvoda-Bölcsőde 

Joggyakorló: intézményvezető 

 

MUNKAVÁLLALÓ  

Született:  

Anyja neve:  

Lakcíme:  

 

 

SZERVEZETI RENDELKEZÉSEK  

Munkaköre: Bölcsődei dajka 

Kinevezője: Intézményvezető 

Közvetlen felettese: A bölcsőde szakmai vezetője 

Munkaideje: heti 40 óra, napi 8 óra 

Alkalmazási feltétel: 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 176.§(3b) *  A 

bölcsődében, mini bölcsődében 2018. 

december 31-ét követően 

a) újonnan létesített jogviszonyban bölcsődei 

dajka munkakört betöltő, valamint 
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b) más munkakörből bölcsődei dajka 

munkakörbe átsorolt 

személynek a bölcsődei dajka munkakör 

betöltésének, illetve a bölcsődei dajka 

munkakörbe történő átsorolásának napjától 

számított 12 hónapon belül kell megfelelnie a 

2. számú mellékletben a munkakör ellátásához 

megállapított képesítési követelményeknek. 

A munkakör célja: A bölcsődei nevelő, gondozó munkát segítő 

feladatok ellátása, továbbá a 

bölcsőde helyiségeinek tisztántartása, 

rendezett munkahelyi környezet 

biztosítása. 

Munkaideje A bölcsődei dajka a munkaköri leírásában 

foglaltakat személyesen, napi 8 

órában a Bölcsőde szakmai vezetőjének a 

közvetlen irányításával látja el. 

  

 

A bölcsődei dajka munkavégzésének sajátosságai: 

A dolgozó a napi 8 órás munkaidejéből szükség, vagy igény szerint köteles a 

gyermekcsoportban a nevelő, gondozó munkát segítő feladatokban részt venni, a jelen 

munkaköri leírás III. pontjában felsorolt feladatok elvégzésével. 

Helyettesítésének rendje: A munkarendben rögzített módon, helyettes bölcsődei dajka 

közreműködésével 

A kapcsolattartás terjedelme és módja: 

Belső kapcsolattartás: 
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A munkakör kapcsolatot tart az intézmény vezetőjével, a Bölcsőde szakmai vezetőjével és a 

csoportban dolgozó kisgyermeknevelővel. 

Külső kapcsolattartás: 

A bölcsődei dajka köteles a családi és a bölcsődei nevelés egységének megteremtése 

érdekében a legoptimálisabb kapcsolatot kialakítani a gyermekekkel. A szülőknek a 

gyermekekről információt nem adhat ki. 

Felelősségi kör: 

A bölcsődei dajkát a munkaköri feladatai ellátásáért közvetlen felelősség terheli. A bölcsődei 

dajka a munkaköri leírásába foglaltakat személyesen, a munkahelyi felettesei utasításai szerint 

köteles ellátni. 

A bölcsődei dajka munkakör tartalma 

 Szakmai feladatok 

Általános szakmai feladatok: 

 A dolgozó a munkaköre ellátása során elvégzendő feladatokat részben önálló 

munkával látja el, de feladatai ellátása során köteles figyelembe venni az 

intézményvezető illetve bölcsőde szakmai vezetőjének utasításait és a 

kisgyermeknevelő iránymutatásait is. 

 A takarítási feladatokat olyan időpontban látja el, amikor a gyermekek napirendje erre 

lehetőséget biztosít. 

 Tevékenységét jó munkaszervezéssel, ésszerűen végzi. 

 Munkakörének ellátása során köteles szem előtt tartani a gyermekek biztonságának, 

testi és lelki egészségének a mindenek-feletti megóvását. 

Részletes szakmai feladatok: 

Feladata, hogy a munkaterületén jelentkező, következőkben felsorolt munkafolyamatokat az 

alábbiakban meghatározott rendszerességgel, illetve alkalomhoz kapcsolódva lássa el. 

Alkalmanként jelentkező takarítási feladatok: 

- Az intézmény rendezvényeihez kapcsolódóan elvégezi a rendezvény során érintett 

munkaterület soron kívüli takarítását. Ezen feladatokat a bölcsőde szakmai vezető utasítását 

figyelembe véve külön utasítása nélkül látja el. 
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- A rendezvényeket követően segédkezik a rendezvény helyszínei rendjének eredeti 

visszaállításában. 

A bölcsődei dajka nevelő - gondozó munkát segítő feladatai: 

 rendszeresen részt vesz a gyermekek felügyeletében, az udvarra való kimenetelnél és 

bejövetelnél, 

 segíti a kisgyermeknevelők munkáját, részt vesz az általuk kezdeményezett 

tevékenységek megvalósításában,  

 felügyeletet biztosít a gyermekek ébredésekor a szobában 

 a kisgyermeknevelők házi továbbképzése, esetmegbeszélése, vagy értekezletek esetén 

szobai felügyeletet biztosít, 

 a gyermekek ébredés utáni fürdőszobai gondozása esetén felügyeletet biztosít a 

szobában, közben a gyermekek ágyneműit rakja össze és teszi a helyére 

 kikészíti, illetve elrakja az udvari játékokat, 

 miután az utolsó gyermek is kiért az udvarra, szükség esetén elrakja a szobában elől 

maradt játékokat és kiszellőztet, 

 előkészíti az edényeket és az ételeket, 

 tiszta edényeket a helyi sajátosságoknak megfelelően a helyére teszi, 

 ágyneműt húz és lehúz, 

 előkészíti, illetve elrakja a gyermekek fekhelyét, 

 mosási, vasalási feladatok elvégzése 

 a kivasalt textíliákat a csoportjába viszi, és a helyére teszi. 

Egyéb feladatok: 

 szükség szerint részt vesz a szülői értekezleteken, illetve a bölcsőde által szervezett 

családi programokon 

 köteles előre jelezni a bölcsőde szakmai vezetőjének a takarítási feladatokhoz 

szükséges eszközök, vegyszerek, tisztítószerek mennyiségi szükségletét, 

 felelős a számára kiadott eszközökért, valamint a vegyszerek, tisztítószerek 

biztonságos tárolásáért, 

 feladata, hogy a munkaterületén az intézményi vagyon biztonságára ügyeljen, 

Az adminisztrációval kapcsolatos feladatok: 
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 köteles a bölcsődei jelenléti ívet napi munkavégzése során, érkezéskor és távozáskor 

vezetni, 

A bölcsődei dajka további feladatai: 

 a munkája során tudomására jutott bizalmas adatokat, információkat diszkréten 

kezeli, köteles a titoktartás szabályait betartani, 

 részt veszt a bölcsőde szakmai vezető által szervezett, a munkakörét érintő 

megbeszéléseken és házi továbbképzéseken, 

 részt vesz a bölcsődei programok előkészítésében és lebonyolításában. 

 köteles munkája során ellátni mindazokat a feladatokat, a bölcsőde zavartalan 

működése érdekében a munkaköri leírásában felsorolt feladatokon kívül, amelyeket a 

jogszabályok előírnak, illetve amely feladatok elvégzésével a munkáltatói jogkör 

gyakorlója, illetve a bölcsőde vezetője megbízza, 

 köteles betartani munkavégzése során a tűz- és balesetvédelmi szabályokat, 

 a csoportba kiadott tárgyakért leltári felelősséggel tartozik. 
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Legitimáció  

  

  

A Szervezeti és Működési szabályzat tekintetében véleményezési jogával élt az óvoda 

szülői szervezete, valamint az Érdekvédelemi Fórum tagjai  

 

  

Kelt: ……………………………, ……… év ………………… hónap ……… nap  

 

 

  ……………………………………   

 szülői szervezet elnöke/képviselője  

 

  

  

 A Szervezeti és Működési Szabályzatot a nevelőtestület ……… arányú „igen” szavazatával,   

  

……………… számú nevelőtestületi határozatával ………………………. napján 

elfogadta.  

  

 

 

……………………………………  

nevelőtestület képviselője  

 Egyetértését kinyilvánító:  

  

  

  

Kelt: ……………………………, ……… év ………………… hónap ……… nap  

 

 

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

                                                                                              Fenntartó, működtető képviselője 


