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BEVEZETŐ
Az intézmény szervezeti és működési szabályzata az Nkt. 25 § (1) bekezdésének jogszabálya
alapján készült, mely szerint: A köznevelési intézmény működésére, belső és külső
kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg.
Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a
gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat
erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása érdekében a

KÖZSÉGHÁZ UTCAI ÓVODA
nevelőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 70.§ (2) bekezdés b)
pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következő

szervezeti és működési szabályzatot
(továbbiakban: SZMSZ) fogadta el.
Az SZMSZ célja, hogy megállapítsa a Községház Utcai Óvoda működésének szabályait,
a jogszabályok által biztosított keretek között, illetőleg azokban a kérdésekben, amelyeket
nem rendeznek jogszabályok.
1. Az SZMSZ jogszabályi alapjai


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



2020. évi LXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról



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



Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló, 363/2012 (XII.17.)
kormányrendelet



Gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény



2015. évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése
érdekében történő módosításáról
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A

nevelési-oktatási

intézmények

működéséről

és

a

köznevelési

intézmények

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


2011.

évi

CXII.

törvény

az

információs

önrendelkezési

jogról

és

az

információszabadságról


Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelet (GDPR)



1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről Hatályos 2013.07.01-től



2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről



A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a
közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet



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



Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról az államháztartás részét képező
intézmények számára tárgyú 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.)



121/2013. (IV.26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról



326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet

2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya
Területi hatálya kiterjed:


Az óvoda területére



Az óvoda által szervezett – a pedagógiai program végrehajtásához
kapcsolódó – óvodán kívüli programokra

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 (azokon a területeken, ahol érintettek).

Időbeli hatálya kiterjed:


Az SZMSZ a nevelőtestületi elfogadást követő napon az óvodavezető
jóváhagyásával lép hatályba, és határozatlan ideig szól.



Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásoknak megfelelően



Módosítása: az óvodavezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és
a közalkalmazotti tanács
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I. Intézményi alapadatok
1. Intézményi azonosítók
Az intézmény neve: Községház Utcai Óvoda
székhelye: Budapest, II. kerület Községház utca 4. (54557/1 hrsz.)
Tagintézmény neve: Községház Utcai Óvoda Kadarka Utcai Tagintézménye
címe: Budapest, II. kerület Kadarka utca 1. (51796.hrsz.)
OM azonosítója:

034224

Az intézmény típusa: köznevelési intézmény, óvoda
A költségvetési szerv alapító és irányító szerve:
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő testület
Budapest, II. kerület Mechwart liget 1.
Az intézmény fenntartója és működtetője:
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Budapest, II. kerület Mechwart liget 1.
Az intézmény törzskönyvi azonosító száma: 677644
A költségvetés végrehajtására szolgáló bankszámlaszáma: 12001008-01339298-00100008
Az intézmény adószáma: 16925074-2-41
Az alapító okirat
száma: XIII/210-4/2020.
kelte: 2020. június 15.
Módosítását a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete
22/2018. (III.20.) határozattal hagyta jóvá.

A költségvetési szerv jogállása:

önálló jogi személy

A költségvetési szerv által ellátandó közfeladat: óvodai nevelés
Költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

önállóan működő

a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel
rendelkező – költségvetési szerv. A pénzügyi – gazdasági feladatokat ellátó költségvetési
szerve: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
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A költségvetési szerv működési köre: a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat KKSI
Bizottságának 22/2018.(III.20.) határozatával elfogadott működési (felvételi) körzet.
Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok, szabályzatok:
Alapító okirat

Informatikai biztonsági szabályzat

Honvédelmi Intézkedési Terv

Szervezeti és Működési Szabályzat
Pedagógiai Program
Házirend
Továbbképzési program, beiskolázási
terv

Iratkezelési szabályzat
Kiküldetési szabályzat
Közérdekű adatok……
Bp. Főv. II. ker Önk. 35/2017(X.27.)
önkorm. rend.
Kulcsnyilvántartási jegyzék
Leltározási szabályzat
Munkamegosztási megállapodás
Munkaruha és védőeszköz juttatási sz.
Panaszkezelési szabályzat

Számviteli politika
Tervezéssel kapcs ell nyomvonal szak.
Tervezéssel kapcs ell nyomv. gazd.
Szabálytalanságok kezelésének
eljárásrendje
Végrehajtással kapcs. ell. nyomv.
Pü végrehajtással kapcs. ell. nyomv.

Beszerzések lebonyolításának szab.
Bélyegzőhasználati szabályzat
Esélyegyenlőségi porgram
Gépjármű használatával kapcsolatos
szabályozás
Gyakornoki szabályzat
Gazdálkodási szabályzat
Eszközök és források értékelésének
szabályzata
Munkavédelmi szabályzat
Legionella kockázatártékelés
GDPR szabályzat

végrehajt. kapcs. ell. nyomv, kock. tényezők

Selejtezési szabályzat
Pénzkezelési szabályzat
Adatkezelési szabályzat

Tervezéssel kapcs ell nyomv kock tény
A vezetékes és mobiltelefonok
használatának szabályzat
Ellenőrzési dokumentáció végrehajtás
Közzétételi lista
Tűzvédelmi szabályzat

Foglalk.eü. orvosi alkalm. vizsg. rendje
Munkavédelmi oktatási tananyag

Munkahelyi kockázatértékelés
Belső kontroll szabályzat

2. Az intézmény alaptevékenysége
A költségvetési szerv tevékenységei:
A gyermekek nevelése hároméves kortól a tankötelezettség kezdetéig. Ellátja a
gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.
szakágazat száma

szakágazat megnevezése

851020

Óvodai nevelés

kormányzati funkció

kormányzati funkció megnevezése

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091140

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

018030

Központi irányítószervi támogatás

091120

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám: 173 fő
Községház u. 4.sz.:
Kadarka u. 1.sz.:

73 fő
100 fő
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A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási

fogviszonyt szabályozó jogszabály

jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

közalkalmazotti

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a köznevelési

jogviszony

intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.)
Korm. rendelet

3. Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok:


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény



1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról



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



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



363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjáról



32/2012. (X. 8.) EMMI-rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének
irányelvéről



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



1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról



138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról közoktatási intézményekben



Eu 2016/679 rendelete az általános adatvédelemről (GDPR)

4. Az ellátandó vállalkozási tevékenység köre, mértéke
A köznevelési intézményvállalkozási tevékenységet nem folytat.
5. 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 a Bp. Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala látja el Munkamegosztási Megállapodás alapján.
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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.
6. A belső ellenőrzés jogállása, feladatai
A belső ellenőrzést a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
– mint felügyeleti szervnek – belső ellenőri csoportja végzi.

BUDAPEST II. KERÜLETI
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Pénzügyi Osztály és Költségvetési és Számviteli
osztály folyamatábrája

Hatálybalépés: 2020.
ME 09- / Verzió:

- óvoda mint
intézmény

érkeztetési adminisztrátorhoz: számlák, bérletek, havi készpénz ellátmány felvétele-elszámolása, - ügyfélkapcsolati
jutalmak, leltár, állományba vételi bizonylatok, difer
munkatárs

- érkeztetés, iktatás

Érkező iratok (szerződések, számlák különböző kérelmek átvétele) érkeztetése, iktatása,
továbbítása az illetékes kollégáknak

- utalványozás
- kötelezettségvállalás

Az intézményektől beérkező számlák ellenőrzése, rögzítése, utalványozása. Intézmények
szerződéseinek - kivéve a bérleti szerződések - kötelezettségvállalás rögzítése.
- pénzügyi ügyintéző

- banki műveletek

Banki terminál kezelése, átutalások indítása, ellenőrzése, banki kivonatok felszerelése,
nyilvántartása, kiegyenlítés. Csoportos megbízások, igazolások kiadása, intézmények
bankszámláira történő átvezetés.
- könyvelő I.

- könyvelés
- beszámolók
elkészítése

Könyvelés során ellenőrizve van az egyes tételek kontírozásának helyessége (főkönyvi számok,
összegek, intézményi kód, szakfeladat) eltérés esetén egyeztetés a kontírozást végző
ügyintézővel). Mérlegjelentések, költségvetési jelentések elkészítése. Intézmények
rehabilitációs hozzájárulásainak bevallása a NAV-nak. Havonta elküldik az intézmények részére
a pénzforgalmi adatokat. ÁFA bevallás, elemi költségvetés rögzítése.

- pénzügyi ügyintéző

- könyvelő II.
- előirányzatok
- ellenjegyzés
- munkáltatói kölcsön

Szerződések - kivéve bérleti - ellenjegyzése. Előirányzat nyilvántartás vezetése, azok
módosítása és felhasználása. Intézmények tájékoztatása az előirányzat módosításokról.
Munkáltatói kölcsön nyilvántartás, utalványkészítés.
Havonta beküldött pénztárjelentés, rovatos elszámolás ellenőrzése, rögzítése kiegyenlítése és
feladása a főkönyvnek. A készpénzfelvétellel kapcsolatos feladatok elvégzése. Intézmények
bérleti díjából adódó bevételeivel kapcsolatos feladatok ellátása

- pénztárjelentés
- készpénzfelvétel
- bérleti díj bevétel
- bérek
- étkezés

- pénzügyi ügyintéző

Havonta küldött bérlistákból analitika készítése, utalványok rögzítése, feladása. Bérrel
összefüggő bevételek, fizetési előlegek feldolgozása, nettó bérek, nem rendszeres kifizetések
utalványozása.
Intézmények tárgyi
intézményeknek.

eszköz

nyilvántartása,

eszközleltár

kimutatás

megküldése

- pénzügyi ügyintéző

az
- pénzügyi ügyintéző

- tárgyi eszköz
nyilvántartás
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II. Szervezeti felépítés
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 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.

A Községház Utcai Óvoda szervezeti struktúrája
A szerv szervezeti felépítéséből, struktúrájából adódó alá- és fölérendeltségi viszony jelzi az
egyes egységek közötti kölcsönös együttműködési kötelezettséget is.
Az intézmény magasabb vezetői


óvodavezető



óvodavezető helyettes



tagóvoda vezető



szakmai munkaközösség vezető(k)



közalkalmazotti tanács elnöke

A szervezetet képviselő legfontosabb döntéshozó fórum a nevelőtestület, képviselője az
intézmény vezetője.
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KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI ÁBRÁJA
Óvodavezető
Szülők közössége

Közalkalmazotti tanács

Tagóvoda vezető

Óvodavezető helyettes
Szakmai munkaközösség vezető(k)

Óvodapedagógus

Óvodapedagógus
Óvodatitkár

Dajka, konyhai
dolgozó, takarító

Gyógypedagógus
Gyógypedagógiai asszisztens
Pedagógiai asszisztens

Dajka, konyhai
dolgozó, takarító

Karbantartók
A kapcsolattartás a vezetőség tagjai között az éves munkatervben rögzítettek alapján
történik. Az intézkedésekről, a szerzett információkról kölcsönösen tájékoztatják
egymást. A vezetők közötti munkamegosztást jelen szabályzat és a munkaköri leírás
tartalmazza, mely az SZMSZ mellékletét képezi.

1. Az óvoda magasabb vezetői, a vezetők közötti feladatmegosztás
Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat az irányító szerv, míg az egyéb munkáltatói
jogokat az irányító szerv vezetője, képviselője gyakorolja. Az intézményben a munkáltatói
jogokat az intézményvezető gyakorolja.
Az óvodában dolgozó alkalmazottak létszámát 2013. 09. 01.-ig a Kt.1. számú melléklete
alapján, 2013. 09. 01.-től a 2011. évi CXC a nemzeti köznevelésről szóló törvény 95. §-nak
megfelelően a 2. és 3. számú melléklete alapján kell meghatározni.
A foglalkoztatottak engedélyezett létszáma az irányító szerv által jóváhagyott költségvetési
rendeletben kerül meghatározásra.
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24/2020. (II.24.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormány rendelet módosításáról
kell alkalmazni.
1.1. Óvodavezető
Az óvoda élén az óvodavezető áll, aki az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Munkáját
az óvodavezető helyettes és a tagóvoda vezető segíti a vezetéssel összefüggő feladatok
ellátásában. Az óvodavezető 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.
Munkaköri leírását a fenntartó készíti el.
Az óvodavezető felel:
— az intézmény szakszerű és törvényes működéséért,
— az alapító okiratban előírt követelmények ellátásáért,
— a takarékos gazdálkodásért,
— az intézményi vagyon rendeltetésszerű használatáért,
— az intézményi szabályzatok elkészítéséért, a jogszabályi előírásoknak való
folyamatos megfeleltetéséért
— a pedagógiai munkáért,
— az intézmény pedagógiai programjának jóváhagyásáért,
— a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért,
— a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,
— a gyermekbalesetek megelőzéséért,
— a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért,
— a pedagógusi középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási
terv elkészítéséért,
— a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért,


gyakorolja a munkáltatói jogokat,



dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály
vagy kollektív szerződés, ennek hiányában közalkalmazotti szabályzat nem utal más
hatáskörbe,
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az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések
tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával
gyakorolja,



a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű
megszervezéséért és ellenőrzéséért,



rendkívüli szünetet rendel el, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más
előreláthatatlan ok miatt a nevelési intézmény működése nem biztosítható, vagy az
intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna.
Intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem lehetséges, a
fenntartót haladéktalanul értesíteni kell.



felel a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért, az óvoda
ügyintézésének, irat- és adatkezelésének, adattovábbításának szabályosságáért,



felel a nemdohányzók védelmére előírt feltételek biztosításáért.

Az óvodavezető kizárólagos hatáskörébe tartozik:


a nevelőtestület vezetése,



a pedagógiai munka irányítása,



a tanügy-igazgatási döntések meghozatala,



a munkáltatói döntések meghozatala,



a kötelezettségvállalás,



közvetlenül irányítja az óvodavezető-helyettest, az óvodatitkárt, a technikai vagy kisegítő
alkalmazottakat,



fenntartó előtti képviselet.



a kiadmányozási jogkör gyakorlása,

Az óvodavezető feladata, - elvárások:
1.) A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása
-

Biztosítja, hogy a tanulás a gyermeki fejlődés eredmények javulását
eredményezze.

Ennek érdekében elvárások:


Aktívan részt vesz az óvoda pedagógiai programjában megjelenő nevelési –
oktatási alapelvek, célok és feladatok meghatározásában.
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A helyi éves nevelési tanulási ütemtervet az intézmény sajátosságaihoz igazítja.
(Biztosítja, hogy a nevelési – tanulási ütemtervben feltüntetett tevékenységek
kielégítsék a gyermekek igényét és segítsék fejlődésüket.)



Együttműködik munkatársaival, és példát mutat annak érdekében, hogy az
intézmény elérje a tanulási eredményekre vonatkozó céljait. (A gyermekek 80%-ka
váljon az iskolai életmódra alkalmassá.)



Az intézményi kulcsfolyamatok irányítása során a gyermekek eredményes
fejlődésének javítására helyezi a hangsúlyt. ( Biztosítja, hogy a tanulás a gyermeki
teljesítmény

javulásához

vezessen:

hátrányok

kompenzálása,

differenciált

bánásmód és differenciált képességfejlesztés.)


A gyermeki kompetenciák fejlesztésére összpontosító nevelő –oktató munkát vár
el. (Egyéni fejlődés nyomon követése, eredmények rögzítése, egyéni képesség
fejlesztés tervezése, - eredményes megvalósítása)

-

Biztosítja a mérési, értékelési eredmények beépítését a tanulási-tanítási
folyamatba

Ennek érdekében elvárások:
 Az intézményi működést befolyásoló mérési adatokat, eredményeket felhasználja a
stratégiai dokumentumok elkészítésében, az intézmény helyzetének megítélésében
és irányításában. (A kapott eredmények, fejlesztendő területek prioritást kapnak a
tervezések során, melyek fejlesztését beépítjük a mindennapi gyakorlatban.)
 A kollégákkal megosztja a tanulási eredményességről szóló információkat, a mérési
eredményeket elemzi, és levonja a tanulságokat. (Nevelőtestületi és szakmai
munkaközösség értekezletein beszámoltatja kollégáit a mérési eredményekről, az
összegző elemzések során levonja a tanulságokat.)
 Beszámolót kér a gyermeki teljesítmények helyi szinten alkalmazott megfigyelésén
vagy mérésén alapuló egyéni teljesítmények összehasonlításáról. Elvárja, hogy a
tapasztalatokat felhasználják a gyermekek fejlesztése érdekében. (Nyomon követi,
ellenőrzi az „Egyéni megfigyelési naplóban” szövegesen rögzített megfigyelések
végzését a gyermeki teljesítményekről. Az eredményekről, a változásokról írásban
rögzített beszámolót kér.)
-

Biztosítja a fejlesztő célú értékelést, visszajelzést, reflektivitást az intézmény napi
gyakorlatában.

15

Ennek érdekében elvárások:
 Irányításával az intézményben kialakítják a gyermekek értékelésének alapelveit és
követelményeit, melyekben hangsúlyos a fejlesztő jelleg. (Az értékelés fejlesztő
hatású alapelvei a pedagógiai programban kerültek megfogalmazásra.)
 A fejlesztő célú visszajelzés beépül a pedagógiai kultúrába. (A visszajelzések
hangsúlyosan

fejlesztő

jellegűek,

melyeket

folyamatosan

és

tudatosan

alkalmazunk.)
 A fejlesztő célú értékelés megjelenik a vezető saját értékelési gyakorlatában is. (A
vezető a kollégák és a gyermekek látogatásai során fejlesztő céllal kiemeli az
erősségeket és a fejlesztendő területeket.)
Gondoskodik arról, hogy a helyi éves nevelési, tanulási ütemterv, a tevékenységi

-

terv, az alkalmazott módszerek a gyermeki igényeknek megfeleljenek, és
hozzájáruljanak a továbbhaladáshoz.
Ennek érdekében elvárások:
 Irányítja a nevelési/az éves tanulási/tevékenység-/projekt-/tematikus terv és az éves
tervezés egyéb dokumentumainak a kidolgozását és összehangolását annak
érdekében,

hogy

azok

lehetővé

tegyék

a

helyi

pedagógiai

program

követelményeinek teljesítését a gyermekek számára. (Team munkában irányítja a
tervezéshez szükséges dokumentációk átnézését, kidolgozását, módosítását,
összehangolását, hogy azok alkalmasak legyenek a követelmények teljesítésére a
gyermekek számára.)
 Működteti a tanulási – tanítási módszerek beválásának vizsgálatát. Nyilvánossá
teszi az eredményes, hatékony nevelési – oktatási módszereket és eljárásokat,
kollégáit biztatja azok tanulási – tanítási folyamatba való bevezetésére. (Ösztönzi
kollégáit az eredményes, hatékony nevelési – oktatási módszerek és eljárások
bevezetésére a tanulás – tanítás folyamatába, és azok beválásának felülvizsgálatára
önreflexiókkal. Bemutató foglalkozások, nyílt napok keretében nyilvánossá teszi.)
-

Működteti az intézményben és saját gyakorlatában a differenciálás elvét a tanítás
– tanulás folyamatában.



Irányítja a differenciáló, az egyéni tanulási utak kialakítását célzó nevelés,
tanulástámogató eljárásokat, a hatékony gyermeki egyéni fejlesztést. (Három szintű
differenciált képességfejlesztés tervezése, - megvalósítása, egyéni képességfejlesztés
tervezése,- megvalósítása.)
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Gondoskodik, hogy a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek támogatást kapjanak.
(Egyéni, differenciált bánásmód érvényesítése: képességeiknek, érdeklődésüknek
megfelelő tanulás biztosítása, támogatása.)

 Nyilvántartja a kötelező óvodai nevelésből távolmaradás kockázatának kitett
gyermekeket, és irányítói magatartást tanúsít a távolmaradás megelőzése
érdekében.
(Óvodából hiányzó gyermekek távolmaradását írásban igazolja a szülő. A törvényi
és a Házirendben leírt eljárási rend alapján nyilvántartja a mulasztások igazolását,
melyet rendszeresen figyelemmel követ, erről a szülőket tájékoztatja.)
2.) A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása
-

Részt vesz az intézmény jövőképének kialakításában

Ennek érdekében elvárások:
 A jövőkép megfogalmazásakor figyelembe veszi az intézmény külső környezetét,
helyi adottságokat, a folyamatban lévő és várható változásokat. (Jövőkép
megfogalmazódik a Pedagógiai programban, a vezetői pályázatban, és az éves
munkatervben, melyek összhangban vannak egymással, ugyanakkor figyelembe
veszi a változásokat.)
 Szervezi és irányítja az intézmény jövőképének, értékrendjének, pedagógiai és
nevelési elveinek megismerését és tanulási – tanítási folyamatokba épülését.
(Közösen elfogadott értékrend, pedagógiai és nevelési elvek képezik az intézmény
jövőképét, melynek megvalósítása célként és feladatként épül be a tanulási –
tanítási folyamatokba.)
 Az intézményi jövőkép, és a pedagógiai program alapelvei, célrendszere a vezetői
pályázatban megfogalmazott jövőképpel összhangban vannak. (A jövőkép
megfogalmazása a belső intézményi dokumentációkban koherensek, összhangban
vannak és a fejlődés irányát mutatják meg.)
Képes reagálni az intézményt érő kihívásokra, változásokra.

-

Ennek érdekében elvárások:


Figyelemmel kíséri az aktuális külső és belső változásokat, konstruktívan reagál
rájuk, ismeri a változtatások szükségességének okait. (A változásokat figyelemmel
követi, ismeri és feltárja az okokat, építő, javító jelleggel reagál a kihívásokra,
változásokra.)
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A változtatást, annak szükségességét és folyamatát, valamint a kockázatokat és
azok elkerülési módját megosztja kollégáival, a felmerülő kérdésekre választ ad. (A
változások szükségességét megbeszéli a kollektívával, a döntések meghozatala előtt
a felmerülő kérdéseket megvitatja.)



Képes a változtatás folyamatát hatékonyan megtervezni, értékelni és végrehajtani.
(A változtatást előrelátó gondolkodással tervezi, - beválását ellenőrzi, értékeli, ha
szükséges módosít rajta. Alkalmazza a PDCA elvét.)
Azonosítja azokat a területeket, amelyek stratégiai és operatív szempontból

-

fejlesztésre szorulnak.
Ennek érdekében elvárások:


Folyamatosan nyomon követi a célok megvalósulását. (A célok megvalósulása
érdekében ellenőrzési ütemterve és látogatása alapján folyamatosan nyomon követi
az elért eredményeket, a célok és a tervek viszonyát.)



Rendszeresen meghatározza az intézmény erősségeit és gyengeségeit (a fejlesztési
területeket), ehhez felhasználja a belső és a külső intézményértékelés eredményét.
(Az intézmény erősségeit és gyengeségeit a kollektíva bevonásával és az elért
eredmények függvényében rendszeresen felülvizsgálja, - meghatározza.)
Lépéseket tesz az intézmény stratégiai céljainak elérése érdekében.

-

Ennek érdekében elvárások:


Irányítja és biztosítja az intézmény hosszú és rövid távú terveinek lebontását,
összehangolását, azok megvalósítását, értékelését, továbbfejlesztését. (Az intézmény
rövid és hosszú távú terveinek lebontása, összehangolása érdekében valósulnak
meg az éves nevelési tervek, a negyedéves, és a heti lebontású tematikus tervek és a
napi tevékenységi tervek. A tervek reflexiók, önértékelések formájában kerülnek
értékelésre,

továbbfejlesztésre

csoportszinten,

szakmai

munkaközösségi

megbeszélések szintjén, a belső ellenőrzési csoport értékelési szintjén, és a vezetői
ellenőrzés, értékelés által.)


A stratégiai célok eléréséhez szükséges feladat meghatározások pontosak,
érthetőek, a feladatok végrehajthatók. (A stratégiai célok eléréséhez szükséges
feladatok a pedagógiai programban és az éves munkatervben kerülnek pontos
meghatározásra, melyek mindenki számára érthetőek ez által végrehajthatók.)



A feladatok tervezése során a nevelőtestület bevonásával a célok elérését értékeli,
és a szükséges lépéseket meghatározza, célokat vagy feladatokat módosít. (A célok
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és feladatok tervezése, azok eredményes

megvalósítása a nevelőtestület

bevonásával kerül értékelésre, a szükséges módosítások meghatározásával.)
A környezete felé és a változásokra nyitott szervezetet teremt

-

Ennek érdekében elvárások:


Folyamatosan informálja kollégáit és az intézmény partnereit a megjelenő
változásokról, lehetőséget biztosít számukra az önálló információszerzésre.
(Szóban, írásban és online formában tájékoztatja kollégáit és az óvoda partnereit a
változásokról, és az információszerzés egyéb lehetőségeiről. pl.: szakmai anyag
továbbítása, átadása, ismertetése, értekezletek, munkamegbeszélések, konferenciák,
továbbképzések, tanfolyamok, előadások, és egyéb források formájában. A
változásokra nyitott szervezet megteremtésére törekedve példát mutatva ösztönzi a
változások megismerésére, elfogadására és alkalmazására a kollektívát.)



A vezetés engedi, és szívesen befogadja, a tanulás - tanítás eredményesebbé tételére
irányuló kezdeményezéseket, innovációkat, fejlesztéseket. (A vezető a tanulás tanítás

eredményesebbé

tételére

irányuló

javaslatok,

ötletek,

módszerek

kezdeményezését, azok kipróbálását a beválás és az innováció érdekében szívesen
fogadja. Bátorítja a kollektívát a meglévők továbbgondolására, fejlesztésére.)
3.) A vezető önmagára vonatkozó stratégiai vezetése és operatív irányítása
Azonosítja erősségeit, vezetői munkájának fejleszthető területeit, - önreflexiót.

-

Ennek érdekében elvárások:


Ismeri a szakmai önértékelés módjait, eszközeit, felhasználja az eredményeit.
(Önértékelése és értékelése során azonosítja erősségeit, fejleszthető területeit, az
értékelés során az eredményeket felhasználja a fejlődés érdekében.)



Vezetői munkájával kapcsolatban számít a kollégák véleményére. (A vezetői
munkájára vonatkozó véleményeket, építő kritikát meghallgatja.)



Önértékelése reális, erősségeivel jól él, hibát elismeri, a tanulási folyamat részeként
értékeli. (Erősségeivel, hibáival tisztában van, reálisan értékeli önmagát, melyet az
élethosszig való tanulási folyamat részeként értékeli, kezeli.)

-

Fejleszti saját vezetői tevékenységét, hatékonyságát

Ennek érdekében elvárások:


Az önreflexió során felülvizsgálja, elemzi egy-egy tevékenységét, döntését,
intézkedését, módszerét, azok eredményeit, következményeit, szükség esetén
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változtat.

(Önreflexiója

során

tevékenységeit,

döntéseit,

intézkedéseit

hatékonysága és eredményessége érdekében felülvizsgálja, elemzi, ennek
függvényében szükség esetén változtat.)


Vezetői hatékonyságát önreflexiója, a külső értékelések, saját és mások
tapasztalatai alapján folyamatosan fejleszti. (Önreflexiója, a külső szakmai
értékelések, és tapasztalatainak eredményeképpen folyamatosan fejleszti vezetői
hatékonyságát.)

-

Önmaga képzése és fejlesztése iránt elkötelezettséget mutat.

Ennek érdekében elvárások:


Az óvodapedagógus szakma és az óvodavezetés területein keresi az új szakmai
információkat, és elsajátítja azokat. (Önmaga képzése és fejlesztése iránt
elkötelezett, keresi a lehetőségeket, hogy új és rendszeres információkhoz jusson és
elsajátítja azokat.)



Folyamatosan fejleszti vezetői felkészültségét, képességeit. (Rendszeresen részt
vesz különböző továbbképzéseken, tanfolyamokon, konferenciákon, előadásokon,
hogy vezetői felkészültségét fejlessze.)



Hiteles és etikus magatartást tanúsít. (Kommunikációja, magatartása a pedagógus
etika normáinak megfelel. A kollektivitás, az együttműködő partneri szemléletmód
jellemzi, melyet minden dolgozótól egyaránt elvár.)

-

Vezetői programjában leírt célok teljesülnek, az esetleges változtatásokat
megindokolja.

Ennek érdekében elvárások:


Vezetői programjában leírtakat folyamatosan figyelembe veszi a célok
kitűzésében, a tervezésben, a végrehajtásban. (Vezetői programját szem előtt
tartja a célok meghatározásánál, a tervezések és azok megvalósítása során.)



Ha a körülmények változása indokolja a vezetői pályázat tartalmának
felülvizsgálatát, ezt világossá teszi a nevelőtestület és valamennyi érintett
számára. (Vezetői pályázat tartalmát felülvizsgálja, ha a körülmények indokolják
a változtatását, azt a nevelőtestület és valamennyi érintett számára jelzi,
megindokolja.)

4.) Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása
-

Megosztja a vezetési feladatokat a vezetőtársaival, kollégáival.
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Ennek érdekében elvárások:


A munkatársak felelősségét, jogkörét és hatáskörét egyértelműen meghatározza,
felhatalmazást ad. (A munkatársakra vonatkozó jogkörök, hatáskörök, felelősség
meghatározását az SZMSZ és a munkaköri leírás tartalmazza.)



A vezetési feladatok egy részét delegálja vezetőtársai munkakörébe, majd a
továbbiakban a leadott döntési- és hatásköri jogokat ő maga is betartja, betartatja.
(A megosztott feladatokat a meghatározott döntési- és hatásköri jogok
betartásával végzi, melyeket vezető társaival is betartatja.)

-

Személyesen részt vesz a humánerőforrás ellenőrzésében és értékelésében.

Ennek érdekében elvárások:


Irányítja és aktív szerepet játszik a belső intézményi ellenőrzési rendszer
kialakításában és működtetésében. (Az országos önértékelési rendszer intézményi
adaptálásában, mint a belső intézményi ellenőrzési rendszer kialakításában és
működtetésében irányítóként aktív szerepet vállalva részt vesz.)



Részt

vállal

az

óvodapedagógusok

tevékenységének

látogatásában,

megbeszélésében. (Az óvodapedagógusok ellenőrző látogatásán, és annak
megbeszélésén részt vesz.)


Az óvodapedagógusok értékelésében a vezetés a fejlesztő szemléletet érvényesíti,
az egyének erősségeire fókuszál. (Az óvodapedagógusok értékelésénél az
erősségek kiemelésével a fejlesztő szemléletű értékelést alkalmazza.)

-

Az intézményvezető inspirálja, motiválja és bátorítja a munkatársakat.

Ennek érdekében elvárások:
 Támogatja munkatársait terveik és feladataik teljesítésében. (Bátorítással motiválja,
és támogatja munkatársait terveik és feladataik elvégzésében.)
 Ösztönzi

a

nevelőtestület

továbbképzések,

előadások

tagjait

önmaguk

meghallgatásának

fejlesztésére.
lehetőségével

(Hospitálások,
ösztönzi

a

nevelőtestület tagjait az önfejlesztésre, annak fontosságára inspirálja a kollektívát.)
 Alkalmat ad az óvodapedagógusoknak személyes szakmai céljaik megvalósítására,
a feladatok delegálásánál az egyének erősségeire épít. (Meglátja munkatársai
egyéni erősségeit, melyeket figyelembe vesz a feladatok delegálásánál. Személyes
szakmai céljaik elérését, megvalósítását segíti, támogatja a beiskolázásokkal, az
önálló kibontakozással.)
-

Kialakítja az együttműködést, a hatékony csapatmunkát a kollégák között.
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Ennek érdekében elvárások:


Aktívan működteti a munkaközösségeket, az egyéb csoportokat. Vezetői jelenléte
fontosságának tükrében részt vesz a team munkában. (A szakmai munkaközösség
és az egyéb csoportok aktív működése érdekében részt vesz a team munkában.)



Kezdeményezi, szervezi és ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket. (
Az intézményen belüli együttműködő képesség kialakítása érdekében, jó
munkahelyi légkör megteremtésére törekszik, ennek érdekében célokat tűz ki,
kezdeményezi, szervezi és ösztönzi a kollektívát a team munkára, a közösen
tervezett és sikeresen elvégzett feladatok megvalósítására.)



A megosztott vezetés céljából vezetői tanácsadó csoportot működtet. (Működteti a
megosztott vezetés céljából a vezetői munkatársi csoportot: óvodavezető
helyettessel, tagóvoda-vezetővel, munkaközösség vezetővel, mellyel havonta tart
munkamegbeszélést, illetve az SZMK delegált tagjaival évente minimum két
alkalommal tart értekezletet.)

-

Biztosítja és támogatja az érintettek, a nevelőtestület, az intézmény igényei, elvárásai
alapján kollégái szakmai fejlődését.

Ennek érdekében elvárások:
 Rendszeresen felméri, milyen szakmai, módszertani tudásra van szüksége az
intézménynek. (Évente felméri önreflexióval, önértékeléssel az óvodapedagógusok
körében az egyéni erősségeiket, fejlesztendő területüket, az intézmény erősségeit,
fejlesztendő területeit. Látogatások, ellenőrzések során szintén felméri az
óvodapedagógusok szakmai, módszertani tudását. A felmérésekből rávilágít arra,
hogy milyen szakmai, módszertani tudásra van szüksége az érintett kollégának, az
intézménynek.)
 A továbbképzési programot, beiskolázási tervet úgy állítja össze, hogy az
megfeleljen az intézmény szakmai céljainak, valamint a munkatársak szakmai
karrierjének. (Az intézmény céljainak és a munkatársak érdeklődésének megfelelő
szakmai tudás továbbfejlesztése érdekében állítja össze a továbbképzési
programot, beiskolázási tervet.)
 Szorgalmazza a belső tudásmegosztás különböző formáit. (A tudásmegosztást
különböző formákban szorgalmazza: belső hospitálások, bemutató foglalkozások,
belső és kerületi szakmai munkaközösségekben való részvétel szakmai
tapasztalatainak átadása egymásnak az értekezleteken, munkamegbeszéléseken.
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Továbbképzések, előadások és más egyéb hasznos szakmai anyag továbbítása a
kollégáknak szóban, és online formában.)
-

Jól gazdálkodik a rendelkezésre álló humánerőforrással, és megfelelően kezeli a
szükséges változásokat (bővítés, leépítés, átszervezés)

Ennek érdekében elvárások:
 Rendelkezik humánerőforrás – kezelési ismeretekkel, aminek alapján emberi
erőforrás stratégiát alakít ki. (Az emberi erőforrás stratégia kialakításánál
figyelembe veszi a helyi körülményeket, az intézmény adottságait, a meglévő
emberi erőforrást, melyhez igazítja a bővítéseket, átszervezéseket.)
 Változások alkalmával (bővítés, leépítés, átszervezés) személyesen vesz részt az
intézményi folyamatok, változások alakításában, irányításában. (A változások
alkalmával - meggyőződése szerint - személyesen vesz részt annak alakításában,
irányításában, és azt megfelelően kezeli.)
-

Bevonja az intézményi döntéshozatali folyamatba a pedagógusokat.

Ennek érdekében elvárások:
 Az intézményi folyamatok megvalósítása során megjelenő döntésekbe, döntések
előkészítésekbe bevonja az intézmény munkatársait és partnereit. (Az intézmény
munkatársait és partnereit bevonja az intézményi folyamatok megvalósítása során
megjelenő döntésekbe, azok előkészítésébe.)
 A döntésekhez szükséges információkat megosztja az érintettekkel. (A döntés
hozatalhoz szükséges információkat különböző formákban: szóban, írásban, online
megosztja az érintettekkel.)
 Mások szempontjait, eltérő nézeteit és érdekeit figyelembe véve hoz döntéseket,
old meg problémákat és konfliktusokat. (Figyelembe veszi mások nézeteit,
szempontjait, érdekeit és azt mérlegelve hoz döntéseket, old meg problémákat,
konfliktusokat.)
-

Törekszik a nyugodt munkavégzésre alkalmas, pozitív klíma és támogató kultúra
megteremtésére.

Ennek érdekében elvárások:
 Személyes kapcsolatot tart az intézmény teljes munkatársi körével, odafigyel
problémáikra, és választ ad kérdéseikre. (Munkatársaival jó és közvetlen
kapcsolatot ápol, személyes beszélgetések során problémáikra odafigyel,
kérdéseikre kielégítő választ igyekszik nyújtani.)
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 Kellő tapintattal, szakszerűen oldja meg a konfliktushelyzeteket. (A pedagógus
etika, és az erkölcs normái alapján, humánus módon, tapintatosan oldja meg a
konfliktushelyzeteket.)
 Olyan tanulási környezetet alakít ki, ahol az intézmény szervezeti és tanulási
kultúráját a tanulási folyamatot támogató rend jellemzi. (Az intézmény szervezeti és
tanulási kultúráját a tanulási folyamatot támogató befogadó környezet
kialakításával, megteremtésével biztosítja, pl.: mindenki által ismert és betartott
szokás és szabályrendszer.)
 Támogatja, ösztönzi az innovációt és a kreatív gondolkodást, az újszerű ötleteket.
(A kollégákat ösztönzi az innovációra, azok kipróbálására, alkalmazására.
Támogatja az újszerű ötleteket a kreatív gondolkodást, - elismeri hatékony
beválásukat.)
5.) Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása
-

A jogszabályokat figyelemmel kíséri

Ennek érdekében elvárások:
 Folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény működését befolyásoló jogi
szabályozók változásait. (Figyelemmel kíséri a törvényi rendeletek, végrehajtó
rendelkezések,

jogi

szabályozók

változásait

az

intézmény

működésére

vonatkozóan.)
 Az

óvodapedagógusokat

az

őket

érintő,

a

munkájukhoz

szükséges

jogszabályváltozásokról folyamatosan tájékoztatja. (A kollégákat munkájukhoz
szükséges jogszabályváltozásokról különböző formákban tájékoztatja.)
-

A tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz

Ennek érdekében elvárások:
 Az érintettek tájékoztatására többféle kommunikációs eszközt, csatornát működtet.
(Az intézmény partnereinek tájékoztatására a hatékony információáramlásra
különböző kommunikációs eszközöket használ és működtet: szóbeli, írásos
nyomtatott, elektronikus online eszközöket.)


A megbeszélések, értekezletek vezetése hatékony, szakszerű kommunikáción
alapul. (A megbeszélések, értekezletek lebonyolításánál a hatékonyságra és a
szakszerű kommunikációra törekszik.)
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-

Az intézményi erőforrásokat (emberi, tárgyi) elemzi, kezeli

Ennek érdekében elvárások:


Hatékony idő- és emberi erőforrás felhasználást valósít meg. (Az egyenletes
terhelés figyelembe vételével hatékony idő- és emberi erőforrás felhasználást
valósít meg.)



Hatáskörének megfelelően megtörténik az intézmény, mint létesítmény, és a
használt eszközök biztonságos működtetésének megszervezése. (Megszervezi, és
felelősi hatáskörbe deklarálja az intézményben létesített és használt eszközök
biztonságos működtetését, pl.: udvari játszóeszközök, sporteszközök, fejlesztő
eszközök balesetmentes használatát.)

-

Biztosítja az intézményi működés nyilvánosságát, az intézmény pozitív arculatának
kialakítását.

Ennek érdekében elvárások:


Az

intézményi

dokumentumokat

a

jogszabályoknak

megfelelően

hozza

nyilvánosságra. (Az intézmény belső szabályzóinak dokumentációi a jogszabályok
figyelembe vételével és a Házirendben rögzített leírás szerint kerülnek
nyilvánosságra.)


A

pozitív

kép

kialakítása

és

a

folyamatos

kapcsolattartás

érdekében

kommunikációs eszközöket, csatornákat működtet. (Az intézményről kialakított jó
hírnév, pozitív kép kialakítása, megtartása és a folyamatos kapcsolattartás
érdekében különböző kommunikációs eszközöket, csatornákat működtet.)
-

Biztosítja az intézményi folyamatok, döntések átláthatóságát.

Ennek érdekében elvárások:


Szabályozással biztosítja a folyamatok nyomon követhetőségét, ellenőrizhetőségét.
(Az intézmény belső szabályzóiban a folyamatok nyomon követhetőek, a célok,
feladatok megvalósulása az intézmény dokumentumaiban, jegyzőkönyvekben
ellenőrizhetőek.)



Elvárja a szabályos, korrekt dokumentációt. (Minden dolgozó részére egyöntetűek,
érthetőek, átláthatóak a dokumentációk, ezért elvárás, hogy a vezetésük legyen
pontos, naprakész, korrekt és szabályos.)

-

Az intézményvezető a célok elérését támogató kapcsolatrendszert alakít ki.

Ennek érdekében elvárások:


Személyesen közreműködik az intézmény partneri körének azonosításában,
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valamint a partnerek igényeinek és elégedettségének megismerésében. (Az
intézmény közvetlen partneri körének igény és elégedettségének megismerésében
személyesen

közreműködik

pl.:

nevelőtestületi

értekezleteken,

munkatársi

értekezleteken, szülői értekezleteken, iskolai tanítók meghívásának szakmai
eszmecseréjén.)


Személyesen részt vesz a partnerek képviselőivel és a partnereket képviselő
szervezetekkel történő kapcsolattartásban. (Részt vesz a rendszeres SZMK
találkozókon, ahol közvetlen kapcsolatot alakít ki a szülői közösség képviselőivel.)



Az intézmény vezetése hatáskörének megfelelően hatékonyan együttműködik a
fenntartóval az emberi, pénzügyi és tárgyi erőforrások biztosítása érdekében. (A
fenntartóval az intézmény vezetője hatáskörének megfelelően igyekszik a hatékony
együttműködésre az emberi, pénzügyi és tárgyi erőforrások biztosítása érdekében.)

Kiemelt feladatai:


a nevelőtestületi értekezlet és az alkalmazotti közösség értekezletének előkészítése,
vezetése,



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, a szülői szervezettel való együttműködés,



a kötelezettségvállalási, munkáltatói és kiadmányozási jogkör gyakorlása,



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,



a gazdálkodási feladatokban közreműködő óvodatitkár, valamint a karbantartó
munkájának közvetlen irányítása,



az intézmény gazdasági működésének irányítása, belső ellenőrzésének megszervezése az
üzemelés folyamatosságának, gazdaságosságának figyelemmel kísérése;



a pedagógus etika normáinak betartatása,



a belső ellenőrzési (szakmai és gazdasági) feladatkör működtetése és irányítása,



a nemzeti és óvodai ünnepek méltó megünneplése,



a gyermekek fejlődésével kapcsolatos tájékoztatás szervezése,
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a gyermekek felügyeletének megszervezése a nevelés nélküli munkanapokon, ha a szülők
igénylik,



a szülők írásbeli nyilatkozatának beszerzése minden olyan döntéshez, amelyből a szülőre
fizetési kötelezettség hárul,



az óvodai jelentkezés idejének és módjának nyilvánosságra hozatala a fenntartó által
meghatározottak szerint,



igazgatási feladatok ellátása
— az intézménybe felvett gyermekek nyilvántartása, az illetékes jegyző értesítése,
ha olyan gyermeket vett fel, vett át, akinek lakóhelye nem az intézmény
székhelyén van, a gyámhatóság értesítése, ha a felvételt a gyámhatóság
kezdeményezte,
— a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatos igazolások
kiadása, jogszabály szerinti javaslatok megtétele,
— a szülők értesítése az intézmény nyári zárva tartásáról, a nevelés nélküli
munkanapokról, a felvétellel, átvétellel, az óvodai elhelyezés megszűnésével
kapcsolatos döntésekről, az igazolatlan mulasztás következményeiről, a
nyilvántartásból való törlésről, továbbá minden olyan intézkedésről, amire az
értesítést a jogszabály előírja.

(Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza)
Az intézményvezető kötelezettségvállalási és utalványozási jogkörrel rendelkezik.
Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre.
Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kiterjed a fenntartó felé:


az intézmény egész működésére: gazdasági (elemi költségvetés,
beszámoló), tanügyi, működtetési, pedagógiai, munkáltatói
tevékenységére



a belső ellenőrzések, értékelések, adatszolgáltatások tapasztalataira

Képviseleti joga: az intézmény, mint jogi személy teljes körű képviselete.

1.2. Óvodavezető helyettes
Feladata és jogköre:


a vezetői tevékenységét az óvodavezető közvetlen irányítása mellett végzi,



az intézményvezető akadályoztatása esetén korlátozott jogkörben – el nem halasztható
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ügyek intézésével – teljes felelősséggel ellátja az óvodavezető helyettesítését,


nevelési területen közreműködik a vezető által meghatározott tevékenység irányításában,



közvetlenül szervezi és irányítja a dajkák, a pedagógiai asszisztens, a konyhai dolgozó, a
takarító, a karbantartó munkáját,



szabadságok nyilvántartása, a szabadságolási terv elkészítése,



Az óvoda kulcsaiért, valamint a bélyegző használatáért teljes felelősséggel tartozik



HACCP-rendszer működtetése

Felelős:


a helyettesítési beosztás elkészítéséért



a pedagógus és nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak munkaidő
nyilvántartásának vezetéséért, elszámolásáért



az intézmény működéséhez szükséges jogszabályban előírt belső szabályzatok
előkészítéséért,



a gyermekbalesetek megelőzéséért,



a pedagógusok éves beiskolázási tervének előkészítéséért



a házi továbbképzések megszervezéséért,



a munkarend, munkabeosztás elkészítéséért,



a szülői szervezet (közösség) működésének segítéséért,



az információk áramoltatásáért

Részletes feladatait a munkaköri leírás határozza meg.
Beszámolási kötelezettsége kiterjed:
 az intézmény egész működésére és pedagógiai munkájára
 belső ellenőrzések tapasztalataira
 az intézményt érintő, megoldandó problémák jelzésére
1.2.1. Tagóvoda vezető:
Feladata és jogköre:


vezetői tevékenységét az óvodavezető irányítása mellett végzi,

 nevelési területen közreműködik a vezető által meghatározott tevékenység irányításában,
 közvetlenül szervezi és irányítja a dajkák, a pedagógiai asszisztens, a konyhai dolgozó, a
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takarító, a karbantartó munkáját,


szabadságok nyilvántartása, a szabadságolási terv elkészítése,



a helyettesítési beosztás elkészítése,



HACCP-rendszer működtetése

Felelős:
 a tagóvodában dolgozó technikai dolgozók munkájáért,
 a szülői szervezet (közösség) működésének segítéséért,
 a heti- és napi munkarend, munkabeosztás elkészítéséért, betartásáért,
 az információk áramoltatásáért
 a tagóvoda kulcsaiért, annak használatáért teljes felelősséggel tartozik
 a gyermekbalesetek megelőzéséért,
 az intézmény működéséhez szükséges jogszabályban előírt belső szabályzatok
előkészítéséért,
 a pedagógus és nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak munkaidő
nyilvántartásának vezetéséért, elszámolásáért
Részletes feladatait a munkaköri leírás határozza meg.
Beszámolási kötelezettsége kiterjed:
 a tagintézmény működésére és pedagógiai munkájára
 belső ellenőrzések tapasztalataira
 a tagintézményt érintő, megoldandó problémák jelzésére
1.3. A vezetők benntartózkodási rendje
Vezetői beosztás megnevezése
Intézményvezető

Az intézményben való tartózkodás rendje
Heti munkaideje: 40 óra
kötelező óraszáma: 0

Intézményvezető helyettes
Tagóvoda vezető

Heti munkaideje: 40 óra
kötelező óraszáma: 24 óra

Az óvodavezetőnek, vagy helyettesének és a tagóvoda vezetőnek 8-16 óra között az
intézményben kell tartózkodnia.
Amennyiben az óvodavezető, vagy helyettese és a tagóvoda vezető rendkívüli, előre nem
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látott ok miatt nem tud az intézményben tartózkodni, úgy meg kell bízni a nevelőtestület
egyik tagját az esetleg szükséges intézkedések megtételére. A megbízást a dolgozók
tudomására kell hozni. (Mindkét óvodában ezzel a feladattal egy-egy óvodapedagógus
megbízott, melynek személye változhat.)
1.3.1. Az alkalmazottak intézményben való benntartózkodásának rendje
A munkahelyen minden dolgozónak a munkakörére megállapított munkaidő kezdete előtt
legalább 10 perccel meg kell jelennie munkavégzésre alkalmas állapotban, annak érdekében,
hogy napi teendőit megfelelően előkészítse, továbbá kötelező órájának letelte utáni 10
percben az aznap használt eszközeit a szertári rendnek megfelelően elhelyezze.
Az éves munkatervben rögzített feladatok elvégzésére (ünnepségek, rendezvények,
fogadóórák, gyermekek értékelése, szülős családokkal történő programok stb.) a pedagógus a
kötelező órájának letöltése után, illetve pihenőnapon is berendelhető a 40 órás munkaidejének
terhére.
A szabadságolási terv alapján az óvodavezető a helyettessel és a tagóvoda vezetővel
egyeztetve engedélyezi a szabadságot.
A dolgozó a munkából való rendkívüli távolmaradást, illetve annak okát lehetőleg egy nappal
előbb, de legkésőbb az adott munkanapon reggel köteles jelenteni az intézményvezetőnek
vagy a helyettesnek, illetve a tagóvoda vezetőnek, hogy a helyettesítésről intézkedhessenek.
Az óvoda alkalmazottai munkaidőben csak különlegesen sürgős esetekben vezetői
engedéllyel hagyhatják el az intézményt.
A pedagógus munkaidő beosztását az óvoda vezetőjének előzetes engedélyével, a csere
lebonyolítási módjának megjelölésével cserélheti csak el.
1.4. Az intézményvezető vagy az intézményvezető helyettes akadályoztatása esetén a
helyettesítés rendje – hatáskörök átruházása
Az intézményvezetőt akadályoztatása esetén – az azonnali döntést igénylő kizárólagos
hatáskörben, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével – teljes felelősséggel
az intézményvezető helyettes helyettesíti,- aki a székhely óvoda óvodavezető helyettese.
Az óvodavezető tartós távolléte esetén a kijelölt helyettes gyakorolja a kizárólagos jogkörként
fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minősül a legalább egy hónapnál hosszabb
időtartam, folyamatos távollét – ide nem értve az évi rendes szabadságot. Amennyiben az
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óvodavezető évi rendes szabadsága alatt nem elérhető (például külföldön tartózkodik, vagy
egyéb ok), úgy a kizárólagos jogkörként fenntartott hatásköröket is a helyettes gyakorolja.
Az óvodavezető és a helyettes egyidejű távolléte esetén a helyettesítést a tagóvoda vezető látja
el az óvodavezető által adott megbízás alapján.
Egy-egy esetben, részfeladat intézésében, illetve halasztást nem tűrő ügyekben megbízott
óvodapedagógus járhat el (személyes, vagyonvédelem). A megbízás visszavonásig szól, a
délelőtti és a délutáni műszakrendben dolgozó két óvodapedagógus részére.
Intézkedési jogkörük az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával
összefüggő, azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki.
Az óvodavezető helyettes megbízásakor a nevelőtestület véleményezési jogkörrel rendelkezik.
A helyettes kiválasztása és megbízása az óvodavezető hatásköre. Megbízását a vezető
bármikor visszavonhatja.
A vezető, illetve a vezető helyettes helyettesítésére vonatkozó további előírások:
- a helyettes csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó
intézkedéseket, döntéseket hozhatja meg a vezető helyett, csak olyan ügyekben járhat el,
melyek gyors intézkedést igényelnek, halaszthatatlanok,
- a helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső
szabályzataiban, rendelkezéseiben kizárólag a vezető teljes jogkörébe utalt ügyekben
nem dönthet.
1.5. Kiadmányozás és gazdálkodási tevékenység
Munkamegosztási megállapodás létrejött az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 10.§ (4) bekezdésben kapott felhatalmazás
alapján a Budapest II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (1024 Budapest,
Mechwart liget 1.), és a munkamegosztási megállapodásban felsorolt önállóan működő
költségvetési szerv között, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről. A Budapest
Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatával jóváhagyott alapító
okirat alapján a Polgármesteri Hivatal a Pénzügyi osztály és Költségvetési és Számviteli
osztály útján alapfeladatként biztosítja a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek
pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását, továbbá az önkormányzati döntéseken alapuló
felhalmozási, felújítási tevékenységek adminisztrálását, és a feladatok forrásainak kezelését.
A Pénzügyi osztály és Költségvetési és Számviteli osztály és az Önállóan működő intézmény
a

költségvetési

módosítással,

tervezéssel,

pénzkezeléssel,

pénzellátással,

gazdálkodási
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előirányzat-felhasználással,
jogkörök

ellátásával,

előirányzat
számvitellel,

információszolgáltatással, beszámolással, a működtetéssel, tárgyi eszközök felújításával,
beruházással kapcsolatos feladatokat a megállapodás szabályai szerint kötelesek ellátni.
Az intézményben végzett kiadmányozásra az intézményvezető jogosult. Az intézményben
aláírási jogkörrel az óvodavezető rendelkezik. Postai küldemények átvétele, annak aláírása
átruházható az óvodatitkárra, és az óvodavezető helyettesre. Az óvodavezető akadályoztatása
esetén – az azonnali intézkedést igénylő ügyiratokra vonatkozóan – aláírási jogot gyakorolhat
az óvodavezető helyettes. Rendkívüli esetben az aláírási jogkört írásos felhatalmazás alapján a
tagóvoda vezető vagy megbízott pedagógus is gyakorolhatja. Az átruházott jog gyakorlójának
az aláírás előtt az óvodavezetőt tájékoztatni kell.
Az óvodavezető kiadmányozza az óvoda egésze tekintetében:


az óvoda működését megállapító szabályzatokat, vezetői intézkedéseket,



a helyi önkormányzatot érintő, az intézmény nevében kiadott leveleket,



a szakigazgatási és szakhatósági szervek, a központi államigazgatási szervek területi



szervei, valamint a bíróságok és ügyészségek vezetői részére címzett iratokat,



a munkáltatói, kötelezettségvállalási és utalványozási jogkörrel összefüggő döntések
iratait,



óvodai beszámolókat, munkaterveket, éves ellenőrzési terveket és értékelések



dokumentumait,



az intézményi költségvetéseket és költségvetési beszámolókat,



mindazon iratokat, melyek az óvoda egészét érintik,



a helyi és országgyűlési képviselők megkeresésével összefüggő iratokat,



a rendszeres statisztikai jelentéseket,



mindazokat az iratokat, amelyekben a kiadmányozás jogát magának tartotta fenn.

Az óvodavezető helyettes kiadmányozza:


a megkeresésekre, egyéb beadványokra adott válaszleveleket, valamint egyéb
kiadmányokat, amennyiben azok kiadmányozását az óvodavezető nem tartotta fenn, és
arra más nem kapott felhatalmazást,



a feladatkörébe tartozó ügyekben a megkeresésekre, egyéb beadványokra adandó
válaszlevelek előkészítése során hozott közbenső intézkedéseket, megkereséseket,
amennyiben, azok kiadmányozását a vezető nem tartotta fenn, és arra más nem kapott
felhatalmazást
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Az intézmény által kiadmányozott iratnak tartalmaznia kell:
a) a nevelési-oktatási 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
Pénzellátás módja, pénzkezelés:
A kiadások teljesítése az önállóan működő intézmény számára nyitott bankszámláról
átutalással, ill. készpénzes fizetési módon történik. Az önállóan működő intézmény a
gazdasági események forgalmát biztosító önálló számlával rendelkezik.
Az önállóan működő intézménynél házipénztár nem működik, az Intézménygazdálkodási
Osztály a folyamatos működéshez szükséges készpénzt ellátmány formájában biztosítja az
önállóan működő intézmény részére, melynek igénylési, felhasználási és elszámolási
szabályait a pénzkezelési szabályzat rögzít. Az Önállóan működő intézménynél a
pénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat (Pl: ellátmány kezelése, szolgáltatási kiadások
kifizetése, stb.) az intézményvezető által megbízott a költségvetési szerv állományába tartozó
dolgozó látja el. Az Önállóan működő intézmény a készpénzforgalomról az előző havi
ellátmány elszámolásával egy időben – az ezzel írásban megbízott dolgozója által - a
számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 167.§ (1) bekezdés a)-j) pontjaiban meghatározott
alaki és tartalmi követelményeknek megfelelő bizonylatokkal elszámol.
A költségvetési szerv bélyegzőinek lenyomata
Hosszú bélyegző 1db

Körbélyegző 1 db

Kötelezettségvállalás bélyegző

Dátumbélyegző
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Használhatja:


óvodavezető: az összes bélyegzőt



óvodavezető helyettes: kör, kötelezettségvállalás bélyegzők



óvodatitkár: dátum, hosszú bélyegző, körbélyegző: étkezéssel, MÁV utazással,
pedagógusigazolással kapcsolatos iratokon
BELSŐ KONTROLL RENDSZER

A költségvetési szervek belső ellenőrzése:
Az intézményben függetlenített belső ellenőr nincs, így a feladatot az intézményvezető, a
vezető helyettes, tagintézmény vezető látják el. Az intézményben a belső ellenőrzés a hatályos
368/2011. (XII. 31.)korm. Rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
megfelelően történik.
A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv működésének folyamatára és
sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a szervezet belső
kontrollrendszerét. A belső kontrollok kialakítása során a költségvetési szerv vezetője
figyelembe veszi a pénzügyminiszter által közzétett, az államháztartási belső kontroll
standardokra vonatkozó irányelvet.
Az intézmény vezetői ellenőrzésének megszervezéséért, rendszerének kialakításáért az
intézmény vezetője a felelős.
A vezetői ellenőrzés feladatköre magában foglalja az intézményben folyó:
 szakmai tevékenységgel összefüggő és
 gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat.
Az ellenőrzések ellenőrzési terv alapján történnek, melyet az intézmény éves munkaterve
tartalmaz.
A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és a tárgyilagos
bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, mely azt a célt szolgálja,
hogy a költségvetési szerv megvalósítsa az alábbi célokat:


a tevékenységeket, műveleteket szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás
elveivel (gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség) összhangban hajtsa végre,



teljesítse az elszámolási kötelezettségeket,



megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásnak,
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megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől, és a nem rendeltetésszerű
használattól

A gazdálkodással kapcsolatos belső ellenőrzés rendje: az ellenőrzési nyomvonal alapján az
intézményvezető végzi
A vezetői ellenőrzés célja, hogy:
 biztosítsa az óvoda vezetője számára a megfelelő mennyiségű és minőségű
információt a törvényes működéshez, különös tekintettel a gazdálkodásra, és a
pénzügyi tevékenységre,
 feltárja a gazdasági követelményektől való eltérést, szabálytalanságot, hiányosságot,
mulasztást,
 megszilárdítsa a belső rendet, fegyelmet,
 vizsgálja az intézményi vagyon védelmét, a takarékosság érvényesítését, a leltározás,
selejtezés végrehajtásának megfelelőségét.
Az óvoda kialakította gazdálkodásának folyamatára és sajátosságaira tekintettel azokat az
eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek alapján a feladatok ellátására szolgáló
előirányzatokkal, létszámmal és vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és
eredményes gazdálkodását biztosítja.
A vezetői ellenőrzés magába foglalja az:
-

előzetes

-

folyamatba épített

-

és utólagos ellenőrzést.

Vezetői ellenőrzésre jogosultak:
-

óvodavezető

-

óvodavezető-helyettes

-

tagóvoda-vezető

1.6. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesített és tárolt
dokumentumok kezelési rendje
Óvodánk az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR
szny, KIRA) révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és
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tárolt dokumentumrendszert alkalmaz a 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet előírásainak
megfelelően. Az elektronikus rendszer használata során ki kell nyomtatni és az irattárban kell
elhelyezni az alábbi dokumentumok papíralapú másolatát:


OSAP-jelentés



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.
Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása és hitelesítése nem szükséges. A
dokumentumokat a KIR szny és KIRA alrendszerében, lementett formában tároljuk. Az
adatokhoz kizárólag az óvodavezető és az óvodatitkár férhetnek hozzá.
1.7. Az elektronikus úton előállított papíralapú dokumentumok kezelési rendje
A gyermekbaleseteket az oktatásért felelős miniszter által vezetett, a minisztérium
üzemeltetésében lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével tartjuk nyilván.
A jegyzőkönyv kitöltésének céljából az elsősegélynyújtó felelős rendelkezik hozzáféréssel. A
jegyzőkönyv lezárása, a kinyomtatott példány aláírása kizárólagosan óvodavezetői hatáskör.
A nevelési intézmény által használt nyomtatvány lehet:
a) nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, szétválaszthatatlanul összefűzött
papíralapú nyomtatvány
b) nyomdai úton előállított papíralapú nyomtatvány
c) elektronikus úton előállított, hitelesített papíralapú nyomtatvány
Az elektronikus úton előállított nyomtatvány érvényessége és hitelessége akkor érvényes és
hiteles, ha tartalmazza:
- óvoda nevét, oktatási azonosító számát, címét
- megnyitás és lezárás időpontját
- vezető aláírását
- papíralapú nyomtatvány esetén az intézmény körbélyegzőjét
Az elektronikus okirat elektronikusan úton előállított, elektronikus aláírással ellátott,
elektronikusan tárolt irat. Nem tekinthető ténylegesen elektronikus nyomtatványnak, melynek
az aláírásokkal történő hitelesítése, lezárása és az archiválása papír alapon történik.
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2. Az óvoda tagintézményével való kapcsolattartásának rendje
Az óvodavezető tartózkodási helye a Községház utcai épületben van, feladattól függően heti
1-2 alkalommal látogatást tesz a tagóvodában.
A vezetőség havonta legalább egyszer összejön és munkaértekezletet tart.
 óvodavezető
 óvodavezető helyettes
 tagóvoda vezető
Az összehívásról az óvodavezető gondoskodik. Az ülésekre a tárgyalt napirend
függvényében meg kell hívni:


szakmai munkaközösség vezetőt(ket)

 a szülői szervezet (közösség) elnökét
 a közalkalmazotti tanács elnökét
a.) A kapcsolattartás rendszeres formái többek között


értekezletek, (az óvodavezető hívja össze)



megbeszélések



fórumok,



ülések, (az óvodavezető hívja össze)



nyílt napok,



fogadóórák,



elektronikus értekezések

b.) Az óvodák egymás közötti kapcsolattartási formái többek között


nevelőtestületi értekezletek, (az óvodavezető hívja össze)



szakmai napok (előadók, házi bemutató foglalkozások)



közös kirándulások szervezése,



óvodák egymás közötti látogatása az óvodapedagógusok részéről és
gyermekcsoportokkal,



egymás ünnepségén való részvétel,



az óvodák azonos korcsoportjában pedagógusok hospitálása.
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3. Az intézmény szervezeti egységei
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 szakmai munkaközösség



az óvodatitkár



a dajkák, technikai dolgozók közössége



a közalkalmazotti tanács

Az intézmény közösségeinek tevékenységét a tagóvoda-vezető és óvodavezető helyettes
közreműködésével az óvodavezető fogja össze.
A tagóvodát közvetlenül a tagóvoda-vezető irányítja és gondoskodik arról, hogy a
gyermekeket és a pedagógusokat érintő intézkedések a tagintézményben kellő időben és
módon kihirdetésre és megvalósításra kerüljenek az őket érintő részben is.
Az óvodavezető a tagóvoda vezetővel és az óvodavezető helyettessel folyamatosan
együttműködik, minden hónapban, illetve szükség szerint tanácskozik.
Nevelőtestületi értekezletet kell szervezni minden olyan esetben, amikor az óvoda egészét
érintő kérdésben kell döntést hozni, illetőleg telephelyen végzett nevelői munkával
kapcsolatosak. A döntéshozatali jogot - a nevelőtestület bizottságaként - a székhelyen,
illetőleg a telephelyen dolgozó nevelőtestületi tagokból álló intézményi nevelőtestület-egység
gyakorolja. A székhelyen tartott nevelőtestület-egység ülésén a tagintézmény vezetőjének, a
tagintézményben tartott nevelőtestület-egység ülésén pedig az óvoda vezetőjének képviseletét
biztosítani kell.
3.1. 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,
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óvodavezető helyettes



tagóvoda vezető



szakmai munkaközösség vezető(k)



közalkalmazotti tanács elnöke

A kapcsolattartás a vezetőség tagjai között folyamatos, az éves munkaterv alapján, ill. szükség
szerint tartott.
A vezetők irányítják, tervezik, szervezik és ellenőrzik a saját területükhöz, munkakörükhöz
tartozó munkát, feladatokat. Írásban és értekezleteken beszámolnak területük működéséről, a
kiemelkedő teljesítményekről, hiányosságokról, problémákról, valamint javaslatokat tesznek a
fejlesztésekre.
3.2. Alkalmazotti közösség
Az alkalmazotti közösséget az intézményben dolgozó valamennyi közalkalmazott alkotja.
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.
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.
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Döntési jog: kizárólagos intézkedési jog, melyet jogszabályok biztosítanak.
Alkalmazotti értekezletet kell tartani:


a

közoktatásról

szóló

törvényben

meghatározott

fenntartói

döntések

előzetes

véleményezésére, amelyek az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának
megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és
módosításával, a vezetői megbízással kapcsolatosak
Az alkalmazotti közösség értekezlete biztosítja a szakmai munkát végző óvodapedagógusok,
valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dajkák,

technikai dolgozók

együttműködését.
3.3. A nevelők közössége
Óvodapedagógus

Heti kötelező óraszám 32 óra
Heti munkaidő 40 óra

A nevelőtestület
Nkt.70§ (1) A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és
döntéshozó szerve.
A nevelőtestület az óvoda pedagógusainak közössége. A nevelőtestület tagja az óvoda
valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja.
Az óvoda nevelőtestülete a nevelési kérdésekben, az óvodai intézmény működésével
kapcsolatos ügyekben, valamint a köznevelési törvényben és más jogszabályokban, továbbá
az e Szabályzatban meghatározott kérdésekben döntési, véleményezési és javaslattevő
jogkörrel rendelkezik.
3.3.1. A nevelőtestület működésére vonatkozó általános szabályok
A nevelőtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét a Nkt.70.§-a,
valamint a EMMI r. 117.§-a határozza meg.
A nevelőtestület döntési jogköre:


a helyi pedagógiai program elfogadása,



a szervezeti és működési szabályzat elfogadása,



a nevelési intézmény éves munkatervének elfogadása,



a nevelési intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása,
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továbbképzési program elfogadása,



a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása,



a házirend elfogadása,



az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai
vélemény kialakítása,



jogszabályban meghatározott más ügyek.

Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes felelősséggel egy személyben – testületi
jogkör esetén a testület egyszerű többség (50%+1fő)
alapján dönt. A testület akkor határozatképes, ha kétharmad része jelen van.
A nevelőtestület véleményét ki kell kérni:


pedagógusok külön megbízásainak elosztása során,



vezető helyettes megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt,



pedagógusok, gyermekek csoportbeosztásakor,

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet a nevelési intézmény
működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.
A nevelőtestület akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van.
3.3.2. A nevelőtestület értekezletei
A nevelőtestület a nevelési év során rendes és rendkívüli értekezletet tart. A nevelőtestület
rendes értekezleteit az óvoda éves munkatervében meghatározott napirenddel és időpontokban
az óvoda vezetője hívja össze. Az óvodavezető a rendkívüli nevelőtestületi értekezlet
összehívásánál a napirend három nappal előbb történő kihirdetésével intézkedik.
A nevelőtestület egy nevelési év során az alábbi értekezleteket tartja:


nevelési évet nyitó értekezlet



félévi nevelési értekezlet



nevelési évet záró értekezlet,- melyet kiválthatja a nyitó értekezletet is.

Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet kell tartani, ha


az óvodavezető összehívja



a nevelőtestület egyharmada kéri



a szülői szervezet kezdeményezi akkor, ha a kezdeményezést a nevelőtestület
elfogadja.
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A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet, a jegyzőkönyvvezető és
a jegyzőkönyv hitelesítők írják alá. A nevelőtestület döntéseit és határozatait jogszabályokban meghatározott kivételekkel – nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel
hozza. Titkos szavazás esetén a nevelőtestület szavazatszámláló bizottságot jelöl ki. A
szavazatok egyenlősége esetén az óvodavezető szavazata dönt. A döntések és határozatok az
intézmény iktatott iratanyagába (irattárba) kerülnek határozati formában.
A nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletekről lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyv
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



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 pedagógus kötelessége:
Nkt.62.§ (1) m, n, q, pontok


A pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és
adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse.



Pontosan és aktívan vegyen részt a nevelőtestület értekezletein, fogadóórákon, az éves
munkaterv szerinti rendezvényeken, ünnepségeken.



Hivatásához méltó magatartást tanúsítson, munkaköri leírásának megfelelően.

3.3.3. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, továbbá a feladatok
ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések
A nevelőtestület valamennyi hatáskörének gyakorlási jogát fenntartja, jogszabályban
biztosított hatásköreinek gyakorlási jogát nem ruházza át.
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A nevelőtestület nem ruházhatja át a következő jogköreit:


pedagógiai program elfogadása



szervezeti és működési szabályzat elfogadása

3.4. Szakmai munkaközösség
Nkt.71.§. (1)
A

nevelési-oktatási

intézményben

legalább

öt

pedagógus

hozhat

létre

szakmai

munkaközösséget. A szakmai munkaközösség részt vesz a nevelési-oktatási intézmény
szakmai munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében, és ellenőrzésében.
Gondoskodik a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak nevelő-oktató munkájának szakmai
segítéséről.
A szakmai munkaközösség dönt:


működési rendjéről és munkaprogramjáról



szakterületén a nevelőtestület által átruházott kérdésekről véleményt nyilvánít:



szakterületét érintően - véleményezi a nevelési-oktatási intézményben folyó
pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz, a továbbfejlesztésre véleményét
ki kell kérni – szakterületét érintően:



a pedagógiai program, továbbképzési program elfogadásához az óvodai nevelést
segítő eszközök, könyvek kiválasztásához.

A szakmai munkaközösség feladata:


a munkaközösség vezetőjének megválasztása vagy javaslattétel az intézmény
vezetőjének a munkaközösség-vezető személyére,



A szakmai munkaközösségek az óvoda pedagógiai programja, munkaterve,
valamint az adott munkaközösségek tagjainak javaslatai alapján összeállított egy
évre szóló szakmai munkaterv szerint tevékenykednek.



Munkájukról a nevelési értekezleteken szóban beszámolnak, tájékoztatják az egész
nevelő testületet.



a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység irányítása, ellenőrzése,



az óvodai nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése,



a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése, véleményezése,



a pedagógusok szakmai munkájának támogatása,
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a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése,



segítségnyújtás a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések
elkészítéséhez,



segítségnyújtás az éves munkaterv elkészítéséhez,



fejlesztő munkához módszertani segítségnyújtás,



javaslat a munkaközösség tagjának elismerésére,



az intézményvezetői pályázatokhoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai
vélemény kialakítása,



az óvodában használható módszertani könyvek frissítése,



segítségnyújtás az óvodában folyó nevelőmunka tervezéséhez, szervezéséhez,
ellenőrzéséhez,



segítségnyújtás a különleges bánásmódot igénylő sajátos nevelési igényű, halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek integrációja, valamint a tehetségfejlesztést szolgáló
feladatok minél eredményesebb megvalósításához,



módszerek, eljárások segítése, megvalósítása, értékelése, valamint publikációk
közzététele a testületben.

Együttműködés, részvétel a pedagógusok munkájának segítésében


A munkaközösség témájában közös tervező, elemző, értékelő tevékenység.



A szakirodalom figyelemmel kísérése, az új módszerek felkutatása, gyakorlatba
történő integrálása.



A munkaközösség tagjai szakmai fejlődésének, továbbképzésének irányítása, a
megjelenő új szakirodalom tanulmányozása és felhasználása.



A pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, megírása, sikeres pályázat esetén annak
lebonyolítása

A szakmai munkaközösség felelőssége, hogy a szakmai innovációk összhangban álljanak az
intézmény munkatervével, pedagógiai programjával.
Kapcsolattartás rendje:
 Az intézményvezető szóbeli tájékoztatása meghatározott időközönként a
munkaközösség tevékenységéről.
 Írásban beszámoló, összefoglaló elemzés, értékelés, készítése a nevelőtestület számára
az éves munkaterv teljesítéséről, az elvégzett feladatokról.
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A szakmai munkaközösség vezetők
A nevelőtestület a szakmai munkaközösség tagjai közül a munkaközösség saját
tevékenységének irányítására, koordinálására munkaközösség-vezetőt választ, akit az
intézményvezető bíz meg visszavonásig a feladatok ellátásával, aminek tényét az óvoda
éves munkaterve rögzíti.
Tevékenységét a vezető írásos megbízása alapján, munkaköri leírásuknak megfelelően
végzik.
Feladata:
 a szakmai munkaközösség, önálló, felelős vezetése
 a munkaközösség működési tervének elkészítése
 a működéshez szükséges feltételek biztosítása
 értekezletek összehívása, bemutató foglalkozások szervezése,
 az új módszerek, eszközök, elméleti és gyakorlati ismeretek közzététele
 a pedagógiai munka színvonalának emelése
 az intézmény szakmai munkájának irányításában való részvétel, tervezésében,
szervezésében és ellenőrzésében, összegző véleménye segítheti a pedagógusok
szakmai fejlődését.
 kutatások, kísérletek segítése, szakirodalmi anyag feldolgozása, felhasználása a
gyakorlati munka korszerű segítéséhez
 írásos elemzés, értékelés a munkaközösség munkájáról a nevelési év végén,
beszámoló a nevelőtestület előtt, javaslatok a továbbfejlesztéshez
 a pedagógiai szemlélet korszerűsítése, a gyakorlati pedagógia kiemelkedő eljárásainak
terjesztése, a pedagógusok közötti munkakapcsolat fejlesztése
 a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének segítése
Szakmai munkaközösség vezető jogai:


ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, az ütemterv szerinti előrehaladást és
az eredményességet,



hiányosságnál intézkedést kezdeményez a vezető felé,



javaslatot tesz a szakmai továbbképzésekre, a munkaközösségi tagok jutalmazására,
kitüntetésére.

Felelőssége kiterjed
 a munkaköri leírásban található feladatkörre.
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Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési év végén van:
 a munkaközösség éves munkájáról szóló írásbeli értékelés elkészítésére
 az éves munkatervben átruházott ellenőrzési feladatok elvégzésére
Képviseleti joga:
 A munkaközösség vezetője képviseli a szakmai munkaközösséget az intézmény
vezetősége felé, és az óvodán kívüli szakmai, módszertani rendezvényeken
A nem pedagógus munkakörben alkalmazottak


óvodatitkár



dajka



pedagógiai asszisztens



gyógypedagógiai asszisztens



gyógypedagógus



óvodapszichológus



konyhai dolgozó



takarító



karbantartó

Az óvodatitkár az intézményvezetőhöz közvetlenül beosztott ügyintéző, feladatait munkaköri
leírása határozza meg.
A dajkák az óvodában önálló csoportot alkotnak. A dajkák munkaértekezleteit az
óvodavezető-helyettes és a tagóvoda-vezető hívja össze az éves munkaterv szerint. Rendkívüli
esetben az óvodavezető engedélyével hívható össze.
3.5. Óvodatitkár
A nevelőtestülettől és a dajkák közösségétől elkülönült feladattal rendelkező közalkalmazott,
akinek munkaköre elsősorban az intézmény jogszerű és rendeltetésszerű működéséhez előírt
adminisztratív feladatok elvégzése.
3.6. Pedagógusok munkáját segítők és egyéb technikai dolgozók közössége
Elkülönült szervezeti egységnek nem minősülő, jogszabályokban megfogalmazott és saját
területüket érintő kérdésekben véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkező közösséget
alkotnak.
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3.7. Érdekképviseleti szerv: a Közalkalmazotti tanács
Működését a közalkalmazotti szabályzat részletesen tartalmazza.
Véleményezése kiterjed:


a közalkalmazotti képzéssel összefüggő tervekre,



a munkarend kialakítására,



az éves szabadságolási tervre,



a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedés tervezetére,



a munkáltató belső szabályzatának tervezetére,



a korkedvezményes nyugdíjazásra, a megváltozott munkaképességű közalkalmazottak
rehabilitációjára vonatkozó elképzelésekre.

4. Szülői szervezet
Nkt.73.§
(1) Az óvodában a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az
intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal
rendelkező szülői szervezetet (közösséget) hozhatnak létre, működtetnek.
Az óvodai csoportok szülői szervezeteit az egy csoportba járó gyermekek szülei alkotják.
Minden csoportban külön szülői szervezet működik. A szülői szervezetek, közösségek a
nevelési-oktatási intézmény egészét érintő ügyek intézésére, képviselet ellátására közös
szervezetet hozhatnak létre.
A szülői szervezet, közösség szótöbbséggel dönt:


saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról



tisztségviselőinek megválasztásáról

A szülői szervezet az általuk megalkotott és az intézmény vezetése által is elfogadott
szervezeti és működési szabályzat szerint működik. Az elnökkel az óvodavezető a helyettes és
a tagóvoda-vezető tartják a kapcsolatot. A csoportok szülői közössége kérdéseiket,
véleményüket, javaslataikat lehetőleg a csoportokban választott delegált tagok segítségével
juttathatják el az óvoda vezetőjéhez.
Az óvodavezető feladata:


az óvodavezető rendszeres kapcsolatot tart a szülői szervezettel.



az óvoda vezetőjének az óvodai szülői szervezet választmányát nevelési évenként
legalább két alkalommal össze kell hívnia, az ülésen tájékoztatást kell adnia az óvoda
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feladatairól, tevékenységéről, az intézményben folyó nevelő munkáról, a gyermekeket
érintő kérdésekről.


Az óvoda helyi pedagógiai programjáról tájékoztatás az újonnan érkező gyermekek
szüleinek az első szülői értekezleten a csoporttermekben.

Kapcsolattartás formái:


értekezletek



ülések



fórumok



nyílt napok, rendezvények



fogadóóra



családi kirándulások

Az óvodai szülői szervezet (közösség) véleményezési jogot gyakorol az alábbi
területeken:


Óvodai SZMSZ elfogadásakor,



Pedagógiai Program elfogadásakor,



Adatkezelési szabályzat elfogadásakor,



Házirend elfogadásakor,



Munkatervnek a szülőket is érintő részében.



Éves beszámoló elfogadásakor,



Vezetők és a szülői szervezetek közötti kapcsolattartás módjában,



Ünnepélyek, megemlékezések rendjét szabályozó részeiben,



Szülőket anyagilag is érintő ügyekben,



Szülői értekezlet napirendjének meghatározásában,



Óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában

A szülői szervezet további jogai:
Képviseli a szülőket és a gyermekeket a köznevelési törvényben megfogalmazott jogaik
érvényesítéséhez.
Figyelemmel kíséri:


a

pedagógiai

munka

eredményességét,

nevelőtestületet,


a gyermeki jogok érvényesülését
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megállapításairól

tájékoztatja

a

Tájékoztatást kérhet:


a gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben a nevelési intézmény
vezetőjétől

Tanácskozási joggal:


képviselője részt vehet a nevelőtestületi értekezleten.

Véleményt nyilváníthat:


Az óvodavezetői pályázatról melyet írásba foglal és az előkészítő bizottság elnökének
átad.

Az óvodai szintű szülői szervezet vezetőjét, meg kell hívni a nevelőtestületi értekezlet azon
működési szabályzata, a szülői munkaközösség részére véleményezési jogot biztosított.
A meghívás a napirendi pont írásos anyagának, 8 nappal korábbi átadásával történik.
Az intézmény dokumentumainak nyilvánossága

Az óvoda Pedagógiai Programja minden csoportban, a vezető irodájában, a székhely óvoda
és tagóvoda előterében megtalálható, illetve az intézmény honlapján.
Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata vezetői irodában, mindkét épület előtérben és
az intézmény honlapján található meg.
Az óvoda Házirendje minkét épület előterében, a csoportokban és az intézmény honlapján
található meg.
Az óvoda Közzétételi listája az épületek előterében és a honlapon található meg.
Az óvoda Adatkezelési tájékoztatója az épületek előterében és az intézmény honlapján
található meg.
A Házirend egy példányát a szülő gyermeke óvodába lépése előtt, beiratkozáskor megkapja,
melynek átvételét aláírásával igazolja.
A szülők az óvodavezetőtől, vagy helyettesétől kérhetnek szóbeli tájékoztatást a
dokumentumokról, előzetes megállapodás alapján.
A dokumentumok elhelyezését hirdetőtáblán tesszük közzé.
Az óvodai beiratkozások előtt a szülők szervezett keretek között (bölcsődei szülői értekezlet,
családlátogatás) is választ kapnak kérdéseikre.
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Az intézményi adatok nyilvánosságára vonatkozó törvény alapján a Közzétételi listát évente
legalább egy alkalommal felül kell vizsgálni és aktualizálni. (A lista személyes adatokat nem
tartalmazhat.)
Az intézmény rendelkezik honlappal, amelyre a köznevelési törvény és annak végrehajtási
rendeletei a mérvadók.
A nyilvánosságra hozott adatokat, tartalmakat az intézmény által megbízott személy
folyamatosan frissíti.

5. Az óvoda külső kapcsolatrendszere, formája és módja
Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális
ellátása, valamint a beiskolázás érdekében és egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn
más intézményekkel, szervezetekkel.
Az óvodát a külső intézményekkel, szervekkel fenntartott kapcsolataiban az óvodavezető
képviseli. Az éves munkatervben rögzítettek alapján, a nevelőtestület is kapcsolatot tart a
különböző társintézményekkel.
5.1. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
Nkt. 25.§ (5) – (6)
(5) A nevelési - oktatási intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek
felügyeletéről, a nevelés és oktatás egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről, a
gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséről, hogy az óvodába járó
gyermekek évenként legalább egyszer fogászati szűrővizsgálaton vegyen részt.
(6) A nevelési - oktatási intézmény kivizsgálja és nyilvántartja a gyermekbaleseteket, teljesíti
az előírt bejelentési kötelezettséget.
Kapcsolattartó: az óvoda vezetője és az érintett óvodapedagógus.
Feladata: biztosítja a munkafeltételeket, gondoskodik a gyermekek felügyeletéről,
vizsgálatokra való előkészítéséről, a szülők tájékoztatásáról.
A kapcsolat tartalma: a védőnő szakértőként közreműködik, a gyermekek egészségügyi
ellátását és az egyéb egészségügyi feladatokat az óvodavezetővel egyeztetett rend szerint,
együttműködve végzi. A védőnő feladatkörébe tartozó feladatokat az 51/1997. (XII. 18.) NM-
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rendelet szabályozza. Hajtetű szűrést és higiéné ellenőrzés végeznek.
A gyermekek az egészségügyi szolgáltatás során évente egyszer a törvényi előírásnak
megfelelően fogászati szűrésen vesznek részt.
A kapcsolat formája: egészségügyi vizsgálat, szűrés
Gyakoriság: nevelési évenként a védőnő munkaterve alapján és szükség szerint.

5.2. Pedagógiai szakszolgálat
Kapcsolattartó: az óvoda vezetője és az érintett óvodapedagógus.
A kapcsolat tartalma: a gyermekek speciális vizsgálata, egyéni fejlesztése, a beiskolázás
segítése, valamint tanácsadás nevelési kérdésekben, logopédiai szűrések és kezelések az arra
rászoruló gyermekeknél
A kapcsolat formája: vizsgálat kérése, kölcsönös tájékoztatás, esetmegbeszélés, konzultáció,
szülői értekezleten való részvétel.
Gyakoriság: nevelési évenként a beiskolázást megelőzően, illetve a pszichológus, logopédus,
fejlesztő pedagógus és óvónők jelzése alapján szükség szerint.
5.3. Utazó gyógypedagógiai

hálózattal

való

kapcsolattartás:

–

gyógypedagógus,

óvodapszichológus
Kapcsolattartó: az óvoda vezetője és az érintett óvodapedagógus.
A kapcsolat tartalma: a gyermekek speciális vizsgálata, egyéni fejlesztése, a beiskolázás
segítése, valamint tanácsadás nevelési kérdésekben.
A kapcsolat formája: kölcsönös tájékoztatás, esetmegbeszélés, konzultáció
Gyakoriság: a gyermek részére előírt óraszámban
5.4. Gyermekjóléti szolgálat, családsegítő 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 Gyermekjóléti Szolgálat értesítése – ha az óvoda a szolgálat beavatkozását szükségesnek
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látja


amennyiben további intézkedésre van szükség, az óvoda megkeresésére a 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.
A gyermekvédelmi feladatok kompetenciaelvű meghatározását az óvoda pedagógiai
programja tartalmazza.
5.5. Általános iskola
Kapcsolattartó: az óvodavezető által 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.
Gyakoriság: a közeli iskolák látogatása beiskolázás előtt
5.6. Bölcsőde
Kapcsolattartó: az óvodavezető által megbízott óvodapedagógus.
A kapcsolat tartalma: a gyermekek óvodai beilleszkedésének segítése a bölcsőde–óvoda
átmenet megkönnyítésével.
A kapcsolat formája: látogatás, bölcsődei szülői értekezleteken való részvétel
Gyakoriság: látogatás az óvodai jelentkezés előtt
5.7. Fenntartó
Kapcsolattartó: óvodavezető.
A kapcsolattartás tartalma: az intézmény optimális működtetése, a fenntartói elvárásoknak
való megfelelés, az intézmény érdekeinek képviselete.
A kapcsolattartás formája: vezetői értekezletek, rendezvények, központi ünnepségeken való
intézményi képviselet, munkamegbeszélések, adatszolgáltatás, írásos beszámoló.
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5.8. Gyermekprogramokat ajánló kulturális intézmények, szolgáltatók
Kapcsolattartó: az óvodavezető által 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.
5.9. Alapítványi kuratórium
Kapcsolattartó: óvodavezető és az alapítvány elnöke
A kapcsolat tartalma: a nevelőtestület és a szülői szervezet tájékoztatása az alapítvány
munkájáról.
Gyakoriság: nevelési évenként legalább két alkalommal, ill. a kuratórium és az intézményi
igények alapján.
5.10. Egyházak és óvoda kapcsolata
Kapcsolattartó: az egyházak képviselőivel az óvodavezető és helyettese és a tagóvoda-vezető
tartja a kapcsolatot
A kapcsolat tartalma: a hitoktatás megszervezésének elősegítése
A kapcsolat formája: az intézményi hitoktatás szervezésében
Gyakoriság: az adott nevelési évben megbeszélt fakultáció szerint
5.11. A Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér kialakítása; a
külhoni magyar óvodákkal nyitott kapcsolatépítés – lehetőség szerint.
A kapcsolat tartalma: A kölcsönös nyitottság. Kommunikáció a külső partnereinkkel.
Szakmai kapcsolatok fenntartása. A Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási
tér kialakítása érdekében az óvoda a külhoni magyar óvodákkal lehetőség szerint nyitott
kapcsolatépítésre törekedjen.

III. A működés rendje
1. Az óvoda működési rendje
1.1. A gyermekek fogadása, az óvoda nyitva tartása
Az óvoda hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel, egész éven át, folyamatosan
működik lsd. Óvoda Házirendje.
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Az óvoda nevelési intézmény, a nevelési év a tárgyév szeptember hó 1. napjától a következő
év augusztus hó 31. napjáig tart. Szorgalmi időszak szeptember 1–től május 31-ig tart.
Az intézmény üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel.
Ilyenkor történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás.
A nyári zárva tartás időpontjáról a szülők legkésőbb az adott év február 15-ig értesítést
kapnak. A nyári zárva tartás előtt 30 nappal, össze kell gyűjteni a gyermekek elhelyezésére
vonatkozó igényeket és a szülőket a gyermekeket fogadó óvodáról, a zárást megelőzően
tájékoztatni kell. Karácsony és Új év közötti időszakban - felmérve a szülők igényeit – a
kerületi óvodák közül a kijelölt óvoda tart ügyeletet, amennyiben erre igény van.
A nyitvatartási idő napi 12 óra, reggel 6 órától, délután 18 óráig.
Az ügyelet reggel 6 órától 730 óráig, délután 16:30 órától 18 óráig tart.
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.
Az óvodát reggel a munkarend szerint 6 órára érkező dajka nyitja.
A nyitva tartás ideje alatt óvodapedagógusok foglalkoznak a gyermekekkel.
Óvodai felvétel, beiratkozás és felmentés:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 8.§ (l)
bekezdése szerint az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő
intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet
magában foglaló foglalkozások keretében folyik a nevelési- oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(Vlll.31.) EMMI
rendelet (a továbbiakban Rendelet) 12.§ alapján.
Az Nkt. 49.§ (l) bekezdése alapján főszabály szerint az óvodába a gyermek harmadik
életévének betöltése után vehető fel. Az Nkt. 8.§ (l) bekezdése lehetővé teszi, hogy az óvoda
felvegye azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül
betölti, feltéve, hogy minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A szülő
az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles
beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben tárgyév április
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20-a és május 20- között meghatározott időpontban, a körzetes óvodában. Az óvodaköteles
gyermeknek napi 4 órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.
Felmentés az óvodakötelezettség alól:
A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – írásbeli kérelme alapján a gyermek jogos
érdekét szem előtt tartva, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (felmentést engedélyező
szerv: a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala), az illetékességet a gyermek lakcíme adja meg, - felmentheti az óvodai foglakozáson való
részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a 4. életévét
betölti, ha a családi körülményei, sajátos helyzete ezt indokolja. (Nkt.8.§(2))
A gyermek óvodai nevelésben való részvételének biztosítása a szülő kötelessége (Nkt.72.§(1)
bekezdés b) pont). Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik /Nkt. 49.§(1 )/. A
szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek
felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben- amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé
teszi - folyamatosan történik.
Az új gyermekek fogadása szeptember 01.-től folyamatosan történik, létszámtól függően
egész év folyamán lehetőség van a felvételre.
Étkezési térítési díj igénylésének (befizetésének), lemondásának (visszatérítésének)
rendje:
II. kerületi Önkormányzat gyermekétkeztetés nyilvántartására és számlázására használt
elektronikus rendszere az iMenza. A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. Étkeztetési csoportja
végzi. Az iMenza felületen a szülők egyedi bejelentkezést követően – önállóan, az óvodák
közreműködése nélkül – fizethetik ki, illetve mondhatják le gyermekük közétkeztetési
szolgáltatását.
(Az iMenza elektronikus közétkeztetési szolgáltatás megrendelési, lemondási, nyilvántartási,
számlázási és fizetési rendszerhez – a szülők részére történő hozzáférés biztosításához –
szükséges megadniuk elektronikus levelezési címüket.)
Étkezés megrendelés:
A Városfejlesztő Zrt –nek a szülők által megrendelt és befizetett napokat az Étkeztetési
csoport munkatársai naponta (e-mailben) megküldik az óvoda részére a következő napi tálaló
listát, mely név szerint és csoportonként mutatja a következő napi étkező gyermekek
létszámát és az összesített adagszámokat.
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Hivatalos ügyek intézése az óvodavezető (vagy az óvodatitkár) irodájában történik.
Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az óvoda vezetője engedélyezi.
Nevelés nélküli munkanapot a 2011. évi CXC. törvény értelmében nevelési évenként 5
alkalommal vehet igénybe a nevelőtestület, melyet nevelési értekezletek, illetve továbbképzés
céljára használ fel. Erről a szülők jogszabályban előírtak szerint tájékoztatást kapnak 7 nappal
a nevelés nélküli munkanap előtt.
A nevelés nélküli munkanapokon az óvoda zárva tart, a gyermekek elhelyezéséről az óvoda
gondoskodik, ha igény van rá.
Az ügyeleti igényeket – a zárva tartást megelőzően legalább 7 nappal – a csoportos óvónőnél
található nyilatkozaton a szülőknek írásban kell jelezni.
Az óvoda konyhájába csak érvényes munkaegészségügyi alkalmassági vizsgálattal rendelkező
személy léphet be.
Az óvodában tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám a gyermekeknek szól és az
egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi közéleti tevékenységgel, illetve
kulturális tevékenységgel függ össze.
A reklámok elhelyezésére, terjesztésére kizárólag az óvodavezető adhat engedélyt. Politikai
tartalmú hirdetés nem engedélyezett a gyermekintézményben.
Az óvoda dolgozói, továbbá ügynökök, üzletszerzők, vagy más személyek az óvoda területén
kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak (kivéve: az óvoda, a szülők által
megszervezett könyv, játék börze-, illetve kézműves vásár).
Az intézményben dolgozók otthonról behozott eszközök, tárgyak használatához az
óvodavezető engedélyét kell kérni, alkalmazásuk előtt be kell mutatni a vezető részére.
Az óvoda helyiségeinek használói felelősek:
 az óvoda tulajdonának megóvásáért, védelméért
 az óvoda rendjének, tisztaságának megőrzéséért
 a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért
 az intézmény szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben
megfogalmazott előírások betartásáért.
A dolgozók az intézmény helyiségeit nyitvatartási időben akkor és oly módon használják,
hogy az ne veszélyeztesse a nevelő-oktató tevékenységet, és az intézmény egyéb feladatainak
ellátását. Ha intézményi alkalmazott a nyitvatartási időn túl igénybe kívánja venni az óvoda
helyiségeit, ezt az intézményvezetőtől írásban kell kérvényeznie, a használat céljának és
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időpontjának megjelölésével. Az intézmény helyiségeinek nyitvatartási időn kívüli használatát
indokolt esetben a vezető írásban engedélyezi. Az óvoda helyiségeit csak rendeltetésének
megfelelően lehet használni.
Beszoktatási - befogadási időn túl, a csoportszobában – az óvodai élet zavartalansága
érdekében – engedélyezett eseteken kívül ne tartózkodjanak testvérek, illetve szülők. A
mindennapi óvodai életben az óvónő teljes figyelmére szükség van, hogy a rábízott
gyermekeket maradéktalanul elláthassa.
Az óvoda berendezéseit, felszereléseit csak az óvodavezető engedélyével lehet az óvodából
elvinni, átvételi elismervény ellenében.
A gyermekek kísérése
A gyermekek intézményen kívüli kísérése esetén minden tíz gyermek után egy
óvodapedagógust kell biztosítani, a dajka és a pedagógiai asszisztens is kiegészítheti a
felügyeleti létszámot.
2. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az
óvodával
Az óvoda bejáratai a gyermekek biztonsága és a vagyonvédelem érdekében kódos beléptető
rendszerrel (kaputelefonnal) vannak 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. Az óvodatitkár vagy az
asszisztens a feladatkörét meghaladó ügyekben jelentkező külső személyeket az
óvodavezetőnek vagy helyettesének jelenti be.
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. A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az
óvodavezetővel való egyeztetés szerint történik.
Az intézmény által szervezett, valamint a szülők részvételével tartott rendezvények
alkalmával az intézmény helyiségeinek használati rendjét az intézmény vezetője állapítja meg.
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3. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos
feladatok
Az intézményi megemlékezések, a nemzeti és az egyéb ünnepek megünneplésének rendjét és
módját a Pedagógiai program, jelen Szabályzat, továbbá a nevelési év rendjére vonatkozó
Éves munkaterv határozza meg.
Az ünnepélyek, hagyományok megtartásáért, megrendezéséért az óvodavezető felelős. A
lebonyolításuk tervezéséért és megszervezéséért az óvodapedagógusok felelnek: közösen
rendezett műsorokon felelős pedagógus(ok) kijelölésével. Tartalmuk legyen élményszerű a
gyermek életkorához igazodó. Az ünnepeken, hagyományokon keresztül történik a keresztény
kultúra átadása, átörökítése.
Az ünnepek, megemlékezések, a hagyományok ápolása, bővítése az intézmény jó hírnevének
megőrzése az óvodai közösség minden tagjának kötelessége.
Hagyományok


A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve ellátottjának
feladata, tagjai közreműködése révén gondoskodik arról, hogy az intézmény
hagyományai fennmaradjanak.



A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének
megőrzése, növelése.

A gyermekek műsorral ünnepelnek a következő ünnepélyek alkalmával:


adventi készülődés



anyák napja,



évzáró

Az anyák napja, advent és az évzáró ünnepély - az óvodában közösen vagy a csoporton belül
szervezett,- a szülők számára nyitott, meghívásukkal rendezett ünnepségek.
A gyermeki élet hagyományos ünnepei az óvodában:


farsang,



gyermeknap,



Mikulás nap,



húsvét
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A gyermekek számára az óvodán belül zártkörűen rendezett programok, melyek
megünneplését a csoportnapló tartalmazza.
Csoporton belüli hagyományok:


felköszöntjük a gyermekeket születésnapjuk alkalmából,



iskolalátogatás a 6-7 éves gyermekekkel

Természettel kapcsolatos jeles ünnepek:


Állatok világnapja,



Föld napja,



Madarak és fák napja



Víz világnapja

A jeles ünnepek az óvónők projekt szemléletű tervezésével: változatos gyermeki
tevékenységekkel, valósulnak meg. A gyermekek a természethez kapcsolódóan komplex
ismeretekkel, élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodnak. Több kiránduláson, sétán,
múzeumlátogatáson vesznek részt. Óvodán belül növényeket ültetnek, gondoznak.
Az óvodapedagógusok kezdeményezésére csoportszinten más ünnepélyek, rendezvények is
nyilvánossá tehetők.
Nemzeti ünnep megemlékezése: Március 15.
A megemlékezés, szervezés rendjét a csoportok sajátossága tükrözi.
Nevelőkkel kapcsolatos hagyományok:


szakmai napok szervezése,



házi bemutatók szervezése



továbbképzéseken, tanfolyamokon szerzett ismeretek átadása,



pályakezdő, illetve újonnan belépő dolgozók felkarolása, segítése,



a nyugdíjba menők búcsúztatása,



pedagógusnap, testületi kirándulás



adventi közös ünnepkör
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4. Intézményi védő, óvó előírások
4.1. A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok
Általános előírások
A gyermekekkel


az óvodai nevelési év, valamint



szükség szerint például az első foglalkozás, kirándulás előtt
ismertetni kell a védő-óvó előírásokat.

Védő-óvó előírás:


az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírás,



a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások,



a tilos és az elvárható magatartásforma meghatározása, ismertetése.



Az óvoda csak minősített, megfelelőségi jellel ellátott, a gyermekek életkoruknak
megfelelő játékokat vásárolhat. A játékot használó óvodapedagógus köteles a játékon
feltüntetett vagy ahhoz mellékelt figyelmeztetést, feliratot és használati utasítást gondosan
áttanulmányozni, a leselejtezésig tárolni és a játékszert annak megfelelően használni.

Az óvoda felügyeleti kötelezettsége a belépéstől az intézmény jogszerű elhagyásáig terjed,
illetve az óvodán kívüli programok időtartamára áll fenn.
A védő-óvó előírásokat a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően kell
ismertetni. Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell.
Az intézmény Házirendjében kerültek meghatározásra azok a védő-óvó előírások, amelyeket a
gyermekeknek az intézményben való tartózkodás során meg kell tartaniuk.
Az intézmény vezetőjének felelőssége:
 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 az épületben 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,
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 a gyermekbalesetek megelőzése érdekében a vezető és munkavédelmi előadó 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:
Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania a munkavédelmi szabályzat, valamint a
tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv rendelkezéseit.
A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a
szükséges feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat.
A napközben megbetegedett gyermeket el kell különíteni, le kell fektetni, szükség esetén
azonnal orvoshoz kell vinni. Gondoskodni kell a szülők mielőbbi értesítéséről.
A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az óvodát.
Azt, hogy a gyermek egészséges, orvosnak kell igazolnia.
Minden pedagógus feladata, hogy a rábízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük
megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjék, továbbá ha
észleli, hogy a gyermek balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges
intézkedéseket megtegye. ( Lásd: óvoda Házirendje )
Fentiek érdekében:


Minden nevelési év kezdetén, valamint kirándulások előtt és egyéb esetekben szükség
szerint minden óvodai csoportban – a gyermekek életkorának megfelelően – ismertetni
kell az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat és
az elvárható magatartásformákat.



Az intézmény dolgozói házi készítésű vagy használatú elektromos berendezéseket az
intézménybe nem hozhatnak be.



Az óvoda dolgozói csak olyan játékot, eszközt hozhatnak be az óvodába, amelyek a
gyermekek és dolgozók testi épségét, egészségét nem veszélyeztetik. Az óvodában történő
használatukra előzetes bemutatás után az óvodavezető ad engedélyt. A nem engedélyezett
játékot és eszközt az óvodából történő kivitelig – a munkanap végéig – az óvodavezető
által kijelölt szekrénybe kell zárni.
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4.2. Gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok
Gyermekbaleset estén az intézmény dolgozóira vonatkozó feladatok részletes leírása az
Óvoda Házirendjében található.
A gyermekek felügyeletét ellátó nevelőnek a gyermeket ért bármilyen baleset, sérülés vagy
rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket:


A sérült gyereket elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges, orvost kell hívnia.



A balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie.



Minden

gyermeki

balesetet,

sérülést,

rosszullétet

azonnal

jelezni

kell

az

intézményvezetőnek.
E feladatok ellátásában a gyermekbaleset helyszínén jelenlévő nevelőknek is részt kell vennie.
A balesetet szenvedett gyermeket elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak
annyit tehet, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie,
akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várni az orvosi segítséget.
Az intézményben történt balesetet, sérülést az intézményvezetőnek (az általa megbízott
személynek) ki kell vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és
azt, hogy hogyan lehetett volna elkerülni a balesetet. A vizsgálat eredményeképpen meg kell
állapítani, hogy mit kell tenni hasonló balesetek megelőzése érdekében, és a szükséges
intézkedéseket végre kell hajtani. A gyermekbalesetet nyilvántartásba kell venni, a 3 napon
túli gyógyulásnál jegyzőkönyvet kell készíteni. A gyermekbalesetek jelentésének módját az
EMMI r. 169.§ (2) bekezdése tartalmazza.
A gyermekbaleset kivizsgálásába, ha a szülői szervezet igényli, be kell vonni a szülők
képviselőjét.
Elsősegélydoboz helye: a Községház u. 4.sz. Óvodában: a takarítószer tároló helyiségben a
falra szerelt zárható szekrényben, a Kadarka u. 1.sz. Tagóvodában: az orvosi szobában és a
földszinti takarító helyiség előtt a falra szerelt zárható szekrényben van elhelyezve.
Balesetvédelmi felelősös mindkét épületben egy kijelölt dolgozó. Erre vonatkozó feladatait a
munkaköri leírás tartalmazza.
EMMI r. 129.§
(1) Az egészséges életmódra vonatkozó támogató intézményi munkarendben és házirendben
előírt szabályok betartása az intézményben mindenki számára kötelező.
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(E rendelet által az intézményben tartózkodó szülőknek, és a nem az intézmény
alkalmazásában álló egyéb személyeknek is kötelező a fentiek betartása, melynek a teljes körű
egészségfejlesztést kell szolgálnia.)
(2) A nevelési oktatási intézmény a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel
nem tudja megszüntetni, vagy a gyermekközösség védelme érdekében indokolt, megkeresi a
gyermekvédelmi szolgálatot vagy más, az ifjúságvédelem területén működő szervezetet,
hatóságot, amely javaslatot tesz további intézkedésre.
Gyermekvédelem
Minden óvodapedagógus feladata, hogy a csoportjában levő gyermekek családját megismerje,
felismerjék a problémákat és felhívják a szülők figyelmét a segítségnyújtás lehetőségeire.
Gyermekvédelmi felelős feladata:


koordinálja a pedagógusok prevenciós munkáját,



tervezi, szervezi, irányítja, végzi az intézmény gyermekvédelmi munkáját,



segíti az intézményvezető gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységét,



kapcsolatot tart a Családsegítő Szolgálattal, Gyerekjóléti Központtal és a gyermekvédelmi
rendszerhez kapcsolódó intézményekkel.

A szülőket nevelési év elején tájékoztatni kell a gyermekvédelmi felelős személyéről,
valamint arról, hogy hol, milyen időpontban kereshető fel.
Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.
A szociális támogatás megállapításának elvei, szabályai
2015. évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése
érdekében történő módosításáról


A család anyagi helyzetétől (jövedelemtől) függően a szülők kérésére, nyilatkozatára
ingyenes étkezésben részesülhet a gyermek.



A három és több gyermekes család gyermeke és a tartósan beteg gyermek térítés mentes
étkezésre jogosult, amennyiben igazolja.



A gyermekvédelmi támogatásban részesülő családok gyermekei az óvodában ingyenes
étkezésre jogosultak. Ennek igénybevételéhez a jogosultságot igazoló határozatot kell
benyújtani.
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4.3. A nevelőmunka biztonságos feltételeinek megteremtése
4.3.1. 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:
 A csoport faliújságján 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.
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.
4.3.2. 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!
 A dohányzás szabályaira vonatkozó előírásokat a magasabb jogszabályok szabályozzák.
 Az intézményen belül szeszes ital fogyasztása tilos!
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4.3.3. Infokommunikációs rendszer használati rendje:


Ide tartozik a számítógép, laptop, tablet, mobiltelefon, internet, wi-fi és az ezeken keresztül
elérhető postafiókok és közösségi oldalak használata.
 Előnye: információszerzés, tájékozódás és tájékoztatás.
 Hátránya: visszaélési lehetőség a közzétett adatokkal, nem kívánt visszajelzések
érkezése, jogosulatlan egyének is hozzáférhetnek az adatokhoz. GDPR



Használatuk szabálya:
 Munkaidőben a pedagógusok munkájához az IKT eszközöket használhatják.
A feltöltött adatok nyilvánosak és mindenki által hozzáférhetőek, ezért körültekintően,
a személyiségi jogokat és az adatvédelmi szabályokat figyelembe véve kell eljárniuk.

4.4. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők
Az óvoda működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható
eseményt, amely a nevelőmunka szokásos menetét akadályozza, illetve az óvoda gyermekeinek
és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését
veszélyezteti.
Rendkívüli eseménynek minősül különösen:


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



a tűz,



a robbantással történő fenyegetés



váratlan meghibásodás (pl. csőtörés, gázszivárgás)



betörés és ez által okozott kár: rongálás, értékes eszközök, dokumentumok eltulajdonítása

Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen
felettesének jelenteni. Szükség esetén a katasztrófavédelmi hatóságot is értesítjük. A
prevenciós program konkrétan tartalmazza a különböző katasztrófahelyzetekben a
meghatározott teendőket.
Az óvodavezető dönt a szükséges intézkedésekről és a fenntartó értesítéséről.
Akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni.
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A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell többek között:
 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,
 személyi sérülés esetén a mentőket,
 tűz esetén a tűzoltóságot,
 egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófa elhárító
szerveket, ha ezt az óvoda vezetője szükségesnek tartja,
 az intézmény fenntartóját.
A rendkívüli esemény észlelése után az óvodavezető vagy az intézkedésre jogosult felelős
dolgozó utasítására az épületben tartózkodó személyeket értesíteni kell, valamint haladéktalanul,
a lehető leggyorsabban hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez, lezárásához.
A gyermekcsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen
történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a gyermekek óvodapedagógusa a
felelős.
A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre:


Az épületből minden gyereknek távoznia kell, ezért a foglalkozást tartó nevelőnek a termen
kívül (pl.: mosdóban) tartózkodó gyerekekre is gondolnia kell!



A gyermekek biztonságos kimenekítése, elhelyezése a legelső feladat, melyet a
leggyorsabban kell elvégezni.



A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület elhagyásában
segíteni kell!



A helyszínt és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő hagyhatja el utoljára, hogy
meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik gyermek az épületben.



A gyermekeket a csoportszoba elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő
megérkezéskor az óvónőnek meg kell számolnia a létszámegyezőség ellenőrzése miatt. Az
épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik.

A gyermekek elhelyezése a körzetileg legközelebb eső tagóvodában történik. Amennyiben a
másik óvoda akadályoztatva van a gyermekek fogadására, úgy azok elhelyezésére az általános
iskolát kell igénybe venni.
Az óvodavezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelősnek a veszélyeztetett épület
kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi
feladatokról:


a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról,
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a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról,



a vízszerzési helyek szabaddá tételéről,



az elsősegélynyújtás megszervezéséről,



a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek
stb.) értesítéséről és fogadásáról.

Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófa védelmi szerv vezetőjét az óvoda vezetőjének, vagy
az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról:


a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről,



a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról,



az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről),



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



az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról,



az épület kiürítéséről.

A rendvédelmi, illetve katasztrófa elhárító szervek helyszínre érkezését követően a rendvédelmi,
illetve katasztrófa elhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a további
biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófa elhárító szerv
vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója köteles betartani!
A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó terv” c.
óvodavezetői utasítás tartalmazza. A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges teendők
részletes intézményi szabályozását az „Intézkedési terv, robbantással való fenyegetés esetére
(bombariadó terv)” c. utasítás tartalmazza.
A Tűzriadó terv és a Bombariadó terv elkészítéséért, a munkavállalókkal történő
megismertetéséért, évenkénti felülvizsgálatáért az óvoda vezetője a felelős.
Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv alapján
évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell.
A Tűzriadó tervben és a Bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden
munkavállalójára kötelező érvényűek.
5. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja: a pedagógiai munka hatékonyságának
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vizsgálata a szükséges területek erősítésének érdekében.
A belső ellenőrzés legfontosabb feladata: az óvodában folyó pedagógiai tevékenység
eredményességének értékelése. A pedagógiai munka belső ellenőrzése a nevelési intézmény
valamennyi pedagógiai tevékenységére kiterjed.
A belső ellenőrzés általános elvi követelményei:


Biztosítsa az intézmény vezetői számára az információt az intézményben folyó
nevelő - oktató munka tartalmáról és annak színvonaláról.



Az ellenőrzés során előtérbe kell, hogy kerüljön a támasznyújtás, segítségnyújtás,
együttgondolkodás, ösztönzés.



Segítse a vezetői irányítást, a döntések előkészítését és megalapozását, biztosítsa
az intézmény törvényes, belső utasításokban előírt pedagógiai működését.



Fogja át a pedagógiai munka egészét.



Biztosítsa az óvoda pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, valamint a
pedagógiai program szerint előírt) működését.



Segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását.



Támogassa a mintaadó kezdeményezéseket, mutasson rá a hiányosságokra.



A szülői közösség, észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel segítse az
intézmény valamennyi szereplőjének megfelelő pedagógiai módszer megtalálását.



Támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes
végrehajtását, megtartását.



Az óvodavezetőség számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson az
óvodapedagógusok munkavégzéséről.



Szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelőmunkájával
kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez.

Az ellenőrzés fajtái:
 tervszerű, előre egyezetett szempontok szerint,
 alkalomszerűen,
Az ellenőrzési tervben nem szereplő rendkívüli ellenőrzésről az óvodavezető dönt.
Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet:


az óvoda vezetője



az óvodavezető-helyettes, a tagóvoda-vezető



a szakmai munkaközösség



a szülői szervezet is.
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Kiemelt szempontok a nevelőmunka belső ellenőrzése során
-

a pedagógusok és a nevelőmunkát segítő alkalmazottak munkafegyelme.

-

a nevelőmunkához kapcsolódó adminisztráció pontossága,

-

a terem rendezettsége, tisztasága, dekorációja,

-

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

-

a nevelőmunka színvonala, eredményessége

-

a tanulási folyamatok a foglalkozások szervezése

-

előzetes felkészülés, tervezés,

-

felépítés és szervezés

-

az alkalmazott módszerek,

-

a gyermekek tevékenysége és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége,
magatartása

-

az eredményesség vizsgálata, a pedagógiai program követelményeinek teljesítése,

-

a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módja, minősége

-

a gyermekek fejlődésének nyomon követése, értékelése, fejlesztése.

A pedagógusok értékelése az ÖTM koordinálásával nevelőtestület által elfogadott rend szerint
folyik.
Az óvodavezető az ellenőrzési tervét az éves munkatervben ütemezve készíti el és látja el.
Az óvodavezető ellenőrzési terve tartalmazza: az ellenőrzés területét, módszerét és
ütemezését.
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái:


nevelőmunka gyakorlatának ellenőrzése,



szóbeli és írásbeli beszámoltatás,



írásbeli dokumentációk ellenőrzése,



mérések, vizsgálatok.



értekezletekre való felkészülés



csoportlátogatás,

Területei:


Szakmai-pedagógiai tevékenység



Tanügy-igazgatási feladatok ellátása



Munkáltatói jogkörből adódó feladatok (határidők, jogszabályi előírások betartása)
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Módszerei:


Megfigyelés (csoportlátogatás),



Dokumentumelemzés (tervezési, értékelési, tanügy-igazgatási)



Részvétel a munkában

Alapelvei:
 konkrétság
 objektivitás
 folyamatosság
 tervszerűség
 pedagógiai önállóság tiszteletben tartása
 humánus megközelítés, kölcsönös bizalom
 önállóság, önértékelés fejlesztése
 perspektívák adása
 pozitívumok erősítése
Az ellenőrzés kiterjed az egyes feladatok elvégzésének módjára, minőségére, a
munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre, a működési feltételek vizsgálatára.
Az intézményvezető minden pedagógus munkáját legalább két évente értékeli.
Az ellenőrzés tapasztalatait az érintettekkel ismertetni kell, akik arra írásban észrevételt
tehetnek.
A szorgalmi évet záró vagy nevelési évet nyitó értekezleten értékelni kell a pedagógiai munka
belső ellenőrzésének eredményeit, illetőleg az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait,
megállapítva az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket,
fejleszthető területeket, melyet az éves beszámolóban is rögzít.
Az óvodavezető által megfogalmazott általános tapasztalatok eredményeit fejlesztési célzattal
felhasználva készíti el az intézmény következő évi munkatervét.
Belső önértékelési csoport működése.
Az ellenőrzés 3 szinten valósul meg:


a pedagógus (8 kompetencia és az ehhez kapcsolódó 77 indikátor)



a vezető (5 kompetencia)



az intézmény (7 kompetencia)
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A pedagógusok önértékelésének célja:
 A pedagógusok nevelő-oktató munkájának fejlesztése, a kiemelkedő és a fejleszthető
területek meghatározásával.
A vezető önértékelésének célja:
 Az

intézményvezető

pedagógiai

és

vezetői

készségeinek

fejlesztése

az

intézményvezető munkájának általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok,
továbbá az intézményvezető saját céljaihoz képest elért eredményei alapján.
Az intézmény önértékelés célja:
 Segítséget adjon az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztéséhez annak
feltárása által, hogy a nevelési-oktatási intézmény hogyan valósította meg saját
pedagógiai programját.
INTÉZMÉNYÜNK ÖNÉRTÉKELÉSI FOLYAMATA
Leírás

Feladat:

A munkacsoport
tagjainak

Szempontok:


Csoporttagok felkészültsége, (Előzetes mérés, értékelési
tapasztalatok,

kiválasztásának

szakértői,

mentori

feladatokban

való

részvétel, tapasztalat, innovációs tevékenységben való

szempontjai:

részvétel, kollégákkal való pozitív kapcsolat megléte.)


Minőségfejlesztés iránti elkötelezettsége,



Informatikai jártasság,



Jó kommunikációs készség.
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Az önértékelésben minden pedagógus részt vesz, ugyanakkor a
A munkacsoport

folyamatokat egy értékelési csoport irányítja. A csoport létszáma

összehívásának

3-5 fő, akik az éves Önértékelési csoport munkatervében

előkészítése (felkészítő

meghatározottak alapján végzik feladataikat.

dokumentumok/képzések

1. Óvodai dokumentumok ismerete:

bemutatása, ütemterv



Pedagógiai Program,

kialakítása)



Szervezeti és Működési Szabályzat,



Házirend,



Alapító Okirat,



Vezetői program/pályázat,



Éves munkatervek és beszámolók,



Intézményben működő pedagógus (elvárás)
értékelési rendszer.

2. Jogszabályok ismerete:


2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről



20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési –
oktatási

intézmények

működéséről

és

a

köznevelési intézmények névhasználatáról


326/2013.

(VIII.30.)

pedagógusok

előmeneteli

kormányrendelet
rendszeréről

és

a
a

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról
Ütemterv lépései:

3. Egyéb segédanyagok ismerete:


Önértékelési Kézikönyv Óvodák számára



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez



Országos

tanfelügyelet.

Kézikönyv

óvodák

számára
Tájékoztatás:
Teljes nevelőtestület tájékoztatása az önértékelési munka
részleteiről, érdeklődés felkeltése, felmerülő kérdések
megválaszolásával.
Felkészítő képzésen részt vett az intézményvezető,

72

valamint

a szakértő

kollega,

akik

tájékoztatják a

nevelőtestület tagjait:
-

az önértékelés céljáról, folyamatáról,

-

szükséges erőforrásokról, elvárásokról

-

az aktuálisan érintett kollégák feladatairól;

-

az

értékelésbe

bevont

kollégák

felkészítése,

feladatmegosztás;
-

OH, informatikai támogató felületének kezeléséről

Önértékelési csoport feladatai:
A csoport vezetőjét az intézményvezető bízza meg
a tagokat a vezető kijelöli a feladatra.
Az önértékelési csoport vezetője a csoport koordinálásáért és
az informatikai felület kezeléséért felelős. Részt vesz a
foglalkozáslátogatáson,

dokumentumok

elemzésében,

értékelésében, összegzések elkészítésében.
1. tag részt vesz a foglalkozáslátogatásokon. Továbbá feladata
a látogatás értékelése, az interjúk előkészítése, kiosztása,
értékelése és az informatikai felület kezelésében való
segítségnyújtás.
2. tag feladata a kérdőívek előkészítése, kiosztása, értékelése.
Feladatok:
1.

Feladatokkal való ismerkedés

2.

Önértékelési

kézikönyv

tartalmának

megismerése

a

nevelőtestület számára
3.

Felmerülő kérdések összegyűjtése

4. Önértékelési csoport tagjai értelmezi, javaslatot tesz az elvárás
rendszer egyes elemeinek kidolgozásához.
5. Az önértékelési csoport elkészíti az interjúk kérdéseit, a
kérdőíves felmérés kérdéseit, előkészíti online, valamint
papírformában.
6. Nevelőtestület tájékoztatása a dokumentumelemzésen alapuló
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intézményi elvárásokról; pedagógusra, vezetőre, intézményre
vonatkozóan.
7. Nevelőtestület elfogadja a közösen kidolgozott intézményi
elvárásokat.
8. Véleményezi és elfogadja az interjú, és kérdőív felmérés
kérdéseit.
9. Véglegesített intézményi elvárások rögzítése az OH által
működtetett informatikai felületen.
ELŐKÉSZÍTÉS:
Az önértékelés 3 szinten zajlik: pedagógus, vezetők, intézmény.
Mindhárom

szinten

a

külső

tanfelügyeleti

ellenőrzéssel

összhangban történik, ezért az értékelési területek és szempontok
megegyeznek. Az értékelés alapját a pedagóguskompetenciákhoz
kapcsolódó általános elvárások, és az ehhez tartozó indikátorok
alkotják.
Szintek:


A pedagógusok értékelése a 8 kompetencia területnek
megfelelően



A vezető értékelése az 5 kompetencia területnek
megfelelően,



Az intézmény értékelése a 7 kompetencia területnek
megfelelően történik.

Alkalmazott módszerek:
Pedagógus:


dokumentumelemzés

 foglalkozáslátogatás
 interjúk
 kérdőíves felmérések
Vezető:
 dokumentumelemzés
 interjúk
 kérdőíves felmérések
Intézmény:
 dokumentumelemzés
 interjúk
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AZ ÖNÉRTÉKELÉS MEGVALÓSULÁSÁNAK
TERVEZÉSE:
Minden év június 30-ig a nevelőtestülettel ismertetjük az
önértékelésben részt vevőket, valamint azokat, akik
közreműködnek az értékelés során.
Minden pedagógus értékelésében részt vesz az önértékelési
csoport valamennyi tagja, ugyanúgy, mint az intézményi
önértékelésben.
A vezető önértékelésében a csoport vezetője, valamint az 1. Tag
vesznek részt.
Belső ellenőrzési csoportban résztvevő óvodapedagógusok
hatásköre és feladata:





Az Önértékelési csoport vezetője értékelőként vesz részt:
a foglalkozáslátogatásokat és a dokumentumelemzéseket
végzi.
1. Tag értékelő: a foglalkozáslátogatásokat és az interjút
végzi.
2. Tag a kérdőíves felméréseket végzi. Az ÖTM vezetője
és a tagok a foglalkozáslátogatás értékeléséhez és a
dokumentumelemzéshez csatolják az interjú, és kérdőíves
felmérés eredményeit.

Az értékelést végzők 04.30-ig készítik el a maguk területén az
összegző értékelést.
Az értékelt pedagógus 05.31-ig elkészíti a saját önértékelését és öt
évre szóló önfejlesztési tervét az intézményvezető segítségével.
Az önértékelési csoport a nevelési évet záró értekezletig, elkészíti
az összegző értékelést.
Pedagógusértékelés:
5 évente, de a pedagógusok önértékelését a tanfelügyeleti
ellenőrzést megelőzően el kell végezni. Félévente a nevelőtestület
negyedének értékelése az alábbi szempontok figyelembe
vételével: minősítésre jelentkezők;
Vezető értékelés:
A 2. és 4. évben végez önértékelést a vezető tanfelügyeleti
ellenőrzése előtt.
75

A vezető teljes értékelését a munkacsoport vezetője és az 1.
Tag végzik.
Az értékelők 04.30-ig készítik el az összegző értékelést.
A vezető 05.31-ig elkészíti a saját önértékelését és a két évre szóló
önfejlesztési tervet.
A vezető összegző értékelését a munkacsoport a nevelési évet záró
értekezletig készíti el.
Az intézményvezető az elkészült önértékelést, fejlesztési tervet és
összegző értékelést legkésőbb a nevelési év évnyitó értekezletig
eljuttatja a fenntartóhoz.
Intézményi értékelés:
5 évenként legalább 1 alkalommal
Az értékelésben a munkacsoport valamennyi tagja részt vesz.
Az önértékelés célja (a tanfelügyelet keretében lebonyolított
intézményellenőrzéshez hasonlóan), hogy segítséget adjon az
intézmény pedagógiai szakmai munkájának fejlesztéséhez annak
feltárása által, hogy a nevelési-oktatási intézmény hogyan
valósította meg saját pedagógiai programját.
Az intézmény átfogó önértékelése az 5 éves ciklusban egyszer
történik meg, de vannak olyan intézményi elvárások, melyeket az
intézménynek az éves önértékelési tervében feltüntetett módon
évente vizsgálnia kell.
Az intézményi éves önértékelési terv készítésének határideje:
minden évben a nevelési év évnyitó értekezlet.
Az ötéves önértékelési program készítésének határideje: az 5. évet
követő nevelési év évnyitó értekezlet.
TÁJÉKOZTATÁS AZ ÖNÉRTÉKELÉSRŐL
Az éves önértékelési terv elkészítése után az önértékelési csoport
vezetője vagy a vezető tájékoztatja a nevelőtestületet és az érintett
partnereket, (szülők) hogy az ötéves önértékelési programban
rögzítetteknek megfelelően:


mely pedagógus önértékelésére kerül sor
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sor kerül- e a vezető értékelésére



az intézményi önértékelés mely elemeit végzik el az adott
nevelési évben



kik, milyen részfeladatot látnak el



az egyes értékelési feladatok ütemterve, határidők



partnerek bevonásának módja (szülők, kollégák

MEGVALÓSÍTÁS
A pedagógus önértékelésének folyamata:
1.) Az éves önértékelési tervben kijelölt támogató kollégák
egyeztetik a részleteket az érintett pedagógussal, közösen
meghatározzák az önértékelésbe bevonandó további partnerek
körét (vezetők, szülők, kollégák).
2.) A tájékoztatással megbízott kolléga informálja, és igény
szerint felkészíti az 1. pontban meghatározott partnereket és az
érintett pedagógust.
3.) Elindul az on-line (esetleg a papírformátumú felmérés),
majd a felmérés zárásaként összesítik az adott válaszokat.
4. ) Megvizsgálják a pedagógusra vonatkozó előző eredményeit a
pedagógiai munka felsorolt dokumentumait, majd rögzítik a
dokumentumelemzés eredményét.
5.) Interjútervek készülnek, és lefolytatják az interjúkat, majd az
interjúkérdéseket és a válaszok kivonatát rögzítik az informatikai
felületen.
6.) A két foglalkozást érintő látogatás és az azt követő
megbeszélés tapasztalatait a megadott szempontok alapján a
látogató kollégák rögzítik az informatikai felületen.
7.) Az önértékelő pedagógus az értékelésben részt vevő kollégák
az Önértékelési kézikönyv szerint értékelik az elvárás
teljesülését, kompetenciánként meghatározzák a kiemelkedő és a
fejleszthető területeket (amennyiben van ilyen).
8.) Az önértékelés eredményét az informatikai rendszer
elérhetővé teszi az értékelt pedagóguson kívül, az
intézményvezető, valamint külső ellenőrzés esetén az OH és a
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külső szakértők, szaktanácsadók számára is.
9.) A pedagógus öt évre szóló önfejlesztési tervet készít,
amelyet feltölt az informatikai rendszerbe. Az önfejlesztési
tervet értékelési területenként, intézményi elvárásokat az
értékelést tartalmazó táblázatba kell feltölteni.
Intézményi önértékelés
Intézményi önértékelés Évente vizsgálandó területei
az éves munkaterv összhangban van a stratégiai
dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel.
A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a
következő nevelési év tervezése.
A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek
megfelelően történik az egyénre szabott értékelés, amely az
értékelő naplóban nyomon követhető. A gyermekek fejlődéséről
fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a szüleinek.
Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal
rendelkezik minden gyermek szociális helyzetéről.
A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a
közösségfejlesztésben.
Nyilvántartják és elemzik az intézményi mérések eredményeit:


helyben szokásos megfigyelésen, vagy más alapon



6 éves kor után óvodában maradó mutatók,
elégedettségmérés eredményei (szülők, óvodapedagógus,
pedagógiai munkát segítők),



neveltségi mutatók

A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési
körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az
intézményi célok figyelembe vételével határozzák meg. Az
intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz
szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés.
Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső
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partnereit (az információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú).
A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek
biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és
fejlesztik.
Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program
megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a
hiányokat a fenntartó felé.
Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel
rendelkezik a nevelő-oktató munka humánerőforrás szükségletéről
(A hiányt, a felmerült problémákat jelzi a fenntartó számára).
Intézményi önértékelés folyamata:
1.) Az éves önértékelési tervben kijelölt kollégák egyeztetik a
részleteket a vezetővel, közösen meghatározzák az értékelésbe
bevonandó további partnerek körét.
2.) A tájékoztatással megbízott kolléga tájékoztatja, felkészíti az
1. pontban meghatározott partnereket.
3.) A kollégák megvizsgálják az intézményre vonatkozó előző
tanfelügyeleti ellenőrzés és önértékelés eredményeit, az
intézkedési terveket, a vezetői és a korábbi pedagógus önértékelési
eredményeket és az intézmény alaptevékenységét meghatározó
dokumentumokat, valamint a kérdőíves felmérések eredményeit,
majd rögzítik az eredményeket az informatikai rendszerben.
4.) A felelősök interjúterveket készítenek, lefolytatják az
interjúkat, majd az interjúkérdéseket és a válaszok kivonatát
rögzítik az informatikai felületen.
5.) A vezető az értékelésében részt vevő kollégák bevonásával
minden elvárás esetében az informatikai rendszerben értékeli az
elvárás teljesülését, megjelölve az értékelés forrásául szolgáló, a
rendszerben korábban rögzített tapasztalatokat.
6.) A vezető az értékelésben részt vevő kollégák segítségével
értékelési területenként meghatározza a fejleszthető és a
kiemelkedő területeket (amennyiben van ilyen). Az értékelés az
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informatikai rendszerben történik, amely az eredményt elérhetővé
teszi a vezető, az Oktatási Hivatal és a külső szakértők,
szaktanácsadók számára.
7.) A vezető a nevelőtestület bevonásával az intézkedési tervet
készít, amelyet feltölt az informatikai rendszerbe. A tervet a
rendszer elérhetővé teszi az Oktatási Hivatal és a külső szakértők,
szaktanácsadók számára.
8.) Az intézkedési terv megvalósításának támogatása
érdekében a fenntartó megjegyzéseket fűzhet a tervhez, amit a
vezető juttat el részére.
ÉRTÉKELÉS:
A munkacsoport tagjai készítik el a pedagógusok, vezető és
intézményi önértékelések összegzését. Az összegző értékelésnél
kiemelt figyelmet kell fordítani az erősségekre és a fejleszthető
területekre.
Erősségek 80% feletti,
Fejleszthető 50% alatti
értékelést kaptak. A fejleszthető területek közé kell sorolni azokat
is, melyek szélsőséges értékek (szórásuk nagy).
Az interjúknál az abban résztvevők összegzésképpen fogalmazzák
meg az erősségeket és fejleszthető területeket.
FEJLESZTÉS:
Pedagógus.
A pedagógus önértékelésére az önértékelést támogató kollégákkal
történő egyeztetés alapján kerül sor, másrészt pedig a
kompetenciánkénti összegzés eredményeként meghatározott
kiemelkedő és fejleszthető területek.
Utóbbi a fejlesztés és tudásmegosztás irányainak kijelölését
szolgálja. Az elvárások értékeléséből az informatikai rendszer
által számított összpontszám pedig a minősítési rendszernek
megfelelő képet ad a pedagógus a kompetenciáiról.
Az önértékelés eredményére alapozva a pedagógus a vezetővel
egyeztetve öt évre szóló egyéni önfejlesztési tervet készít.
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Vezető
Az elvárások teljesülése alapján a vezető határozza meg önmaga
kiemelkedő és fejleszthető területeit az egyes értékelési
területeken belül. A vezető önértékelésének eredményét az
informatikai rendszerben kell rögzíteni, amely azt elérhetővé teszi
a vezető, az Oktatási Hivatal és a külső szakértők, szaktanácsadók
számára.
Az eredményt a vezető megosztja a fenntartóval, akinek
lehetősége van a vezetői önértékelés eredményéhez
megjegyzéseket fűzni a vezetői önfejlesztési terv elkészítésének
támogatása érdekében.
A vezető az önértékelés eredménye alapján egyéni önfejlesztési
tervet készít, melyet az informatikai rendszerben rögzít.
Intézmény
Az ötévenkénti teljes körű intézményi önértékelés a pedagógus és
a vezető értékeléséhez hasonló módon az elvárások teljesülésének
vizsgálata alapján, a tapasztalatokat rögzítve, azokra hivatkozva
történik meg, majd a fejleszthető és kiemelkedő területek
meghatározásával, valamint öt évre szóló intézkedési terv
elkészítésével zárul. Az intézmény a következő időszak éves
terveiben részletezi az intézkedési terv megvalósításának egyes
feladatait és azok megvalósításának lépéseit.

6. Egyéb kérdések
6.1. 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.
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 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.
 Az intézmény panaszkezelési eljárásrendjét a Panaszkezelési szabályzat tartalmazza. A
panaszkezelés eljárásáról az óvoda közvetlen partnerei tájékoztatást kapnak.
6.2. Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés, jutalom feltételei
A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés a közoktatási intézmény valamennyi
alkalmazottja részére megállapítható a feladat ellátásáig határozható meg, és adható havi
rendszerességgel vagy meghatározott időre, illetve egy alkalomra. A kereset-kiegészítés
megállapított időtartama és összege feladattól függően dolgozóként eltérő lehet. Az
intézményvezető döntése alapján adható a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés
azóvodavezető-helyettes, a tagóvoda vezető, a munkaközösség vezető(k) és a
közalkalmazotti tanács véleményét is figyelembe véve .
Odaítélésének szempontjai:
















átmeneti többletfeladat ellátásáért az intézmény és az alkalmazotti közösség előzetes
megállapodása szerint,
a szakmai munkaközösségekben való aktív részvétel
írásbeli feladatok elkészítésének igényessége
tevékeny részvétel a szakmai munka tartalmi megújításában (innováció)
az óvoda kapcsolatrendszerének működtetésében betöltött kiemelkedő szerep, az
intézmény magas színvonalú képviselése
az óvodánk érdekeinek megfelelő tanulmányok folytatása illetve sikeres befejezése,
továbbképzéseken, módszertani rendezvényeken, szakmai konzultációkon való részvétel,
eredményeinek, szakmai tapasztalatainak magas színvonalú és hatékony intézményi
hasznosítása, átadása
pályázatokon való aktív részvétel,
bemutató tevékenységek, előadások tartása,
egymás szakmai tevékenységének, gyakorlati munkájának megismerése,
az óvoda egyéni arculatának, jó hírnevének alakításában való aktív részvétel,
az intézményi Pedagógiai Program megvalósításában kifejtett magas színvonalú munka,
szakmai munka kiemelkedő szintű - hosszú távú - teljesítése,
többletmunka, többletfeladat vállalása, végzése,
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szakmai önfejlesztés igénye, új pedagógiai, módszertani eljárásokra nyitottság, ezek
alkalmazása a gyermekek fejlesztése érdekében,
pozitív emberi magatartás, kapcsolatalakító képesség (gyerekekkel, szülővel,
munkatársakkal)

6.3. Munkaköri leírás minták
A munkaköri leírás mintákat a 1. sz. melléklet tartalmazza.
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IV. Záró rendelkezések
Jelen szervezeti és működési szabályzat kiterjed az intézménnyel jogviszonyban állókra és
mindazon személyekre (a rájuk vonatkozó rendelkezések erejéig), akik belépnek az
intézménybe.
1. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálybalépése
Jelen egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzat a nevelőtestületi
elfogadást követő napon lép hatályba, az előző 581/I/2018 sz. határozat hatályát veszti.
2. A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata, módosítása
Felülvizsgálata: évenként, jogszabályi változások figyelembevételével
Módosítása: az óvodavezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnöke,
Szülői közösség, Fenntartó és a jogszabályi kötelezettség.
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.
3. A szervezeti és működési szabályzat nyilvánossága
 A hatályba lépett SZMSZ-t meg kell ismertetni az óvoda minden alkalmazottjával,
valamint azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával, és meghatározott körben
használják helyiségeit.
 Az SZMSZ-ben foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell.
 A hozzáférhetőség biztosítását jelen Szabályzat tartalmazza.
4. A szervezeti és működési szabályzat melléklete
1. számú melléklet: Munkaköri leírásminták

Kelt: Budapest, 2021. év január hónap 15. nap

.………………………………

P. H.

Óvodavezető
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Legitimáció
A szülői képviselet, a Községház Utcai Óvoda jelen SZMSZ-nek elfogadásához magasabb
jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez (a dokumentumok nyilvánosságának
biztosítása, az intézmén tájékoztatási kötelezettsége, valamint a gyermekek adatainak
kezelésével kapcsolatban) véleményezési jogát korlátozás nélkül, a jogszabályban
meghatározott határidő biztosításával gyakorolta.

A dokumentummal kapcsolatban

ellenvetést nem fogalmazott meg.

Kelt: Budapest, 2021. év január hónap 15. nap
……………………………………
szülői szervezet elnöke/képviselője

Községház Utcai Óvoda közalkalmazotti tanácsa a Községház Utcai Óvoda jelen SZMSZnek elfogadásához magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez
általános véleményezési jogát korlátozás nélkül, a jogszabályban meghatározott határidő
biztosításával gyakorolta. A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg.
Közalkalmazotti tanács tagjainak névsora:

Borka Anita
Tasnádiné Szabó Irén
Benedek Angéla

Kelt: Budapest, 2021. év január hónap 15. nap

......................................................
közalkalmazotti tanács elnöke

85

A 2018. év szeptember hó 27. napján a 581/I/2018 sz. határozat a nevelőtestület által
elfogadott Szervezeti és működési szabályzat módosítása miatt hatályát veszti.
Jelen egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat a nevelőtestületi
elfogadást követő munkanapon lép hatályba a 45/I./2021 számú határozattal.

……………………………………
nevelőtestület képviselője

……………………………………
nevelőtestület képviselője

Kelt: Budapest, 2021. január. 15.
P.H.

............................................
Óvodavezető

A Községház Utcai Óvoda jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és
működési szabályzat rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra
többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges.
A Községház Utcai Óvoda jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és
működési szabályzatát a fenntartó .............................................. számú határozatával
egyetértett.

Egyetértését kinyilvánító:

.........................................................
Fenntartó képviseletében

Az elfogadott szervezeti és működési szabályzat kihirdetésének napja: 2021. január 18.
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V. MELLÉKLET
1. számú melléklet: Munkaköri leírásminták

Tagóvoda-vezető
Munkáltató:
Munkáltató neve:
Székhelye:
Munkavégzés
helye:
Munkáltatói
jogkört
gyakorolja:

Községház Utcai Óvoda
1028 Budapest Községház u. 4.sz.

óvodavezető

Munkavállaló:
Neve:
Születési neve:
Szül. helye:

Ideje:

Munkakör:
Megnevezése:
Kinevezője:
A kinevezés
módja,
időtartama:
FEOR-száma:
Munkaideje:
Munkavégzés
helye épületen
belül:

Tagóvoda vezető
A vezető nevezi ki, a nevelőtestület véleményét figyelembe véve.
kinevezéssel 5 évre, illetve visszavonásig

40 óra / hét kötött munkaideje: 24 + 4 óra / hét
iroda és a tagóvoda területe

Az intézményvezető távollétében képviseli az óvodát. Segíti az
intézmény működtetését és az intézményvezető munkáját. A
A munkakör célja: munkamegosztás szerint ellátja a rábízott pedagógiai-szakmai, tanügyigazgatási, munkáltatói, gazdasági adminisztratív feladatokat. Részt vesz
a belső ellenőrzés feladataiban.
Munkavégzéshez főiskolai óvónői diploma
szükséges
szakmai gyakorlat minimum 5 év
(végzettség,
vezetőképző szakvizsga (tagóvoda-vezető esetén)
ismeret, egyéb):
IKT eszközök hozzáértő használata
Az óvodavezető munkájának segítése, helyettesítése az írásban
Feladatai,
lefektetett munkamegosztás alapján.
főbb
a) kötelező óraszámon belül (heti 24 óra): szükség esetén óvónők
tevékenységeinek
helyettesítése gyerekcsoportban, egyéni fejlesztés, kirándulások kísérése
felsorolása:
stb.
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b) teljes munkaidő (heti 16 órás) kitöltése alatt: alapvető feladatai az
alábbi: 1., 2., 3., 4. pontban megfogalmazottak szerint
1. Pedagógiai-szakmai:
 Aktívan részt vesz az óvoda Pedagógiai programjának kialakításában és elősegíti annak
megvalósulását. Javaslatot tesz a módosításra, amennyiben szükségesnek érzi.
 Segíti a pályakezdő gyakornok, illetve az új kolléga szakmai tájékoztatását.
 Az óvoda rendezvényeinek előkészítésében tevékenyen részt vesz.
 Ellenőrzi az egyenlő bánásmód elvének érvényesülését, segítve a vezető munkáját.
 Ösztönzi a pedagógusok tervszerű és folyamatos önképzését.
 Elősegíti az újító szándékú, korszerű pedagógiai törekvések kibontakoztatását.
 Figyelemmel kíséri az intézményben folyó pedagógiai munkát, részt vesz annak
értékelésében, javaslatokat tesz a szakmai színvonal, az eredményesség és a hatékonyság
fejlesztése érdekében.
 Az óvodai dokumentumokat jól ismeri, és ő is gondoskodik arról, hogy az érintettek
ismerjék ezek tartalmát.
2. Tanügy-igazgatási feladatok:
 Adatok kigyűjtésével segíti az éves statisztika elkészítését.
 Biztosítja az intézményen belüli információáramlást.
 Követi az ingyenes és a 100%-os térítési díjat fizető családok számát. Nyomon követi az
óvodatitkár befizetéssel kapcsolatos munkáját.
 A statisztika számára összesíti a mulasztási naplók adatait, havi szinten követi az
ingyenes gyermekek hiányzását (az állami támogatás elszámolásához).
 Vezetői kérésre ellenőrzi a csoportnaplók, a felvételi és mulasztási naplók vezetését és
azok tartalmát.
 Javaslatot tesz az óvoda nevelés nélküli munkanapjainak pedagógiai tartalmára.
 Figyelemmel kíséri az intézményben folyó gyermekvédelmi munka ellátását.
 A balesetvédelmi szabályok betartását, annak adminisztrálását folyamatosan ellenőrzi, és
a hiányosságokat azonnal jelzi az intézményvezetőnek.
 Kapcsolatot tart a szülői szervezettel, részt vesz az SZMK értekezleteken. Közreműködik
az SZMK munkatervének elkészítésében.
3. Munkáltatói-humánpolitikai feladatok:
 Naprakészen vezeti és rendszeresen ellenőrzi az óvodatitkárral a szabadság-nyilvántartást,
és elkészíti a szabadságolási ütemtervet.
 Elkészíti a dolgozók munkabeosztását, ügyeleti rendjét, és nyomon követi ezek betartását.
 Megszervezi és ellenőrzi a pedagógiai munkát segítő munkatársak napi munkáját.
 Megszervezi a hiányzó dolgozók helyettesítését, s erről tájékoztatja a vezetőt.
 Ellenőrzi a munkaidő nyilvántartás vezetését a dolgozók részéről és a helyettesítés
megfelelőségét.
 Az éves munka alkalmassági vizsgálatok időpontját figyelemmel követi, melyre felhívja a
dolgozók figyelmét.
 A dolgozók munkavégzése során tapasztalt, közérdekű pozitív, illetve negatív
észrevételeiről tájékoztatja az óvoda vezetőjét.
 Javaslatot tesz a jutalmazás elbírálására, a kereset kiegészítés elosztására.
 Segíti a pályakezdő, illetve az új kolléga beilleszkedését.
88

 A kollektíván belül elősegíti a munkafegyelem és a törvényesség megtartását, a
munkaviszonyát vétkesen megszegő dolgozó törvényes felelősségre vonását.
 Személyes példájával támogatja a jó munkahelyi légkör kialakulását, annak megtartását.
4. Gazdasági-adminisztratív feladatok:
 A vezető hosszabb távolléte esetén biztosítja a pontos adatszolgáltatást a fenntartó felé.
Az intézménybe érkező ügyiratokat átnézi, érdemben intézkedik.
 Részt vesz az óvoda számára szükséges különböző eszközök vásárlásában.
 Javaslatot tesz a szükséges javításokra, felújításokra, beszerzésekre.
 Feladata a takarékos gazdálkodás, az intézményi vagyon őrzése, védelme.
A szabadság
Éves szabadságolási tervet készít. Felettesével a szabadság kikérése előtt
felhasználásával
7 nappal egyeztet (kivéve a rendkívüli esetet). Munkahelyi érdekre
és a hiányzással
hivatkozva a felettes 15 napot visszarendelhet.
kapcsolatos
Váratlan távolmaradást, hiányzást (betegség, egyéb komoly indok) a
szabályok:
munkaidő megkezdése előtt minimum két órával jelezni kell a vezetőnek.
Tagóvoda vezetőként felelősséget érez az intézmény szakszerű és
törvényes működtetéséért. Segíti és támogatja a vezető munkáját, a
Elvárható
gyerekek, a szülők, a munkatársak és a fenntartó elvárásait figyelembe
magatartási
véve. A munkamegosztás szerinti feladatait maradéktalanul ellátja.
követelmények:
Tiszteletben tartja a kizárólagosan intézményvezető kompetenciájába
tartozó feladatokat (pl.: munkaerő-gazdálkodás, bérmaradvány-felosztás,
jutalmazás, beruházás, eszközvásárlás, óvodai gyermekfelvétel stb.).
Önképzéssel
A szakmai fejlődést segítő folyamatos önképzés, továbbképzéseken való
kapcsolatos
részvétel, hétévenként 120 órában. A vezetői szakvizsga megszerzése.
elvárások:
Ellenőrzési joga van a munkafegyelmi kérdések betartásában. A vezető
Hatásköre:
hosszan tartó távollétében a felkért és megbízott intézkedésre jogosult.
Felelőssége:
Az óvoda zavartalan és a jogszabályoknak megfelelő működtetése.
Kapcsolatok:
Közvetlen
felettese:
Közvetlen
beosztottja(i):
Kapcsolattartási
kötelezettsége:

Információszolgáltatási
kötelezettsége:

Távolléte esetén

Az intézményvezető
A vezetőt kivéve, az óvoda valamennyi dolgozója.
Közvetlen, napi munkakapcsolatot tart fenn az óvodavezetővel (szakmai,
gazdasági témákban), továbbá valamennyi pedagógussal és a pedagógiai
munkát segítő dajkákkal. (Indokolt esetben, a vezető távollétében
telefonon tartja vele a kapcsolatot.)
Az óvodai szülői közösséggel (SZMK)
Feladata az információáramlás biztosítása a szülők, a nevelőtestület, az
Oktatási Hivatal (OH), a Pedagógiai Oktatási Központok (POK), a
Köznevelési információs rendszert (KIR) és a fenntartó felé.
Feladata a pályázati kiírások követése, felkutatása. Segít a Közzétételi
lista elkészítésében és az éves frissítésében.
Titoktartási kötelezettsége van! Adatszolgáltatása során ügyelnie kell
arra, hogy személyiségi jogokat ne sértsen meg.
Az óvodavezető, illetve egy kijelölt óvodapedagógus.
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őt helyettesíti:
Ő helyettesítheti:

Az óvodavezetőt.

A kötelező óraszámán belül ellátott pedagógiai feladata megegyezik az óvodapedagógus
munkaköri leírásával
Munkakör:
Megnevezése:
Kinevezője:
A kinevezés
időtartama:
FEOR-száma:
Munkaideje,
munkaidőbeosztás:
Munkavégzés
helye épületen
belül:

Óvodapedagógus
az óvodavezető
Határozatlan időre vagy határozott időre, helyettesítés esetén a
helyettesített személy visszatértéig
40 óra / hét kötött munkaideje: 24 + 4 óra / hét (tagóvoda vezető)
hetente változó műszakban
Csoportszoba, nevelői szoba

Az óvodás korú gyerekek testi-lelki-szellemi gondozása, nevelése,
fejlesztése, oktatása.
Munkavégzéshez főiskolai óvónői diploma
szükséges
IKT eszközök hozzáértő használata
(végzettség,
Nevelői alkalmasság, különösen: jó kapcsolatteremtő képesség, empátia,
ismeret, egyéb):
kedves-nyílt személyiség, jó szervezőképesség.
Feladatai, főbb
1. pedagógiai, a kötelező óraszámon belül heti 24 órában,
tevékenységeinek 2. tanügy-igazgatási, adminisztráció a heti 4 órán belül,
felsorolása:
3. általános elvárások.
A munkakör célja:

1.

Pedagógiai

A rábízott gyermekek nevelése, oktatása, melyet az Óvodai nevelés országos alapprogramja
(ONAP) és az intézmény Pedagógiai programja szerint önállóan és felelősséggel köteles
elvégezni.
Alapfeladata a Nkt. 62.§-a alapján:
 Nevelő és oktató munkája során gondoskodjon a gyermek személyiségének fejlődéséről,
tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót,
figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét,
szociokulturális helyzetét.
 Tudásának és szakmai felkészültségének maximumát adva foglalkozzon a gyermekekkel,
annak tudatában, hogy modell, minta, esetleg példakép számukra.
 Felelős a rábízott gyermekek testi épségének megőrzéséért.
 Biztosítsa a nyugalmat, a szeretetteljes légkört a gyermekcsoportban.
 A csoportszobában és a közös helyiségekben, az óvoda további helyiségeivel harmonizáló
esztétikus környezetet teremtsen. A külső világ tevékeny megismeréséhez gondoskodjon
biztonságos, külső helyszínekről, felnőtt kíséretről.
 Szervezze meg és teremtse meg a nyugodt, tartalmas játékhoz szükséges feltételeket (hely,
idő, eszköz). A játékidő rovására ne szervezzen más tevékenységet.
 A részképességekben elmaradt, illetve a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel
egyénileg foglalkozzon, szükség szerint együttműködjön gyógypedagógussal,
fejlesztőpedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más szakemberekkel.
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 A bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek felzárkózását elősegítse.
 Segítse a tehetségek felismerését, támogassa önmegvalósításukat.
 Előmozdítsa a gyermek erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatartási
szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására.
 Nevelje a gyermekeket egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek
megismerésére és megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges
életmódra és hazaszeretetre.
 A gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg mindent,
a balesetvédelmi előírások betartásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a
szülő – és szükség esetén más szakemberek – bevonásával.
 A gyermekek és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait
maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon.
 Az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse, ismerje,
és használja az információs és kommunikációs technológiák (IKT) adta lehetőségeket.
 Nevelő-oktatói munkáját az óvoda saját pedagógiai programban meghatározottak szerint, a
gyerekcsoporthoz és azok életkorához igazítva, szakszerűen tervezze meg, és irányítsa a
gyermekek tevékenységeit.
 Folyamatosan ellenőrizze, mérje, értékelje a gyermekek teljesítményét, fejlődését, és erről
írásos feljegyzést készítsen, észrevételeiről váltótársát, felettesét informálja, az érintett
gyermek szüleit szükség esetén tapintatosan tájékoztassa.
 Megfelelő felkészültséggel, felkérésre mentori feladatokat vállaljon.
 A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyeket az
idevonatkozó jogszabályok határoznak meg.
 A törvényben megfogalmazott módon és időben tegyen eleget a minősítési, valamint a
tanfelügyeleti eljárás rávonatkozó előírásainak.
 Gyakorolja a reális önértékelést, önreflexiót. Legyen tisztában az óvodai 8 kompetencia
jelentőségével.
2.

Tanügy-igazgatási, adminisztratív teendői:

 A helyi Pedagógiai program és az Éves munkaterv elkészítésében, esetleges módosításában
részt vesz, mint a nevelőtestület tagja. Ezek tartalmát jól ismeri, azonosul vele, és
megvalósítását magára nézve kötelezőnek tekinti.
 A szervezeti és működési szabályzatban (SZMSZ), valamint az óvoda Házirendjében
megfogalmazottakat betartja és betartatja a vele kapcsolatban álló gyerekekkel és azok
szüleivel.
 Ellátja a szakmai munkával kapcsolatos ügyviteli teendőket.
 Naprakészen vezeti a kötelező tartalmi elemeket tartalmazó Csoportnaplót: hetirend,
napirend, nevelési terv, tanulási terv (negyed éves bontásban), heti tematikus terv – játék,
mozgás, stb. foglalkozások tagolásban.
 Nyomon követi a gyerekek hiányzását, naprakészen vezeti a mulasztási naplót.
 Évente háromszor kitölti a „Gyermekek fejlődésének nyomon követése” naplót, mely a
gyermek fejlettségi állapotát tükrözi. Ennek alapján, szükség szerint elkészíti a gyermek
fejlesztési tervét. A gyermek fejlődéséről tájékoztatást ad szóban és írásban a szülők részére.
 Szülői értekezletet, fogadó órákat, nyílt programokat, nyílt napokat szervez.
 Szükség szerint pedagógiai szakvéleményt ír.
 Közreműködik a gyerekek egészségügyi vizsgálatának megszervezésében.
 Az érintettekkel történt egyeztetés alapján (nevelőtárs, szülő, óvodavezető,
fejlesztőpedagógus, pszichológus, logopédus, gyerekorvos stb.) szakvéleményt ad a
tanköteles gyerekekről.
 Családlátogatást végez, - megismeri a gyermek szociokulturális hátterét. Közreműködik a
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gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető
körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.
 Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét (24 óra) a gyermekekkel való közvetlen, a
teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania.
 Beszámolási kötelezettsége van, évente kétszer írásban is.
A munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában [326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet szerint] a nevelést előkészítő (felkészülés a foglalkozásra: adminisztrálás,
anyaggyűjtés, eszközkészítés), azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok (szülői
értekezlet, fogadóóra, bemutató foglalkozás megtartása, pályázatírásban való részvétel,
gyermekek kísérése külső foglalkozásokra, kirándulásokra, óvodai ünnepségek szervezése,
lebonyolítása stb.) elvégzése tartozik. A nevelőtestület munkájában való részvétel,
gyakornok szakmai segítése, munkaközösségben közreműködés, továbbképzéseken való
megjelenés, szertárfejlesztés.
A felettese által eseti helyettesítés rendelhető el. Az arányos és egyenletes feladatelosztás a
nevelőtestület tagjai között az óvodavezető vagy a tagóvoda vezető feladata.
3.

Általános szabályok:

 Az óvodában olyan időpontban kell megjelennie, hogy munkaidejének kezdetekor
munkavégzésre kész állapotban rendelkezésre álljon. Munkaidő alatt csak a vezető,
távollétében a tagóvoda-vezető vagy a helyettes engedélyével hagyhatja el az óvodát.
 Reggel és délután ügyelet ellátására az óvodapedagógus beosztható. A további időszakban,
7.30 órától délután 16.30-ig a saját csoportjában tartózkodik a rábízott gyermekcsoporttal.
 Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelemi és balesetvédelmi, egészségügyi
szabályokat.
 A gyermekek felnőtt felügyelet nélkül hagyása tilos! Dajkára, illetve más 18 évnél
idősebb személyre bízni őket csak rövid időre, indokolt esetben, a vezető engedélyével
lehet. Amennyiben a munkaideje alatt bármilyen baleset történik az óvónő távollétében, a
felelősség változatlanul őt terheli. Dajka, szakképzetlen növendék, szülő ilyen esetben nem
vonható felelősségre!
 Gyermekek között nem használhat telefont, magánügyben a váltótárs beérkezését
követően, röviden, a nevelőmunka zavarása nélkül beszélhet.
 Az óvoda területén (épület, udvar), a törvényi előírásnak megfelelően tilos a dohányzás.
Éves szabadságolási tervet készít tájékoztató jelleggel. Felettesével a
szabadság kikérése előtt 15 nappal egyeztet (kivéve a rendkívüli esetet).
A szabadság
Szabadságát az adott évben kell felhasználni. Szorgalmi idő alatt
felhasználásával
pedagógusként csak néhány nap kiadására van lehetőség, a vezető
és a hiányzással
mérlegelése alapján.
kapcsolatos
Munkahelyi érdekre hivatkozva a felettes a 46 napból 15 napot
szabályok:
visszavonhat.
Váratlan távolmaradást, hiányzást (betegség, egyéb komoly indok), a
munkaidő megkezdése előtt minimum két órával jeleznie kell a vezetőnek.
Köteles megtartani a pedagógusetika követelményeit, valamint a
munkafegyelem és közösségi együttműködés normáit.
A humanista pedagógia elveivel ellentétes büntetést nem alkalmaz (testi
Elvárható
fenyítés, megfélemlítés, csoporttól való eltávolítás, alvásra vagy étel
magatartási
elfogyasztására való kényszerítés).
Óvja a gyermekek jogait, tiszteli emberi méltóságukat.
követelmények:
Pedagógusi elhivatottság, kiegyensúlyozottság, következetesség,
pontosság, megbízhatóság, türelem.
Kulturált megjelenésével, magatartásával, viselkedésével és
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Önképzéssel
kapcsolatos
elvárások:

Hatásköre:

Felelőssége:

beszédkultúrájával értékeket közvetít, pozitív mintát ad, képviseli a helyi
pedagógiai program szellemiségét.
Hivatásából eredő kötelessége, hogy fejlessze szakmai és általános
műveltségét, tökéletesítse pedagógiai munkáját.
„A pedagógusnak hétévenként legalább egy alkalommal – jogszabályban
meghatározottak szerint – 120 órás továbbképzésben kell részt vennie.
Megszüntethető annak a pedagógusnak a munkaviszonya, közalkalmazotti
jogviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából nem vett részt, vagy
tanulmányait nem fejezte be sikeresen.”
Továbbképzés az első minősítés előtt kötelező. Mentesül a továbbképzési
kötelezettség alól az, aki betöltötte az 55. életévét, és aki pedagógusszakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben.
Csak olyan továbbképzés vehető figyelembe, amelynek programját az
oktatásért felelős miniszter jóváhagyta, és a program alkalmazására
engedélyt adott.
A Pedagógus II. és a Mesterpedagógus fokozatból eggyel alacsonyabb
fokozatba kerül visszasorolásra az, aki a fokozatba lépését követő
kilencedik nevelési év végéig önhibájából nem teljesíti a pedagógustovábbképzésben történő részvételi kötelezettségét.
Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak törvény és
jogszabályok által, valamint az óvoda SZMSZ-ében biztosított jogokat.
Hatásköre és képviseleti joga az általa vezetett gyermek csoportra terjed ki.
A pedagógiai szabadság helyes értelmezése mellett az intézmény a
pedagógiai programjának szellemiségét figyelembe véve megválasztja a
nevelő-oktató munkájához a megfelelő módszereket, eszközöket.
Óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait. A csoportszobában
elhelyezett leltári tárgyakért és az általa használt eszközökért 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.

Kapcsolatok:
Közvetlen
felettese:
Együttműködésre
köteles:
Kapcsolattartási
kötelezettsége:
Információszolgáltatási
kötelezettsége:

Az intézményvezető
A gyermek érdekében működjön együtt munkatársaival. Különösen a
váltótársával, a csoportjához beosztott pedagógiai asszisztenssel, dajkával
és a fejlesztőpedagógussal. Továbbá a szülőkkel és más
társintézményekkel.
Az intézmény vezetőjével, közvetlen felettesével és a nevelőtestület
tagjaival. Az óvodai szülői közösséggel (SZMK).
Az információkat bizalmas kell kezelnie. Szülőnek a gyermekekről
pedagógiai jellegű információt korrekt módon nyújthat. Az óvoda belső
életéről, gazdasági helyzetéről felvilágosítást senkinek nem adhat. A
gyermekek és a kollégák adatait bizalmasan kell kezelnie. Adatok csak az
adatvédelmi rendeletben (GDPR) leírtak szerint szolgáltathatók ki.
Adatszolgáltatása során ügyelnie kell arra, hogy személyiség jogokat ne
sértsen meg.
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Távolléte esetén
őt helyettesíti:
Ő helyettesítheti:

Elsősorban a váltótársa, illetve a vezető által kijelölt óvodapedagógus.
A helyettesítést az óvodavezető, a tagóvoda-vezető és a helyettes osztja be.
Óvónőtársait.

Az óvodára háruló feladatokból köteles az alábbi részfeladatokat ellátni a vezető
útmutatása szerint
helyettesítés
szülői értekezletek, fogadó órák tartása
előadás, beszámoló, bemutató tartása
HACCP ellenőrzése
jegyzőkönyvek készítése, jegyzőkönyvek hitelesítése
az óvodai munkatervben szereplő rendezvények, szabadidős tevékenységek megszervezése
pályázatírásban való részvétel
újonnan érkezők és pályakezdők segítése
hallgatók gyakorlatának vezetése
leltározás, selejtezés előkészítése
gyermekvédelmi feladatok ellátása
Difer mérési eredmények felhasználásának ellenőrzése
Hatályos: ….tól (amennyiben nincs változás 5 évig) -ig
Záró rendelkezés:
A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, mellyel a felettese megbízza
vagy alkalmanként megbízza.
Megbízom visszavonásig a tagóvoda vezetői és óvodapedagógusi feladatain kívül a
következő feladatokkal:
A munkaköri leírás módosításának jogát, a körülményekhez igazodva, a munkáltató
fenntartja!
________________, ______ __________ ___
P. H.
_______________________________
munkáltatói jogkör gyakorlója
Nyilatkozat
„A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak
egy példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt
értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat,
eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom!”
------------------------------------------------munkavállaló
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Óvodavezető-helyettes
Munkáltató:
Munkáltató neve:
Székhelye:
Munkavégzés
helye:
Munkáltatói
jogkört
gyakorolja:

Községház Utcai Óvoda
1028 Budapest Községház u. 4.sz.

óvodavezető

Munkavállaló:
Neve:
Születési neve:
Szül. helye:

Ideje:

Munkakör:
Megnevezése:
Kinevezője:
A kinevezés
módja,
időtartama:
FEOR-száma:

Óvodavezető helyettes
A vezető nevezi ki, a nevelőtestület véleményét figyelembe véve.
1 éves megbízással vagy
kinevezéssel 5 évre, illetve visszavonásig

Munkaideje:

40 óra / hét
kötött munkaideje: 24 + 4 óra / hét

Munkavégzés
helye épületen
belül:

iroda és az óvoda területe

Az intézményvezető távollétében képviseli az óvodát. Segíti az
intézmény működtetését és az intézményvezető munkáját. A
A munkakör célja: munkamegosztás szerint ellátja a rábízott pedagógiai-szakmai, tanügyigazgatási, munkáltatói, gazdasági adminisztratív feladatokat. Részt vesz
a belső ellenőrzés feladataiban.
Munkavégzéshez főiskolai óvónői diploma
szükséges
szakmai gyakorlat minimum 5 év
(végzettség,
vezetőképző szakvizsga (óvodavezető helyettes esetén)
ismeret, egyéb):
IKT eszközök hozzáértő használata
Az óvodavezető munkájának segítése, helyettesítése az írásban
lefektetett munkamegosztás alapján.
Feladatai,
a) kötelező óraszámon belül (heti 24 óra): szükség esetén óvónők
főbb
helyettesítése gyerekcsoportban, egyéni fejlesztés, kirándulások kísérése
tevékenységeinek
stb.
felsorolása:
b) teljes munkaidő (heti 16 órás) kitöltése alatt: alapvető feladatai az
alábbi: 1., 2., 3., 4. pontban megfogalmazottak szerint
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1. Pedagógiai-szakmai:
 Aktívan részt vesz az óvoda Pedagógiai programjának kialakításában, és elősegíti annak
megvalósulását. Javaslatot tesz a módosításra, amennyiben szükségesnek érzi.
 Segíti a pályakezdő gyakornok, illetve az új kolléga szakmai tájékoztatását.
 Az óvoda rendezvényeinek előkészítésében tevékenyen részt vesz.
 Ellenőrzi az egyenlő bánásmód elvének érvényesülését, segítve a vezető munkáját.
 Ösztönzi a pedagógusok tervszerű és folyamatos önképzését.
 Elősegíti az újító szándékú, korszerű pedagógiai törekvések kibontakoztatását.
 Figyelemmel kíséri az intézményben folyó pedagógiai munkát, részt vesz annak
értékelésében, javaslatokat tesz a szakmai színvonal, az eredményesség és a hatékonyság
fejlesztése érdekében.
 Az óvodai dokumentumokat jól ismeri, és ő is gondoskodik arról, hogy az érintettek
ismerjék ezek tartalmát.
2. Tanügy-igazgatási feladatok:
 Adatok kigyűjtésével segíti az éves statisztika elkészítését.
 Biztosítja az intézményen belüli információáramlást.
 Követi az ingyenes és a 100%-os térítési díjat fizető családok számát. Nyomon követi az
óvodatitkár befizetéssel kapcsolatos munkáját.
 A statisztika számára összesíti a mulasztási naplók adatait, havi szinten követi az
ingyenes gyermekek hiányzását (az állami támogatás elszámolásához).
 Vezetői kérésre ellenőrzi a csoportnaplók, a felvételi és mulasztási naplók vezetését és
azok tartalmát.
 Javaslatot tesz az óvoda nevelés nélküli munkanapjainak pedagógiai tartalmára.
 Figyelemmel kíséri az intézményben folyó gyermekvédelmi munka ellátását.
 A balesetvédelmi szabályok betartását, annak adminisztrálását folyamatosan ellenőrzi, és
a hiányosságokat azonnal jelzi az intézményvezetőnek.
 Kapcsolatot tart a szülői szervezettel, részt vesz az SZMK értekezleteken. Közreműködik
az SZMK munkatervének elkészítésében.
3. Munkáltatói-humánpolitikai feladatok:
 Naprakészen vezeti és rendszeresen ellenőrzi az óvodatitkárral a szabadság-nyilvántartást,
és elkészíti a szabadságolási ütemtervet.
 Elkészíti a dolgozók munkabeosztását, ügyeleti rendjét, és nyomon követi ezek betartását.
 Megszervezi és ellenőrzi a pedagógiai munkát segítő munkatársak napi munkáját.
 Megszervezi a hiányzó dolgozók helyettesítését, s erről tájékoztatja a vezetőt.
 Ellenőrzi a munkaidő nyilvántartás vezetését a dolgozók részéről és a helyettesítés
megfelelőségét.
 Az éves munka alkalmassági vizsgálatok időpontját figyelemmel követi, melyre felhívja a
dolgozók figyelmét.
 A dolgozók munkavégzése során tapasztalt, közérdekű pozitív, illetve negatív
észrevételeiről tájékoztatja az óvoda vezetőjét.
 Javaslatot tesz a jutalmazás elbírálására, a kereset kiegészítés elosztására.
 Segíti a pályakezdő, illetve az új kolléga beilleszkedését.
 A kollektíván belül elősegíti a munkafegyelem és a törvényesség megtartását, a
munkaviszonyát vétkesen megszegő dolgozó törvényes felelősségre vonását.
 Személyes példájával támogatja a jó munkahelyi légkör kialakulását, annak megtartását.
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4. Gazdasági-adminisztratív feladatok:
 A vezető hosszabb távolléte esetén biztosítja a pontos adatszolgáltatást a fenntartó felé.
Az intézménybe érkező ügyiratokat átnézi, érdemben intézkedik.
 Részt vesz az óvoda számára szükséges különböző eszközök vásárlásában.
 Javaslatot tesz a szükséges javításokra, felújításokra, beszerzésekre.
 Feladata a takarékos gazdálkodás, az intézményi vagyon őrzése, védelme.
A szabadság
Éves szabadságolási tervet készít. Felettesével a szabadság kikérése előtt
felhasználásával
7 nappal egyeztet (kivéve a rendkívüli esetet). Munkahelyi érdekre
és a hiányzással
hivatkozva a felettes 15 napot visszarendelhet.
kapcsolatos
Váratlan távolmaradást, hiányzást (betegség, egyéb komoly indok) a
szabályok:
munkaidő megkezdése előtt minimum két órával jelezni kell a vezetőnek.
Tagóvoda vezetőként felelősséget érez az intézmény szakszerű és
törvényes működtetéséért. Segíti és támogatja a vezető munkáját, a
Elvárható
gyerekek, a szülők, a munkatársak és a fenntartó elvárásait figyelembe
magatartási
véve. A munkamegosztás szerinti feladatait maradéktalanul ellátja.
követelmények:
Tiszteletben tartja a kizárólagosan intézményvezető kompetenciájába
tartozó feladatokat (pl.: munkaerő-gazdálkodás, bérmaradvány-felosztás,
jutalmazás, beruházás, eszközvásárlás, óvodai gyermekfelvétel stb.).
Önképzéssel
A szakmai fejlődést segítő folyamatos önképzés, továbbképzéseken való
kapcsolatos
részvétel, hétévenként 120 órában. A vezetői szakvizsga megszerzése.
elvárások:
Ellenőrzési joga van a munkafegyelmi kérdések betartásában. A vezető
Hatásköre:
hosszan tartó távollétében a felkért és megbízott intézkedésre jogosult.
Felelőssége:
Az óvoda zavartalan és a jogszabályoknak megfelelő működtetése.
Kapcsolatok:
Közvetlen
felettese:
Közvetlen
beosztottja(i):
Kapcsolattartási
kötelezettsége:

Információszolgáltatási
kötelezettsége:
Távolléte esetén
őt helyettesíti:
Ő helyettesítheti:

Az intézményvezető
A vezetőt kivéve, az óvoda valamennyi dolgozója.
Közvetlen, napi munkakapcsolatot tart fenn az óvodavezetővel (szakmai,
gazdasági témákban), továbbá valamennyi pedagógussal és a pedagógiai
munkát segítő dajkákkal. (Indokolt esetben, a vezető távollétében
telefonon tartja vele a kapcsolatot.)
Az óvodai szülői közösséggel (SZMK)
Feladata az információáramlás biztosítása a szülők, a nevelőtestület, az
Oktatási Hivatal (OH), a Pedagógiai Oktatási Központok (POK), a
Köznevelési információs rendszert (KIR) és a fenntartó felé.
Feladata a pályázati kiírások követése, felkutatása. Segít a Közzétételi
lista elkészítésében és az éves frissítésében.
Titoktartási kötelezettsége van! Adatszolgáltatása során ügyelnie kell
arra, hogy személyiségi jogokat ne sértsen meg.
Az óvodavezető, illetve egy kijelölt óvodapedagógus.
Az óvodavezetőt.
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A kötelező óraszámán belül ellátott pedagógiai feladata megegyezik az óvodapedagógus
munkaköri leírásával
Munkakör:
Megnevezése:
Kinevezője:
A kinevezés
időtartama:
FEOR-száma:
Munkaideje,
munkaidőbeosztás:
Munkavégzés
helye épületen
belül:

Óvodapedagógus
az óvodavezető
Határozatlan időre vagy határozott időre, helyettesítés esetén a
helyettesített személy visszatértéig
40 óra / hét kötött munkaideje: 24 + 4 óra / hét (óvodavezető helyettes)
hetente változó műszakban
Csoportszoba, nevelői szoba

Az óvodás korú gyerekek testi-lelki-szellemi gondozása, nevelése,
fejlesztése, oktatása.
Munkavégzéshez főiskolai óvónői diploma
szükséges
IKT eszközök hozzáértő használata
(végzettség,
Nevelői alkalmasság, különösen: jó kapcsolatteremtő képesség, empátia,
ismeret, egyéb):
kedves-nyílt személyiség, jó szervezőképesség.
Feladatai, főbb
1.pedagógiai, a kötelező óraszámon belül heti 24 órában,
2.tanügy-igazgatási, adminisztráció a heti 4 órán belül,
tevékenységeinek
felsorolása:
3.általános elvárások.
A munkakör célja:

1.

Pedagógiai

A rábízott gyermekek nevelése, oktatása, melyet az Óvodai nevelés országos alapprogramja
(ONAP) és az intézmény Pedagógiai programja szerint önállóan és felelősséggel köteles
elvégezni.
Alapfeladata a Nkt. 62.§-a alapján:
 Nevelő és oktató munkája során gondoskodjon a gyermek személyiségének fejlődéséről,
tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót,
figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét,
szociokulturális helyzetét.
 Tudásának és szakmai felkészültségének maximumát adva foglalkozzon a gyermekekkel,
annak tudatában, hogy modell, minta, esetleg példakép számukra.
 Felelős a rábízott gyermekek testi épségének megőrzéséért.
 Biztosítsa a nyugalmat, a szeretetteljes légkört a gyermekcsoportban.
 A csoportszobában és a közös helyiségekben, az óvoda további helyiségeivel harmonizáló
esztétikus környezetet teremtsen. A külső világ tevékeny megismeréséhez gondoskodjon
biztonságos, külső helyszínekről, felnőtt kíséretről.
 Szervezze meg és teremtse meg a nyugodt, tartalmas játékhoz szükséges feltételeket (hely,
idő, eszköz). A játékidő rovására ne szervezzen más tevékenységet.
 A részképességekben elmaradt, illetve a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel
egyénileg foglalkozzon, szükség szerint együttműködjön gyógypedagógussal,
fejlesztőpedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más szakemberekkel.
 A bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek felzárkózását elősegítse.
 Segítse a tehetségek felismerését, támogassa önmegvalósításukat.
 Előmozdítsa a gyermek erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatartási
szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására.
 Nevelje a gyermekeket egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek
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megismerésére és megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges
életmódra és hazaszeretetre.
 A gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg mindent,
a balesetvédelmi előírások betartásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a
szülő – és szükség esetén más szakemberek – bevonásával.
 A gyermekek és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait
maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon.
 Az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse, ismerje,
és használja az információs és kommunikációs technológiák (IKT) adta lehetőségeket.
 Nevelő-oktatói munkáját az óvoda saját pedagógiai programban meghatározottak szerint, a
gyerekcsoporthoz és azok életkorához igazítva, szakszerűen tervezze meg, és irányítsa a
gyermekek tevékenységeit.
 Folyamatosan ellenőrizze, mérje, értékelje a gyermekek teljesítményét, fejlődését, és erről
írásos feljegyzést készítsen, észrevételeiről váltótársát, felettesét informálja, az érintett
gyermek szüleit szükség esetén tapintatosan tájékoztassa.
 Megfelelő felkészültséggel, felkérésre mentori feladatokat vállaljon.
 A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyeket az
idevonatkozó jogszabályok határoznak meg.
 A törvényben megfogalmazott módon és időben tegyen eleget a minősítési, valamint a
tanfelügyeleti eljárás rávonatkozó előírásainak.
 Gyakorolja a reális önértékelést, önreflexiót. Legyen tisztában az óvodai 8 kompetencia
jelentőségével.
2.

Tanügy-igazgatási, adminisztratív teendői:

 A helyi Pedagógiai program és az Éves munkaterv elkészítésében, esetleges módosításában
részt vesz, mint a nevelőtestület tagja. Ezek tartalmát jól ismeri, azonosul vele, és
megvalósítását magára nézve kötelezőnek tekinti.
 A szervezeti és működési szabályzatban (SZMSZ), valamint az óvoda Házirendjében
megfogalmazottakat betartja és betartatja a vele kapcsolatban álló gyerekekkel és azok
szüleivel.
 Ellátja a szakmai munkával kapcsolatos ügyviteli teendőket.
 Naprakészen vezeti a kötelező tartalmi elemeket tartalmazó Csoportnaplót: hetirend,
napirend, nevelési terv, tanulási terv (negyed éves bontásban), heti terv – játék, mozgás, stb.
tevékenységek.
 Nyomon követi a gyerekek hiányzását, naprakészen vezeti a mulasztási naplót.
 Évente háromszor kitölti a „Gyermekek fejlődésének nyomon követése” naplót, mely a
gyermek fejlettségi állapotát tükrözi. Ennek alapján, szükség szerint elkészíti a gyermek
fejlesztési tervét. A gyermek fejlődéséről tájékoztatást ad szóban és írásban a szülők részére.
 Szülői értekezletet, fogadó órákat, nyílt programokat, nyílt napokat szervez.
 Szükség szerint pedagógiai szakvéleményt ír.
 Közreműködik a gyerekek egészségügyi vizsgálatának megszervezésében.
 Az érintettekkel történt egyeztetés alapján (nevelőtárs, szülő, óvodavezető,
fejlesztőpedagógus, pszichológus, logopédus, gyerekorvos stb.) szakvéleményt ad a
tanköteles gyerekekről.
 Családlátogatást végez, - megismeri a gyermek szociokulturális hátterét. Közreműködik a
gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető
körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.
 Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét (24 óra) a gyermekekkel való közvetlen, a
teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania.
 Beszámolási kötelezettsége van, évente kétszer írásban is.
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Korm. rendelet szerint] a nevelést előkészítő (felkészülés a foglalkozásra: adminisztrálás,
anyaggyűjtés, eszközkészítés), azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok (szülői
értekezlet, fogadóóra, bemutató foglalkozás megtartása, pályázatírásban való részvétel,
gyermekek kísérése külső foglalkozásokra, kirándulásokra, óvodai ünnepségek szervezése,
lebonyolítása stb.) elvégzése tartozik. A nevelőtestület munkájában való részvétel,
gyakornok szakmai segítése, munkaközösségben közreműködés, továbbképzéseken való
megjelenés, szertárfejlesztés.
A felettese által eseti helyettesítés rendelhető el. Az arányos és egyenletes feladatelosztás a
nevelőtestület tagjai között az óvodavezető vagy a tagóvoda vezető feladata.
3.

Általános szabályok:

 Az óvodában olyan időpontban kell megjelennie, hogy munkaidejének kezdetekor
munkavégzésre kész állapotban rendelkezésre álljon. Munkaidő alatt csak a vezető,
távollétében a tagóvoda-vezető vagy a helyettes engedélyével hagyhatja el az óvodát.
 Reggel és délután ügyelet ellátására az óvodapedagógus beosztható. A további időszakban,
7.30 órától délután 16.30-ig a saját csoportjában tartózkodik a rábízott gyermekcsoporttal.
 Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelemi és balesetvédelmi, egészségügyi
szabályokat.
 A gyermekek felnőtt felügyelet nélkül hagyása tilos! Dajkára, illetve más 18 évnél
idősebb személyre bízni őket csak rövid időre, indokolt esetben, a vezető engedélyével
lehet. Amennyiben a munkaideje alatt bármilyen baleset történik az óvónő távollétében, a
felelősség változatlanul őt terheli. Dajka, szakképzetlen növendék, szülő ilyen esetben nem
vonható felelősségre!
 Gyermekek között nem használhat telefont, magánügyben a váltótárs beérkezését
követően, röviden, a nevelőmunka zavarása nélkül beszélhet.
 Az óvoda területén (épület, udvar), a törvényi előírásnak megfelelően tilos a dohányzás.
Éves szabadságolási tervet készít tájékoztató jelleggel. Felettesével a
szabadság kikérése előtt 15 nappal egyeztet (kivéve a rendkívüli esetet).
A szabadság
Szabadságát az adott évben kell felhasználni. Szorgalmi idő alatt
felhasználásával
pedagógusként csak néhány nap kiadására van lehetőség, a vezető
és a hiányzással
mérlegelése alapján.
kapcsolatos
Munkahelyi érdekre hivatkozva a felettes a 46 napból 15 napot
szabályok:
visszavonhat.
Váratlan távolmaradást, hiányzást (betegség, egyéb komoly indok), a
munkaidő megkezdése előtt minimum két órával jeleznie kell a vezetőnek.
Köteles megtartani a pedagógusetika követelményeit, valamint a
munkafegyelem és közösségi együttműködés normáit.
A humanista pedagógia elveivel ellentétes büntetést nem alkalmaz (testi
fenyítés, megfélemlítés, csoporttól való eltávolítás, alvásra vagy étel
Elvárható
elfogyasztására való kényszerítés).
Óvja a gyermekek jogait, tiszteli emberi méltóságukat.
magatartási
Pedagógusi elhivatottság, kiegyensúlyozottság, következetesség,
követelmények:
pontosság, megbízhatóság, türelem.
Kulturált megjelenésével, magatartásával, viselkedésével és
beszédkultúrájával értékeket közvetít, pozitív mintát ad, képviseli a helyi
pedagógiai program szellemiségét.
Önképzéssel
Hivatásából eredő kötelessége, hogy fejlessze szakmai és általános
kapcsolatos
műveltségét, tökéletesítse pedagógiai munkáját.
elvárások:
„A pedagógusnak hétévenként legalább egy alkalommal – jogszabályban
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Hatásköre:

Felelőssége:

Kapcsolatok:
Közvetlen
felettese:
Együttműködésre
köteles:
Kapcsolattartási
kötelezettsége:
Információszolgáltatási
kötelezettsége:
Távolléte esetén
őt helyettesíti:
Ő helyettesítheti:

meghatározottak szerint – 120 órás továbbképzésben kell részt vennie.
Megszüntethető annak a pedagógusnak a munkaviszonya, közalkalmazotti
jogviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából nem vett részt, vagy
tanulmányait nem fejezte be sikeresen.”
Továbbképzés az első minősítés előtt kötelező. Mentesül a továbbképzési
kötelezettség alól az, aki betöltötte az 55. életévét, és aki pedagógusszakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben.
Csak olyan továbbképzés vehető figyelembe, amelynek programját az
oktatásért felelős miniszter jóváhagyta, és a program alkalmazására
engedélyt adott.
A Pedagógus II. és a Mesterpedagógus fokozatból eggyel alacsonyabb
fokozatba kerül visszasorolásra az, aki a fokozatba lépését követő
kilencedik nevelési év végéig önhibájából nem teljesíti a pedagógustovábbképzésben történő részvételi kötelezettségét.
Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak törvény és
jogszabályok által, valamint az óvoda SZMSZ-ében biztosított jogokat.
Hatásköre és képviseleti joga az általa vezetett gyermek csoportra terjed ki.
A pedagógiai szabadság helyes értelmezése mellett az intézmény a
pedagógiai programjának szellemiségét figyelembe véve megválasztja a
nevelő-oktató munkájához a megfelelő módszereket, eszközöket.
Óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait. A csoportszobában
elhelyezett leltári tárgyakért és az általa használt eszközökért 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.

Az intézményvezető
A gyermek érdekében működjön együtt munkatársaival. Különösen a
váltótársával, a csoportjához beosztott pedagógiai asszisztenssel, dajkával
és a fejlesztőpedagógussal. Továbbá a szülőkkel és más
társintézményekkel.
Az intézmény vezetőjével, közvetlen felettesével és a nevelőtestület
tagjaival. Az óvodai szülői közösséggel (SZMK).
Az információkat bizalmas kell kezelnie. Szülőnek a gyermekekről
pedagógiai jellegű információt korrekt módon nyújthat. Az óvoda belső
életéről, gazdasági helyzetéről felvilágosítást senkinek nem adhat. A
gyermekek és a kollégák adatait bizalmasan kell kezelnie. Adatok csak az
adatvédelmi rendeletben (GDPR) leírtak szerint szolgáltathatók ki.
Adatszolgáltatása során ügyelnie kell arra, hogy személyiség jogokat ne
sértsen meg.
Elsősorban a váltótársa, illetve a vezető által kijelölt óvodapedagógus.
A helyettesítést az óvodavezető, a tagóvoda-vezető és a helyettes osztja be.
Óvónőtársait.
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Az óvodára háruló feladatokból köteles az alábbi részfeladatokat ellátni a vezető
útmutatása szerint
helyettesítés
szülői értekezletek, fogadó órák tartása
előadás, beszámoló, bemutató tartása
udvari játékeszközök, mászókák ellenőrzése, - ellenőrzési napló vezetésének nyomon
követése
jegyzőkönyvek készítése, jegyzőkönyvek hitelesítése
az óvodai munkatervben szereplő rendezvények, szabadidős tevékenységek megszervezése
pályázatírásban való részvétel
újonnan érkezők és pályakezdők segítése
hallgatók gyakorlatának vezetése
leltározás, selejtezés előkészítése
gyermekvédelmi feladatok ellátása
Difer mérési eredmények felhasználásának ellenőrzése
HACCP ellenőrzése
Hatályos: től (amennyiben nincs változás … évig) -ig
Záró rendelkezés:
A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, mellyel a felettese megbízza
vagy alkalmanként megbízza.
Megbízom visszavonásig az óvodavezető helyettesi és óvodapedagógusi feladatain kívül a
következő feladatokkal:
A munkaköri leírás módosításának jogát, a körülményekhez igazodva, a munkáltató
fenntartja!
________________, ______ __________ ___

P. H.
________________________________
munkáltatói jogkör gyakorlója
Nyilatkozat
„A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak
egy példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt
értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat,
eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom!”

------------------------------------------------munkavállaló
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Óvodapedagógus munkaköri leírása
Munkáltató:
Munkáltató neve:
Óvoda
Székhelye:
Munkavégzés
helye:
Munkáltatói jogkört
óvodavezető
gyakorolja:
Munkavállaló:
Neve:
Születési neve:
Szül. helye:
Munkakör:
Megnevezése:
Kinevezője:
A kinevezés
időtartama:
FEOR-száma:
Munkaideje,
munkaidőbeosztás:
Munkavégzés
helye épületen
belül:

Ideje:

Óvodapedagógus
az óvodavezető
Határozatlan időre vagy határozott időre, helyettesítés esetén a
helyettesített személy visszatértéig
40 óra / hét kötött munkaideje: 32 + 4 óra / hét
Nevelési évenként a munkatervben rögzítettek szerint
Csoportszoba, nevelői szoba

Az óvodás korú gyerekek testi-lelki-szellemi gondozása, nevelése oktatása, fejlesztése.
Munkavégzéshez Főiskolai óvodapedagógus diploma
szükséges
IKT eszközök hozzáértő használata
(végzettség,
Nevelői alkalmasság, különösen: jó kapcsolatteremtő képesség, empátia,
ismeret, egyéb):
kedves-nyílt személyiség, jó szervezőképesség.
Feladatai, főbb
1.pedagógiai, a kötelező óraszámon belül heti 32 órában,
tevékenységeinek 2.tanügy-igazgatási, adminisztráció a heti 4 órán belül,
felsorolása:
3.általános elvárások.
A munkakör célja:

1.

Pedagógiai

A rábízott gyermekek nevelése, oktatása, melyet az Óvodai nevelés országos alapprogramja
(ONAP) és az intézmény Pedagógiai programja szerint önállóan és felelősséggel köteles
elvégezni.
Alapfeladata a Nkt. 62.§-a alapján:
 Nevelő és oktató munkája során gondoskodjon a gyermek személyiségének fejlődéséről,
tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót,
figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét,
szociokulturális helyzetét.
 Tudásának és szakmai felkészültségének maximumát adva foglalkozzon a gyermekekkel,
annak tudatában, hogy modell, minta, esetleg példakép számukra.
 Felelős a rábízott gyermekek testi épségének megőrzéséért.
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 Biztosítsa a nyugalmat, a szeretetteljes légkört a gyermekcsoportban.
 A csoportszobában és a közös helyiségekben, az óvoda további helyiségeivel harmonizáló
esztétikus környezetet teremtsen. A külső világ tevékeny megismeréséhez gondoskodjon
biztonságos, külső helyszínekről, felnőtt kíséretről.
 Szervezze meg és teremtse meg a nyugodt, tartalmas játékhoz szükséges feltételeket (hely,
idő, eszköz). A játékidő rovására ne szervezzen más tevékenységet.
 A részképességekben elmaradt, illetve a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel
egyénileg foglalkozzon, szükség szerint együttműködjön gyógypedagógussal,
fejlesztőpedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más szakemberekkel.
 A bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek felzárkózását elősegítse.
 Segítse a tehetségek felismerését, támogassa önmegvalósításukat.
 Előmozdítsa a gyermek erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatartási
szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására.
 Nevelje a gyermekeket egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek
megismerésére és megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges
életmódra és hazaszeretetre.
 A gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg mindent,
a balesetvédelmi előírások betartásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a
szülő – és szükség esetén más szakemberek – bevonásával.
 A gyermekek és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait
maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon.
 Az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse, ismerje,
és használja az információs és kommunikációs technológiák (IKT) adta lehetőségeket.
 Nevelő-oktatói munkáját az óvoda saját pedagógiai programban meghatározottak szerint, a
gyerekcsoporthoz és azok életkorához igazítva, szakszerűen tervezze meg, és irányítsa a
gyermekek tevékenységeit.
 Folyamatosan ellenőrizze, mérje, értékelje a gyermekek teljesítményét, fejlődését, és erről
írásos feljegyzést készítsen, észrevételeiről váltótársát, felettesét informálja, az érintett
gyermek szüleit szükség esetén tapintatosan tájékoztassa.
 Megfelelő felkészültséggel, felkérésre mentori feladatokat vállaljon.
 A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyeket az
idevonatkozó jogszabályok határoznak meg.
 A törvényben megfogalmazott módon és időben tegyen eleget a minősítési, valamint a
tanfelügyeleti eljárás rávonatkozó előírásainak.
 Gyakorolja a reális önértékelést, önreflexiót. Legyen tisztában az óvodai 8 kompetencia
jelentőségével.
2. Tanügy-igazgatási, adminisztratív teendői:

 A helyi Pedagógiai program és az Éves munkaterv elkészítésében, esetleges módosításában
részt vesz, mint a nevelőtestület tagja. Ezek tartalmát jól ismeri, azonosul vele, és
megvalósítását magára nézve kötelezőnek tekinti.
 A szervezeti és működési szabályzatban (SZMSZ), valamint az óvoda Házirendjében
megfogalmazottakat betartja és betartatja a vele kapcsolatban álló gyerekekkel és azok
szüleivel.
 Ellátja a szakmai munkával kapcsolatos ügyviteli teendőket.
 Naprakészen vezeti a kötelező tartalmi elemeket tartalmazó Csoportnaplót: hetirend,
napirend, nevelési terv, tanulási terv (negyed éves bontásban), heti terv – játék, mozgás, stb.
foglalkozások.
 Nyomon követi a gyerekek hiányzását, naprakészen vezeti a mulasztási naplót. Hó végén
pontosan összesíti és a következő hó elején bemutatja az óvodatitkárnak.
 Évente háromszor kitölti a „Gyermekek fejlődésének nyomon követése” naplót, mely a
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gyermek fejlettségi állapotát tükrözi. Ennek alapján szükség szerint elkészíti el a gyermek
fejlesztési tervét. A gyermek fejlődéséről tájékoztatást ad szóban és írásban a szülők részére.
 Szülői értekezletet, fogadó órákat, nyílt programokat, nyílt napokat szervez.
 Szükség szerint pedagógiai szakvéleményt ír.
 Közreműködik a gyerekek egészségügyi vizsgálatának megszervezésében.
 Az érintettekkel történt egyeztetés alapján (nevelőtárs, szülő, óvodavezető,
fejlesztőpedagógus, pszichológus, logopédus, gyerekorvos stb.) szakvéleményt ad a
tanköteles gyerekekről.
 Családlátogatást végez, - megismeri a gyermek szociokulturális hátterét. Közreműködik a
gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető
körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.
 Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét (32 óra) a gyermekekkel való közvetlen, a
teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania.
 Beszámolási kötelezettsége van, évente kétszer írásban is.
A munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában [326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet szerint] a nevelést előkészítő (felkészülés a foglalkozásra: adminisztrálás,
anyaggyűjtés, eszközkészítés), azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok (szülői
értekezlet, fogadóóra, bemutató foglalkozás megtartása, pályázatírásban való részvétel,
gyermekek kísérése külső foglalkozásokra, kirándulásokra, óvodai ünnepségek szervezése,
lebonyolítása stb.) elvégzése tartozik. A nevelőtestület munkájában való részvétel,
gyakornok szakmai segítése, munkaközösségben közreműködés, továbbképzéseken való
megjelenés, szertárfejlesztés.
A felettese által eseti helyettesítésre kérhető fel. Az arányos és egyenletes feladatelosztás a
nevelőtestület tagjai között az óvodavezető vagy a tagóvoda vezető feladata.
3. Általános szabályok:

 Az óvodában olyan időpontban kell megjelennie, hogy munkaidejének kezdetekor
munkavégzésre kész állapotban rendelkezésre álljon. Munkaidő alatt csak a vezető,
távollétében a tagóvoda-vezető vagy a helyettes engedélyével hagyhatja el az óvodát.
 Reggel és délután ügyelet ellátására az óvodapedagógus beosztható. A további időszakban,
7.30 órától délután 16.30-ig mindenki a saját csoportjában tartózkodik a rábízott
gyermekcsoporttal.
 Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelemi és balesetvédelmi, egészségügyi
szabályokat.
 A gyermekek felnőtt felügyelet nélkül hagyása tilos! Dajkára bíznia gyermeket csak rövid
időre, indokolt esetben, a vezető engedélyével lehet. Amennyiben a munkaideje alatt
bármilyen baleset történik a gyermekkel az óvónő távollétében, a felelősség változatlanul őt
terheli.
 Gyermekek között nem használhat telefont, magánügyben a váltótárs beérkezését
követően, röviden, a nevelőmunka zavarása nélkül beszélhet.
 Az óvoda területén (épület, udvar), a törvényi előírásnak megfelelően tilos a dohányzás.
Éves szabadságolási tervet készít, és felettesével a szabadság kikérése előtt
A szabadság
15 nappal egyeztet (kivéve a rendkívüli esetet). Szabadságát az adott évben
felhasználásával
kell felhasználni. Szorgalmi idő alatt pedagógusként csak néhány nap
és a hiányzással
kiadására van lehetőség, a vezető mérlegelése alapján. Munkahelyi érdekre
kapcsolatos
hivatkozva a felettes a 46 napból 15 napot visszavonhat. A távolmaradást,
szabályok:
hiányzást (betegség, egyéb komoly indok), a munkaidő megkezdése előtt
minimum két órával jelezni kell a vezetőnek.
Elvárható
Köteles megtartani a pedagógusetika követelményeit, valamint a
magatartási
munkafegyelem és közösségi együttműködés normáit, betartva a
követelmények:
munkatársak részére készült Házirendet.
105

A humanista pedagógia elveivel ellentétes büntetést nem alkalmaz (testi
fenyítés, megfélemlítés, csoporttól való eltávolítás, alvásra vagy étel
elfogyasztására való kényszerítés).
Óvja a gyermekek jogait, tiszteli emberi méltóságukat.

Önképzéssel
kapcsolatos
elvárások:

Hatásköre:

Felelőssége:

Kapcsolatok:
Közvetlen
felettese:
Együttműködésre
köteles:
Kapcsolattartási
kötelezettsége:
Információszolgáltatási
kötelezettsége:

Pedagógusi elhivatottság, kiegyensúlyozottság, következetesség,
pontosság, megbízhatóság, türelem.
Kulturált megjelenésével, magatartásával, viselkedésével és
beszédkultúrájával értékeket közvetít, pozitív mintát ad, képviseli a helyi
pedagógiai program szellemiségét.
Hivatásából eredő kötelessége, hogy fejlessze szakmai és általános
műveltségét, tökéletesítse pedagógiai munkáját.
„A pedagógusnak hétévenként legalább egy alkalommal – jogszabályban
meghatározottak szerint – 120 órás továbbképzésben kell részt vennie.
Megszüntethető annak a pedagógusnak a munkaviszonya, közalkalmazotti
jogviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából nem vett részt, vagy
tanulmányait nem fejezte be sikeresen.”
Továbbképzés az első minősítés előtt kötelező. Mentesül a továbbképzési
kötelezettség alól az, aki betöltötte az 55. életévét, és aki pedagógusszakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben.
Csak olyan továbbképzés vehető figyelembe, amelynek programját az
oktatásért felelős miniszter jóváhagyta, és a program alkalmazására
engedélyt adott.
A Pedagógus II. és a Mesterpedagógus fokozatból eggyel alacsonyabb
fokozatba kerül visszasorolásra az, aki a fokozatba lépését követő
kilencedik nevelési év végéig önhibájából nem teljesíti a pedagógustovábbképzésben történő részvételi kötelezettségét.
Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak törvény és
jogszabályok által, valamint az óvoda SZMSZ-ében biztosított jogokat,
hatásköre és képviseleti joga az általa vezetett gyermek csoportra terjed ki.
A pedagógiai szabadság helyes értelmezése mellett az intézmény a
Pedagógiai programjának szellemiségét figyelembe véve megválasztja a
nevelő-oktató munkájához a megfelelő módszereket, eszközöket.
Óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait. A csoportszobában
elhelyezett leltári tárgyakért és az általa használt eszközökért 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.
Az intézményvezető
A gyermek érdekében működjön együtt munkatársaival. Különösen a
váltótársával, a csoportjához beosztott pedagógiai asszisztenssel, dajkával
és a fejlesztőpedagógussal. Továbbá a szülőkkel és társintézményekkel.
Az intézmény vezetőjével, közvetlen felettesével és a nevelőtestület
tagjaival. Az óvodai szülői közösséggel (SZMK).
Az információkat bizalmas kell kezelnie. Szülőnek a gyermekekről
pedagógiai jellegű információt korrekt módon nyújthat. Az óvoda belső
életéről, gazdasági helyzetéről felvilágosítást senkinek nem adhat. A
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Távolléte esetén
őt helyettesíti:
Ő helyettesítheti:

gyermekek és a kollégák adatait bizalmasan kell kezelnie. Adatok csak az
adatvédelmi rendeletben (GDPR) leírtak szerint szolgáltathatók ki.
Adatszolgáltatása során ügyelnie kell arra, hogy személyiség jogokat ne
sértsen meg.
Elsősorban a váltótársa, illetve a vezető által kijelölt óvodapedagógus.
A helyettesítést az óvodavezető, a tagóvoda-vezető és a helyettes osztja be.
Óvónőtársait.

Az óvodára háruló feladatokból köteles az alábbi részfeladatokat ellátni a vezető
útmutatása szerint
helyettesítés
szülői értekezletek, fogadó órák tartása
előadás, beszámoló, bemutató foglalkozások tartása
munkaidő nyilvántartás pontos vezetése
jegyzőkönyvek készítése, jegyzőkönyvek hitelesítése
az óvodai munkatervben szereplő rendezvények, szabadidős tevékenységek megszervezése
pályázatírásban való részvétel
újonnan érkezők és pályakezdők segítése
hospitálások, hallgatók gyakorlatának vezetése
leltározás, selejtezés előkészítése
gyermekvédelmi feladatok ellátása
Difer mérés, - az eredmények felhasználása, ellenőrzése
Hatályos: -től (amennyiben nincs változás 5 évig) -ig
Záró rendelkezés: A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, mellyel a
felettese megbízza vagy alkalmanként megbízza.
Megbízom visszavonásig az óvodapedagógusi feladatain kívül a következő feladatokkal:
A munkaköri leírás módosításának jogát, a körülményekhez igazodva, a munkáltató
fenntartja!
_______________, ______ __________ ___ P. H.
______________________________
munkáltatói jogkör gyakorlója
Nyilatkozat
„A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak
egy példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt
értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat,
eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom!”
------------------------------------------------munkavállaló
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Óvodatitkár munkaköri leírása
Munkavállaló neve:………………………………………..
Intézmény neve, helye: Községház Utcai Óvoda, 1028 Budapest, Községház u. 4.sz.
Munkavégzés helye: Községház u.4.sz. óvoda
Munkaköre: óvodatitkári feladatok
Besorolása: Besorolása a kjt. szerint óvodatitkár munkakörben történik.
Elvárható személyiségjegyek: Naprakész felkészültség, megbízható magas színvonalú
teljesítmény, együttműködési készség, élethosszig való tanulás képessége, jó szervező és
kommunikációs készség, pontosság, tolerancia,
Alkalmazáshoz szükséges végzettség: alkalmazáshoz szükséges végzettség: érettségi,
számítógép ismeret
Munkáltatója: A Községház Utcai Óvoda vezetője
Munkaideje:
Munkakörülmények:
Munkáját az intézményvezető által meghatározott munkarendben, a munkaköri leírás alapján,
a szabályok betartásával, az óvodavezető ellenőrzése alapján végzi.
A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:
 Az ügyek személyes, illetve telefonos bonyolítása és intézése során együttműködő.
 Udvarias a szülőkkel, a munkatársakkal.
 Rendszerető, pontos, az iratok kezelésében naprakész, a határidőket betartja.
 Tisztában van az iratkezelés szabályaival.
 Az általa vezetett nyilvántartások világosak, jól követhetőek.
A munkakör célja:
Az intézmény működésével kapcsolatos ügyek intézése, adminisztrációk ellátása.
A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása:
Iratkezelés, ügyintézés
 Folyamata: érkeztetés, szortírozás, iktatás, továbbítás, feldolgozás, ügyintézés, válaszadás,
biztonságos megőrzés, selejtezés.
Az alábbi szabályokat kell betartani: Az irat útja bármikor pontosan követhető, ellenőrizhető
legyen. Az iratkezelés során segíti az intézmény feladatainak eredményes, gyors és
szakszerű ellátását, megoldását. Biztosítja, hogy az iratok épségben és használható
állapotban maradjanak meg. Az intézményben készült valamennyi iraton szerepeltetnie kell:
 az intézmény nevét,
 székhelyét,
 címét,
 telefon-fax számát,
 e-mail címét,
 az irat iktatószámát,
 az ügyintéző nevét,
 a dátumot,
 az aláíró nevét,
 a beosztását,
 aláírását,
 az intézmény körbélyegzőjének lenyomatát,
 a címzett megnevezését,
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 címét,
 beosztását.
 Az irat átvételét igazolja, amennyiben a személyesen postázott iratok átvételekor az átadó
ezt külön kéri. A kézbesítőokmányon (postakönyv, illetve kézbesítőkönyv) elismeri
aláírásával és a dátum megjelölésével az átvételt.
 A névre szóló levelet nem bonthatja fel más, csak a címzett, vagy az általa megbízott
munkatárs. Az intézményvezető hosszabb távollétében az ő nevére érkezett levelet csak
telefonon történő egyeztetés után bonthatja fel.
 Az átvett iratokat az iratkezelési rendszernek megfelelően szortírozza, aszerint hogy a
dokumentum bontható, nem bontható, iktatandó, vagy nem kell iktatni, egyéb
nyilvántartásba kell-e venni. Amennyiben az irat faxon, illetve e-mailen érkezik,
gondoskodik arról, hogy készüljön másolat a papíralapú tartós tárolás érdekében.
 Valamennyi hivatalos levelet az óvodavezető felé kell továbbítani, kivéve, ha az névre
szóló.
 Az iktatást a beérkezés napján, de legkésőbb a következő munkanapon elvégzi. Soron kívül
kell iktatni a sürgős, a határidős, az expressz küldeményeket és táviratokat.
 Az intézménybe beérkezett, illetve az intézménybe keletkezett iratokat, dokumentumokat
úgy vezeti be az iktatókönyvbe, hogy az tartalmazza az iktatószámot, a beérkezés
időpontját, az ügyintéző nevét, az irat tárgyát, a mellékleteinek számát, az elintézés módját,
a kezelési feljegyzéseket, valamint az irat hollétének, tárolásának a helyét, hogy bármikor
elővehető legyen. Az iktatókönyvben sorszámot üresen hagyni, lapokat összeragasztani,
olvashatatlanul írni, az írást olvashatatlanná tenni. Javítani csak áthúzással lehet, úgy, hogy
az eredeti szöveg olvasható legyen. A javítást dátummal és kézjeggyel kell igazolni.
 Amennyiben az összetartozó iratok az ügy lezárása után véglegesen egy helyen maradnak,
úgy ezt az iktató könyvben jelzi. A jelölés a kezelési feljegyzések rovatban az irat új
számának jelölésével történik. Érdemes a válaszlevél iktatásával azonos időben csatolni az
előzményeket, illetve azok iktatószámát és fellelhetőségi helyét egy külön rovatban
feljegyezni
 Az iktatókönyvet az év utolsó napján lezárja. Számítógépes iktatás esetén külön szabályozni
kell a törlési, hozzáférési, javítási jogosultságot.
 Meghívókat, sajtótermékeket, propaganda céljából készült kiadványokat nem kell iktatni.
 Amennyiben egy naptári évben az iktatott dokumentumok száma meghaladja a százat,
évente név-és tárgymutatót kell készíteni.
 Az intézményi dokumentumok (szabályzatok, munkatervek, bemutatóra vázlatok,
pedagógiai szakvélemények) levelezések legépelése.
Nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatok:
Tanügy-igazgatási feladatok és nyilvántartások
 Az óvodába felvett gyermekek adatainak rögzítése.
 Az éves statisztikák elkészítéséhez adatok kigyűjtése, különböző szempontok szerinti
rendszerezése.
 A gyermekek befizetésének, jelenlétének, hiányzásának és lemondásának egyeztetése,
nyilvántartása.
 Az ingyenes, az 50%-os és a 100%-os befizetések rendszerezése, havonta ennek nyomon
követése, a határozatok, nyilatkozatok begyűjtése, ezek ellenőrzése, valamint naprakész
adatszolgáltatás.
 Kedvezményes gyermekétkeztetés nyilvántartása, havi jelentése.
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 A közlönyök, rendeletek, határozatok, a Magyar Államkincstár (MÁK) kiadványainak
tanulmányozása, értelmezése és figyelemmel kísérése.
Munkáltatói feladatok és nyilvántartások
 A munkatársak alkalmazásával és kilépésével, valamint béremeléssel és jutalmazással
kapcsolatos nyomtatványok és űrlapok kitöltése.
 A munkaerő változásait követő nagykönyv vezetése (belépés, kilépés).
 A munkaruha – nyilvántartás vezetése.
 A változó bérek és a távollétek jelentése a MÁK felé havi rendszerességgel.
 A társadalombiztosítási (tb) ügyek intézése, betegállomány, gyes-,gyed-, gyet- határozatok
elkészítése, adminisztrálása és nyilvántartása.
 Az adóügyekkel kapcsolatos intézményi teendők ellátása, a különböző nyilatkozatok
elkészítése (adójóváírás, családi pótlék, 1%)
Gazdasági feladatok és nyilvántartások
 Az óvoda költségvetésével kapcsolatos áfás számláinak, megrendelőinek, szerződéseinek
lefűzése, megőrzése.
 Az ellátmány megigénylése (a vezetővel történt egyeztetés után) felvétele, naprakész
nyilvántartása, elszámolása a megadott határidőig, anyagi felelősséggel.
 Az átutalások naprakész nyilvántartása, továbbküldése a kifizetőhely felé.
 Az étkezési térítési díjak kiszámolása, a lemondások vezetése, jóváírása. A csekkek
megírása.
 Az óvoda működéséhez szükséges kisebb eszközök vásárlása, megrendelése (tisztítószer,
irodaszer).
 A kis értékű, illetve nagy értékű eszközökről leltár vezetése. A szoba és egyéb helyiségek
leltárainak elkészítése.
 Az éves és az alkalomszerű leltározás előkészítése, megszervezése, lebonyolításának
adminisztrálása.
 Selejtezés előkészítése, lebonyolítása.
 Folyóiratok, szakkönyvek, nyomtatványok megrendelése.
 Tisztítószerek megrendelése, nyilvántartása és kiadása.
 Kisebb javítási munkálatok megrendelése.
Egyéb
 Munkaidő alatt, magánügyben csak a munka zavarása nélkül, a legszükségesebb esetben
használjon telefont.
 Munkahelyén olyan időpontban jelenjen meg, hogy a munkaidejének kezdetekor már a
munkavégzésre készen álljon.
 Az ebédidő naponta fél óra, mely időtartam nincs benne a napi munkaidőben. Amennyiben
ezt valaki igénybe veszi, azt az érvényben lévő munka törvénykönyvének előírása alapján le
kell dolgozni.
 Munkája során az óvoda berendezéseit, tárgyait, értékeit megóvni köteles, azokat a
rendeltetésüknek megfelelően kell használnia
 Amennyiben kárt okoz, anyagi felelősséggel tartozik.
 Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, egészségügyi
szabályokat.
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 Ha idegen érkezik az épületbe, udvariasan megkérdezi, hogy kit keres, majd megkéri, hogy
várakozzon az előtérben. Ezután szól a keresett személynek.
 Az intézmény épületét elhagyni kizárólag csak a vezető engedélyével lehet.
A munkavállaló jogai és kötelességei (A köznevelési törvény alapján):
 Tudásának és képességének megfelelő, korrekt munkavégzés.
 A munkafegyelem betartása, a jó munkahelyi légkör alakítása.
Felelőssége: A rábízott pénz, ill. iratok kezeléséért anyagi és erkölcsi felelősség terheli.
Kapcsolattartási és információszolgáltatási kötelezettsége:
 Óvodavezető, óvodavezető-helyettes, tagóvoda vezető, csoportos óvónők.
 A vezető távolléte esetén felírja egy erre a célra rendszeresített füzetbe az üzeneteket.
Rögzíti, hogy ki kereste őt (személyesen, vagy telefonon), milyen ügyben, és hogy ki
keresse a másikat.
 Bizalmas információk kezelése:

Szülőnek a gyermekekről pedagógiai információt nem nyújthat. Az óvoda belső életéről,
gazdasági helyzetéről felvilágosítást senkinek nem adhat. A gyermekek és a kollégák adatait
bizalmasan kell kezelnie. Adatok csak az adatvédelmi rendeletben (GDPR) leírtak
szerint szolgáltathatók ki.

Nyilatkozat
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat tudomásul vettem, elfogadom, magamra
nézve kötelezőnek tekintem, annak egy példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az
általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel
tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek
megfelelően használom.

Dátum:

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

P:H:

.......................................................
óvodavezető

.................................................................
munkavállaló
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Dajka munkaköri leírása
Munkavállaló neve:………………………………………..
Intézmény neve, helye: Községház Utcai Óvoda, 1028 Budapest, Községház u. 4.sz.
Munkavégzés helye: ……………………………………….óvoda / tagóvoda
Munkaköre: dajkai feladatok
Besorolása: Besorolása a kjt. szerint dajka munkakörben történik.
Elvárható személyiségjegyek: Kulturált megjelenésével, magatartásával, viselkedésével és
beszédkultúrájával értékeket közvetít, pozitív példát nyújt, képviseli az óvoda szellemiségét.
Megbízható, pontos teljesítmény, együttműködési készség. Tisztelje a gyermeket, a szülőt,
kapcsolataira a tapintat, az elfogadás legyen a jellemző. A tudomására jutott pedagógiai
információkat titokként kezelje. Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az
óvodapedagógushoz irányítsa.
Alkalmazáshoz szükséges végzettség:
Munkáltatója: A Községház Utcai Óvoda vezetője
Munkaideje:
Munkakörülmények:
Munkáját az intézményvezető által meghatározott munkarendben, a munkaköri leírás alapján,
a szabályok betartásával az óvodavezető és helyettese ellenőrzése alapján végzi.
Közvetlen felettese az óvodavezető helyettes. Munkáját irányítása és ellenőrzése alapján,
csoportmunkáját a csoportos óvodapedagógus irányítása alapján végzi.
Bizalmas információk kezelése:
Szülőnek a gyermekekről információt nem nyújthat. Az óvoda belső életéről, helyzetéről
felvilágosítást senkinek nem adhat. A gyermekek és a kollégák adatait bizalmasan kell
kezelnie. Adatok csak az adatvédelmi rendeletben (GDPR) leírtak szerint
szolgáltathatók ki.
Munkakör tartalma:
A dajka általános feladatai a gyermekcsoportban
 Az óvodában olyan időpontban jelenjék meg, hogy munkaidejének kezdetekor a
munkavégzésre rendelkezésre álljon.
 A csoportvezető óvónő által meghatározott napirend szerint segít a gyermekek
gondozásában, öltöztetésében, a tisztálkodási teendők ellátásában. Az óvónő mellett a
nevelési terveknek megfelelően tevékenyen részt vesz a gyermekcsoport életében.
 Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik, segít az ételek kiosztásában,
az edények leszedésében.
 A nyugodt pihenés feltételeinek megteremtéséhez lerakja az ágyakat, ágyneműket, a
gyermekek jelének figyelembevételével.
 A terem szellőztetéséről gondoskodik lefekvés előtt.
 A játék-és egyéb tevékenységekhez szükséges eszközök előkészítésében közreműködik, az
óvónő útmutatásait követve.
 A gyermekek érkezésekor és távozásakor szükség szerint segít az öltözőben.
 Türelmes, kedves hangnemmel segíti a nevelőmunkát, a gyermekek szokásrendjének
alakulását.
 Dajkai hiányzás esetén megbeszélés szerint helyettesít.
 Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelezze
vezetőjének, kollégájának, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. Munkaidő
alatt csak az intézményben lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát.
 Az óvodai nevelés eredményességének érdekében működjön együtt az óvónőkkel és
munkatársaival!
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 Járuljon hozzá az óvoda jó munkahelyi légkörének kialakításához!
 Az óvodai ünnepélyeken, hagyományos rendezvényeken aktívan, a szervezési feladatokban
a vezető és az óvónő útmutatásai szerint vegyen részt.
 Séták, kirándulások alkalmával az óvodapedagógusokat segítve kíséri a gyermekcsoportot,
felügyelve a biztonságos közlekedésre.
 A baleseti veszélyforrásokat figyeli, azokat haladéktalanul jelenti az óvodavezetőnek.
 A környezet esztétikai rendjének megteremtésében aktívan közreműködik.
 A rá bízott növények napi gondozását elvégzi.
 A napközben megbetegedett gyermekeket felügyeli, ápolja, amíg a szülő érte nem jön.
A dajka feladatköre: konyhai munkák és takarítások
 Az óvoda helyiségeit a munkamegosztás rendjében tisztán tartja (porszívózás, felmosás).
 Hetente végez fertőtlenítő takarítást a termekben, öltözőkben, mosdókban.
 A portalanítást mindennap elvégzi.
 A játékeszközöket tisztántartja, a szükséges fertőtlenítéseket igény szerint elvégzi.
 A tisztítószereket elkülönítve a gyermekektől, biztonságos helyen tárolja.
 A gyermekcsoport textíliáit mossa, vasalja, javítja a megbeszélt munkamegosztás szerint.
 Az ablakokat, ajtókat, bútorokat lemossa, tisztítja.
 A nyári takarítási szünetben elvégzi az éves nagytakarítást.
Tálaló konyhai feladatai
 A tálaló konyhai munkavégzéshez köteles az előírásoknak megfelelő ruhát viselni.
Balesetveszélyes cipőt, papucsot nem használhat. Munka-és balesetvédelmi szabályokat
betartja. A baleseti veszélyforrásokat, eszközök épségét figyeli, meghibásodás esetén
haladéktalanul jelenti az óvodavezetőnek.
 Az élelmezési konyhától átvett élelmiszereket az előírásoknak megfelelően tárolja, hő
kezeli, tálalja.
 Betartja a tálaláshoz szükséges előírásokat: a belső szabályzatokat, a közösségi élet
magatartási szabályait és az egészségügyi előírásokat.
 Az óvoda egyéb helyiségeit a munkamegosztás rendjében naponta tisztán tartja (söprés,
felmosás, porszívózás, portalanítás, lemosás, fertőtlenítés). Takarítja a bútorzatot, a
berendezési tárgyakat, és naponta felmossa a padozatot fertőtlenítő oldattal.
 A tálaló konyhában található eszközök és gépek, berendezési tárgyak napi tisztántartását,
takarítását, fertőtlenítését végezze el.
 A szennyeződött edényeket, eszközöket a közegészségügyi előírás szerint mosogatja (több
fázis), a konyha berendezési tárgyait és az ételmintás üvegeket karbantartja, tisztán tartja.
 A szükséges fertőtlenítéseket igény szerint is elvégzi.
 Használati előírás szerint, balesetmentesen működteti a gépezeteket.
 Betartja a HACCP előírásait, vezeti az előírás szerinti HACCP dokumentációt.
 Az élelmezési konyhától érkező ételeket a megfelelő módon tárolja, kezeli, és tálalja.
Betartja az élelmiszerek tárolására, hűtésére vonatkozó szabályokat, az elkészült ételeket az
étkezésig melegen tartja. Az uzsonnát az előírt időben kiosztja.
 Gondoskodik az ételmintáról és az ételhulladék gyűjtéséről. A kiszolgált ételekből
mintavételezéssel mintát vesz, és azt 72 óráig (3 nap) elkülönítetten, hűtőszekrényben
megőrzi.
 A hűtő hőmérsékletét rendszeresen ellenőrzi. A hűtött élelmiszert 0-5-C0 között illetve a
gyártó által előírt hőfokon kell tárolni.
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 A melegen kiszolgálásra kerülő ételeket + 63C0 fölötti hőmérsékleten kell tartani és
kiszolgálni. A + 63C0 alatti hőmérsékletű ételeket újra hő kezelnie kell úgy, hogy elérje 75
C0 -ot.
 Gondoskodik az élelmiszerek szennyeződésmentes tárolásáról. Lefedéssel, takarással védi a
cseppfertőzéstől.
 Felelős azért, hogy a konyhában idegen ne tartózkodjon, utcai cipőbe ne menjen.
 Felelős a konyha rendjének, tisztaságának fenntartásáért (asztal, szekrény, tűzhely, mikró,
kézi mosogató, tároló helyiség, mosdó stb.)
 A mosogatási szabályokat az általános előírásoknak megfelelően végezze a mosogatási
fázisok betartásával: 0) Előtisztítás leöblítéssel, mechanikai tisztítással
1) Zsíroldás zsíroldó koncentrátummal
2) Fertőtlenítés; fertőtlenítős vizes oldattal
3) Öblítés tiszta vízzel
4) Szárítás leborítva szárító tálcán
 A takarítás során a takarítási szabályokat betartja: védi az élelmiszereket a
szennyeződésektől. Ezért gondoskodik a pormentes takarításról, az élelmiszerek megfelelő
lefedéséről. Csak engedélyezett tisztítószereket alkalmazzon. A tisztítószereket elkülönítve
a gyermekektől, biztonságos helyen tárolja.
 A szemetes edényeket naponta üríti, fertőtleníti.
 A textíliák mosását a tisztítási folyamat során végezze automata mosógépben, ill.
fertőtlenítőszerben történő áztatással.
 Hetente végezzen fertőtlenítő takarítást. Lehetőleg pénteken végezzen nagytakarítást a
konyhában, melynek során fertőtlenítő oldattal lemossa a csempéket, kimossa a
hűtőszekrényeket, elvégzi a tárgyak, eszközök tisztítását és fertőtlenítését.
 A takarítást végezze el:
- Naponta műszak közben a megfelelő tisztaság érdekében
- Naponta a napi munka befejezésével a szennyeződött
felületek, berendezések, eszközök takarítását
- Heti takarítással a könnyebben elmozdítható berendezési
tárgyak alatt, ill. mögött is, valamint a mosható felületeket,
csempét.
- Havi takarítással a csővezetékek, ablakok, nyílászárók, stb.
takarítását, lemosását.
 A nyári takarítási szünetben elvégzi az éves nagytakarítást, konyha és tároló helyiség
rendezését, bútorzat elhúzásával, kipakolásával és a szükséges nagyobb karbantartási
munkákkal.
Egyéb rendelkezések
Az óvoda tárgyait és eszközeit felelősséggel használja és óvja. A biztonságtechnikai
előírásokat, munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat mindenkor betartja.
A munkabeosztás alapján – az óvoda elhagyásakor – ellenőrzi az ajtók, ablakok bezárását, az
áramtalanítást és a riasztó beüzemelését. A meghibásodást azonnal jelzi az
intézményvezetőnek.
A munkatársi értekezleteken részt vesz.
Az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik.
A csoport textíliáival, evőeszközeivel, edényeivel a leltár szerint elszámol.
Munkakörülményeinek javításához szükséges tárgyi feltételek fejlesztéséhez javaslatot tehet.
Megbetegedését, hiányzásának okát azonnal jelezze az intézményvezetőnek, óvodavezető
helyettesnek, illetve a tagóvoda vezetőnek.
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A gyermekekkel, szülőkkel és munkatársakkal szemben udvarias magatartást tanúsítson.
Szükség esetén elvégzi azokat a munkakörébe tartozó feladatokat is, amellyel az óvoda
vezetője időnként megbízza.
Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont. Magánügyeit gyorsan
(mindössze 3-5 percben), de ne a gyermekek között és ne a munkafolyamat megzavarásával
intézze.

Nyilatkozat
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat tudomásul vettem, elfogadom, magamra
nézve kötelezőnek tekintem, annak egy példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az
általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel
tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek
megfelelően használom.
Dátum:

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

P:H:

.......................................................
óvodavezető

.................................................................
munkavállaló
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Pedagógiai asszisztens munkaköri leírása
Munkavállaló neve:………………………………………..
Intézmény neve, helye: Községház Utcai Óvoda, 1028 Budapest, Községház u. 4.sz.
Munkavégzés helye: ………………………….óvoda / tagóvoda
Munkaköre: pedagógiai asszisztens feladatok ellátása a szükség szerinti csoportokban
Besorolása: Besorolása a kjt. szerint pedagógiai asszisztens munkakörben történik.
Elvárható személyiségjegyek: Kulturált megjelenésével, magatartásával, viselkedésével és
beszédkultúrájával értékeket közvetít, pozitív példát nyújt, képviseli az óvoda szellemiségét.
Megbízható, pontos teljesítmény, együttműködési készség. Tisztelje a gyermeket, a szülőt,
kapcsolataira a tapintat, az elfogadás legyen a jellemző. A tudomására jutott pedagógiai
információkat titokként kezelje. Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az
óvodapedagógushoz irányítsa.
Alkalmazáshoz szükséges végzettség: lehetőség szerint pedagógiai asszisztensi képesítés
Munkáltatója: A Községház Utcai Óvoda vezetője
Munkaideje:
Munkakörülmények:
Munkáját az intézményvezető által meghatározott munkarendben, a munkaköri leírás alapján
a szabályok betartásával végzi, mely változó lehet intézményen belül a két óvoda között, és
csoportok között is. Az intézményvezető ellenőrzi munkáját. Közvetlen felettese az
óvodavezető helyettes vagy a tagóvoda vezető. Munkáját a csoportos óvodapedagógusok
irányítása alapján végzi.
Bizalmas információk kezelése:
Szülőnek a gyermekekről információt nem nyújthat. Az óvoda belső életéről, helyzetéről
felvilágosítást senkinek nem adhat. A gyermekek és a kollégák adatait bizalmasan kell
kezelnie. Adatok csak az adatvédelmi rendeletben (GDPR) leírtak szerint
szolgáltathatók ki.
A pedagógiai asszisztens általános feladatai a gyermekcsoportban
 A csoportos óvónő által meghatározottak szerint segít a gyermekek gondozásában,
öltöztetésében, a tisztálkodási teendők ellátásában. Az óvónő mellett a nevelési terveknek
megfelelően tevékenyen részt vesz a gyermekcsoport életében.
 Közreműködik a foglalkozások rendjének biztosításában.
 Felügyeli a rábízott gyermekeket, vigyáz a testi épségükre.
 A pedagógus irányításával közreműködik a gyermek - fejlesztő, korrekciós
tevékenységében. Egyénileg segít a gyermeknek a foglalkozásokon. Bátorítja a gyermeket
az egyéni és csoportos feladat megoldásában.
 Beszámol a pedagógusnak a gyermek tevékenységéről.
 Közreműködik a csoportok és az intézmény adminisztrációs teendőinek ellátásában.
 Felismeri az alapvető elsősegélynyújtást igénylő helyzeteket. Jelzi az intézkedés
szükségességét. A baleseti veszélyforrásokat figyeli, azokat haladéktalanul jelenti az
óvodavezetőnek.
 Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik, segít az ételek kiosztásában,
az edények leszedésében, az étkezési szokások kialakításában.
 Ellenőrzi a gyermekek tisztasági és önkiszolgálási tevékenységét. Szükség szerint segíti,
korrigálja.
 Segédkezik a nyugodt pihenés feltételeinek megteremtéséhez. A játék és egyéb
tevékenységekhez szükséges eszközök előkészítésében közreműködik, az óvónő
útmutatásait követve.
 A gyermekek érkezésekor és távozásakor szükség szerint segít az öltözőben.
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 Türelmes, kedves hangnemmel segíti a nevelőmunkát, a gyermekek szokásrendjének
alakulását.
 Az óvodai nevelés eredményességéhez munkájával járuljon hozzá.
 Az óvodában olyan időpontban jelenjék meg, hogy munkaidejének kezdetekor a
munkavégzésre rendelkezésre álljon.
 Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelezze
vezetőjének, a csoportos óvónőnek. Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével
hagyhatja el az óvodát.
 Alkotói módon működjön együtt az óvónőkkel és munkatársaival!
 Járuljon hozzá az óvoda jó munkahelyi légkörének kialakításához!
 Az óvodai ünnepélyeken, hagyományokban aktívan közreműködik, a szervezési
feladatokban a vezető és az óvónő útmutatásai szerint részt vesz.
 Séták, kirándulások alkalmával az óvodapedagógusokat segítve kíséri a gyermekcsoportot,
felügyelve a biztonságos közlekedésre.
 A környezet esztétikai rendjének megteremtésében aktívan közreműködik.
 A napközben megbetegedett gyermekeket felügyeli, ápolja, amíg a szülő érte nem jön.
 Részt vesz a szülői értekezleteken, intézményi értekezleteken.
 Közreműködik az intézmény rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában, szabadidős
programok előkészítésében.
A pedagógiai asszisztens egyéb feladatai
Egyéb elvárások
Az óvoda tárgyait és eszközeit felelősséggel használja és óvja, a biztonságtechnikai és
tűzvédelmi előírásokat mindenkor betartja.
A munkatársi értekezleteken részt vesz.
Szükség esetén elvégzi azokat a munkakörébe tartozó feladatokat is, amellyel az óvoda
vezetője időnként megbízza.
A gyermekekkel, szülőkkel és munkatársakkal szemben udvarias magatartást tanúsítson.
Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont. Magánügyeit gyorsan
(mindössze 3-5 percben), de ne a gyermekek között és ne a munkafolyamat megzavarásával
intézze.
Nyilatkozat
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat tudomásul vettem, elfogadom, magamra
nézve kötelezőnek tekintem, annak egy példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az
általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel
tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek
megfelelően használom.
Dátum:

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

P:H:

.......................................................
óvodavezető

.................................................................
munkavállaló
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A pedagógiai asszisztens munkaköri leírása
Munkavállaló neve:………………………………………..
Intézmény neve, helye: Községház Utcai Óvoda, 1028 Budapest, Községház u. 4.sz.
Munkavégzés helye: Községház u.4.sz. óvoda
Munkaköre: pedagógiai asszisztens
Besorolása: Besorolása a kjt. szerint pedagógiai asszisztens munkakörben történik.
Elvárható személyiségjegyek: Naprakész felkészültség, megbízható magas színvonalú
teljesítmény, együttműködési készség, élethosszig való tanulás képessége, jó szervező és
kommunikációs készség, pontosság, tolerancia,
Alkalmazáshoz szükséges végzettség: alkalmazáshoz szükséges végzettség: érettségi,
számítógép ismeret
Munkáltatója: A Községház Utcai Óvoda vezetője
Munkaideje:
Munkáját az intézményvezető által meghatározott munkarendben irányítása és ellenőrzése
alapján végzi.
A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:
 Az ügyek személyes, illetve telefonos bonyolítása és intézése során együttműködő.
 Udvarias a szülőkkel, a munkatársakkal.
 Rendszerető, pontos, az adminisztratív feladatok iratainak kezelésében naprakész, a
határidőket betartja.
 Tisztában van az iratkezelés szabályaival.
 Az általa vezetett nyilvántartások világosak, jól követhetőek.
A munkakör célja:
Az intézmény étkezésével kapcsolatos ügyek intézése; adminisztrációk ellátása.
A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása:
Iratkezelés, ügyintézés
 Folyamata: érkeztetés, szortírozás, iktatás, továbbítás, feldolgozás, ügyintézés, válaszadás,
biztonságos megőrzés, selejtezés.
Az alábbi szabályokat kell betartani: Az irat útja bármikor pontosan követhető, ellenőrizhető
legyen. Az iratkezelés során segíti az intézmény feladatainak eredményes, gyors és
szakszerű ellátását, megoldását. Biztosítja, hogy az iratok épségben és használható
állapotban maradjanak meg. Az intézményben készült valamennyi iraton szerepeltetnie kell:
 az intézmény nevét,

 az aláíró nevét,

 székhelyét,

 a beosztását,

 címét,

 aláírását,

 telefon-fax számát,

 az intézmény körbélyegzőjének

 e-mail címét,

lenyomatát,

 az irat iktatószámát,

 a címzett megnevezését,

 az ügyintéző nevét,

 címét,

 a dátumot,

 beosztását.
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 Valamennyi hivatalos levelet az óvodavezető felé kell továbbítani, kivéve, ha az névre
szóló.
 Az iktatást a beérkezés napján, de legkésőbb a következő munkanapon elvégzi. Soron kívül
kell iktatni a sürgős, a határidős, az expressz küldeményeket.
 Az intézménybe beérkezett, illetve az intézménybe keletkezett iratokat, dokumentumokat
úgy vezeti be az elektronikus iktatókönyvbe, hogy az tartalmazza az iktatószámot, a
beérkezés időpontját, az ügyintéző nevét, az irat tárgyát, a mellékleteinek számát, az
elintézés módját, a kezelési feljegyzéseket, valamint az irat hollétének, tárolásának a helyét,
hogy bármikor elővehető legyen. Az elektronikusan vezetett iktatókönyvet hónap végével
kinyomtatja és lefűzi.
 Számítógépes iktatáshoz jogosultsága van: törlési, hozzáférési, javítási jogosultság.
 Meghívókat, sajtótermékeket, propaganda céljából készült kiadványokat nem kell iktatni.
 Amennyiben egy naptári évben az iktatott dokumentumok száma meghaladja a százat,
évente név- és tárgymutatót kell készíteni, ez az elektronikus iktatásnál nem kell, mert két
gomb lenyomásával pillanatok alatt lehívható a kért adat.
 Az intézményi dokumentumok (szabályzatok, munkatervek, bemutatóra vázlatok,
pedagógiai szakvélemények) levelezések legépelése.
Nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatok:
Tanügy-igazgatási feladatok és nyilvántartások
 Az óvodába felvett gyermekek adatainak rögzítése.
 A gyermekek befizetésének, jelenlétének, hiányzásának és lemondásának egyeztetése,
nyilvántartása.
 Az ingyenes és a 100%-os befizetések rendszerezése, havonta ennek nyomon követése, a
határozatok, nyilatkozatok begyűjtése, ezek ellenőrzése, valamint naprakész
adatszolgáltatás.
 Kedvezményes gyermekétkeztetés nyilvántartása, havi jelentése.
Gazdasági feladatok és nyilvántartások
 Az étkezési lemondások figyelemmel követése.
 Kisebb javítási munkálatok megrendelése.
 Tisztítószerek megrendelése, nyilvántartása.
Egyéb
 Munkaidő alatt, magánügyben csak a munka zavarása nélkül, a legszükségesebb esetben
használjon telefont.
 Munkahelyén olyan időpontban jelenjen meg, hogy a munkaidejének kezdetekor már a
munkavégzésre készen álljon.
 Az ebédidő naponta fél óra, mely időtartam nincs benne a napi munkaidőben. Amennyiben
ezt valaki igénybe veszi, azt az érvényben lévő munka törvénykönyvének előírása alapján le
kell dolgozni.
 Munkája során az óvoda berendezéseit, tárgyait, értékeit megóvni köteles, azokat a
rendeltetésüknek megfelelően kell használnia
 Amennyiben kárt okoz, anyagi felelősséggel tartozik.

 Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, egészségügyi
szabályokat.
 Ha idegen érkezik az épületbe, udvariasan megkérdezi, hogy kit keres, majd megkéri, hogy
várakozzon az előtérben. Ezután szól a keresett személynek.
 Az intézmény épületét elhagyni kizárólag csak a vezető engedélyével lehet.
A munkavállaló jogai és kötelességei (A köznevelési törvény alapján):
 Tudásának és képességének megfelelő, korrekt munkavégzés.
 A munkafegyelem betartása, a jó munkahelyi légkör alakítása.
Felelőssége: A rábízott iratok kezeléséért anyagi és erkölcsi felelősség terheli.
Kapcsolattartási és információszolgáltatási kötelezettsége:
 Óvodavezető, óvodavezető-helyettes, csoportos óvónők.
 Az óvodavezető távolléte esetén felírja egy erre a célra rendszeresített füzetben az
üzeneteket. Rögzíti, hogy ki kereste őt (személyesen, vagy telefonon), milyen ügyben.
 Bizalmas információk kezelése:
Szülőnek a gyermekekről információt nem nyújthat. Az óvoda belső életéről, helyzetéről
felvilágosítást senkinek nem adhat. A gyermekek és a kollégák adatait bizalmasan kell
kezelnie. Adatok csak az adatvédelmi rendeletben (GDPR) leírtak szerint
szolgáltathatók ki.

Nyilatkozat
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat tudomásul vettem, elfogadom, magamra
nézve kötelezőnek tekintem, annak egy példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az
általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel
tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek
megfelelően használom.

Dátum:

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

P:H:

.......................................................
óvodavezető

.................................................................
munkavállaló

Karbantartó munkaköri leírása
Munkavállaló neve:………………………………………..
Intézmény neve, helye: Községház Utcai Óvoda, 1028 Budapest, Községház u. 4.sz.
Munkavégzés helye: ………………………….óvoda / tagóvoda
Munkaköre: Fűtő - karbantartó – kertgondozói feladatok ellátása.
Besorolása: Besorolása a kjt. szerint a karbantartó munkakörben történik.
Munkáltatója: A Községház Utcai Óvoda vezetője
Közvetlen felettese: óvodavezető, tagóvoda vezető
Alkalmazáshoz szükséges végzettség: Munkaideje: napi 8 óra (6-tól 14-ig)
Munkáját az intézményvezető által meghatározott munkarendben és ellenőrzése alapján végzi.
Munkáját közvetlen felettesének irányítása alapján végzi.
Munkája során észlelt hiányosságokat (javítás, karbantartás, balesetveszély elhárítása)
azonnal jelzi felettesének.
Kisebb javításokat, karbantartási munkálatokat elvégzi.
Elvárható személyiségjegyek:
Kulturált megjelenésével, magatartásával, viselkedésével és beszédkultúrájával értékeket
közvetít, pozitív példát nyújt, képviseli az óvoda szellemiségét. Megbízható, pontos
teljesítmény, együttműködési készség.
Munkakörülmények:
Munkáját az intézményvezető által meghatározott munkarendben, a munkaköri leírás alapján
a szabályok betartásával az óvodavezető, a tagóvoda vezető, óvodavezető helyettes
ellenőrzése alapján végzi, - intézményen belül a két óvoda között, és csoportok között is.
Közvetlen felettese az óvodavezető helyettes vagy a tagóvoda vezető.
Bizalmas információk kezelése:
Szülőnek a gyermekekről információt nem nyújthat. Az óvoda belső életéről, helyzetéről
felvilágosítást senkinek nem adhat. A gyermekek és a kollégák adatait bizalmasan kell
kezelnie. Adatok csak az adatvédelmi rendeletben (GDPR) leírtak szerint
szolgáltathatók ki.
Főbb felelősségek és tevékenységek összefoglalása
 Fűtő - karbantartó – kertgondozó munkáját naponta elvégzi az épületben és környékén.
 Napi 8 órás munkája 600 – 1400-ig tart, mely alatt folyamatos ellenőrzést végez az előírás
szerint az épületben és környékén.
 Felel az óvoda udvarának és közvetlen környezetének (az óvoda kerítésén kívül eső járda,
út széle) pince, padlás rendjéért, tisztaságáért, gondozottságáért.
 Minden reggel a fentiekben jelzett területen felsöpri a járdákat, az út szélet, a mászókák
körüli és alatti területet, az óvoda udvarának gumitéglás és betonos részét.
 Felássa és meglocsolja a homokozókat tavasztól őszig hetente, illetve ha szükséges
gyakrabban, hogy pormentes legyen.
 Összeszedi a leesett nagyobb faágakat, rendszeresen összegereblyézi a kisebb gallyakat,
leveleket és a komposztálóba rakja.
 Különös figyelmet szentel az udvarban növő gombák irtására.
 Rendszeresen nyírja a füvet.
 Télen, az óvoda udvarán és az óvoda közvetlen környezetében ellapátolja a havat. Csúszás
mentessé teszi a síkosságot a járdákon és a lépcsőkön.
 Naponta bejárja az épületet és környékét, ellenőrzi az udvari fa játszóeszközöket.














Kötelessége a kisebb, nagyobb hibák, hiányosságok, a meghibásodás azonnali jelentése.
Kijavítja a jelzett kisebb hibákat, hiányosságokat.
Vezeti az ellenőrzési és karbantartási naplót.
Elrendezi (kikészíti és behordja) az udvari játszóeszközöket. Rendbe teszi a gyermekek
játszóhelyét: a csúszdákat, padokat tavasztól őszig naponta letörli a portól és a
nedvességtől.
A kerti bútorokat nyári idényre előkészíti / szükség szerinti javítja, mázolja /, valamint
ezek téli tárolásáról, letakarásáról gondoskodik.
Gondozza a virágoskertet, a veteményes kertet (ásás, kapálás, gyomlálás, vetemény és
palántaültetés, öntözés).
Figyelemmel kíséri, üríti a szemetes tárolókat, a szemétszállítás napjait.
A megfelelő eszközökkel gondozza a komposzt tárolását.
Nyári nagytakarításnál és szükség szerint segít a bútorok áthelyezésében.
Leltárilag felel a kiadott szerszámokért.
Hideg idő beállta előtt vízteleníti a kerti csapokat és elvégzi a téli felkészítésüket.
A felsoroltakon túl az intézményvezető által adott megbízások ellátását is elvégzi.(Pl:
plakát kihelyezése, stb.)

Egyéb elvárások:
Tiszteletben tartja az óvoda szokásait, hagyományait, képviseli és védi érdekeit. A
tudomására jutott egyes gyermekekkel, családokkal kapcsolatos információkat bizalmasan
kezeli, megőrzi.
Segítőkész, nyitott és korrekt munkatársai kapcsolatainak kialakításával, magatartásával hozzájárul
az intézmény jó munkahelyi légkörének alakításához.
Nyilatkozat
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat tudomásul vettem, elfogadom, magamra
nézve kötelezőnek tekintem, annak egy példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az
általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel
tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek
megfelelően használom.
Dátum:

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

P:H:

.......................................................
óvodavezető

.................................................................
munkavállaló

Konyhai dolgozó munkaköri leírása
Munkavállaló neve:………………………………………..
Intézmény neve, helye: Községház Utcai Óvoda, 1028 Budapest, Községház u. 4.sz.
Munkavégzés helye: ………………………….óvoda / tagóvoda
Munkaköre: tálaló konyhai feladatok
Besorolása: Besorolása a kjt. szerint konyhai munkakörben történik.
Elvárható személyiségjegyek: Kulturált megjelenésével, magatartásával, viselkedésével és
beszédkultúrájával értékeket közvetít, pozitív példát nyújt, képviseli az óvoda szellemiségét.
Megbízható, pontos teljesítmény, együttműködési készség. Tisztelje a gyermeket, a szülőt,
kapcsolataira a tapintat, az elfogadás legyen a jellemző. A tudomására jutott pedagógiai
információkat titokként kezelje. Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az
óvodapedagógushoz irányítsa.
Alkalmazáshoz szükséges végzettség:
Munkáltatója: A Községház Utcai Óvoda vezetője
Munkaideje:
Munkakörülmények:
Munkáját az intézményvezető által meghatározott munkarendben, a munkaköri leírás alapján
a szabályok betartásával, a HACCP előírásainak megfelelően az óvodavezető, a tagóvoda
vezető, vagy az óvodavezető helyettes ellenőrzése alapján végzi. Közvetlen felettese az
óvodavezető helyettes vagy a tagóvoda vezető.
Bizalmas információk kezelése:
Szülőnek a gyermekekről információt nem nyújthat. Az óvoda belső életéről, helyzetéről
felvilágosítást senkinek nem adhat. A gyermekek és a kollégák adatait bizalmasan kell
kezelnie. Adatok csak az adatvédelmi rendeletben (GDPR) leírtak szerint
szolgáltathatók ki.
Tálaló konyhás általános feladatai:
 Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik, segít az ételek kiosztásában,
az edények leszedésében.
 Munkavégzéshez köteles az előírásoknak megfelelő ruhát viselni. Balesetveszélyes cipőt,
papucsot nem használhat. Munka-és balesetvédelmi szabályokat betartja. A baleseti
veszélyforrásokat figyeli, azokat haladéktalanul jelenti az óvodavezetőnek.
 Az élelmezési konyhától átvett élelmiszereket az előírásoknak megfelelően tárolja, hő
kezeli, tálalja.
 Betartja a munkafegyelmet, a belső szabályzatokat, a közösségi élet magatartási szabályait
és az egészségügyi előírásokat. Türelmes, kedves hangnemmel segíti a nevelő – gondozó
munkát, a gyermekek szokásrendjének alakulását.
 Az óvodában olyan időpontban jelenjék meg, hogy munkaidejének kezdetekor a
munkavégzésre rendelkezésre álljon.
 Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelezze
vezetőjének, kollégájának, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. Munkaidő
alatt csak a vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát.
 Legyen együttműködő az óvónőkkel és munkatársaival!
 Járuljon hozzá az óvoda jó munkahelyi légkörének kialakításához!
 Az óvodai ünnepélyeken, hagyományokon aktívan vegyen részt, a feladatokat a vezető és az
óvónő útmutatásai szerint végezze.

Tálaló konyhai feladatai:
 Az óvoda helyiségeit a munkamegosztás rendjében naponta tisztán tartja (söprés, felmosás,
porszívózás, portalanítás, lemosás, fertőtlenítés). Takarítja a bútorzatot, a berendezési
tárgyakat, és naponta felmossa a padozatot fertőtlenítő oldattal.
 A tálaló konyhában található eszközök és gépek, berendezési tárgyak napi tisztántartása,
takarítása, fertőtlenítése.
 A szennyeződött edényeket, eszközöket a közegészségügyi előírás szerint mosogatja (több
fázis), a konyha berendezési tárgyait és az ételmintás üvegeket karbantartja, tisztán tartja.
 A szükséges fertőtlenítéseket igény szerint is elvégzi.
 Használati előírás szerint, balesetmentesen működteti a gépezeteket.
 Betartja a HACCP előírásait, vezeti a HACCP dokumentációt.
 Az élelmezési konyhától érkező ételeket a megfelelő módon tárolja, kezeli, és tálalja.
Betartja az élelmiszerek tárolására, hűtésére vonatkozó szabályokat, az elkészült ételeket az
étkezésig melegen tartja. Az uzsonnát az előírt időben kiosztja.
 Gondoskodik az ételmintáról és az ételhulladék gyűjtéséről. A kiszolgált ételekből
mintavételezéssel mintát vesz, és azt 72 óráig (3 nap) elkülönítetten, hűtőszekrényben
megőrzi.
 A hűtő hőmérsékletét rendszeresen ellenőrzi. A hűtött élelmiszert 0-5-C0 között illetve a
gyártó által előírt hőfokon kell tárolni.
 A melegen kiszolgálásra kerülő ételeket + 63C0 fölötti hőmérsékleten kell tartani és
kiszolgálni. A + 63C0 alatti hőmérsékletű ételeket újra hő kezelnie kell úgy, hogy elérje 75
C0 -ot.
 Gondoskodik az élelmiszerek szennyeződésmentes tárolásáról. Lefedéssel, takarással védi a
cseppfertőzéstől.
 Felelős azért, hogy a konyhában idegen ne tartózkodjon, utcai cipőbe ne menjen.
 Felelős a konyha rendjének, tisztaságának fenntartásáért (asztal, szekrény, tűzhely, mikró,
kézi mosogató, tároló helyiség, mosdó stb.)
 A mosogatási szabályokat az általános előírásoknak megfelelően végezze a mosogatási
fázisok betartásával: 0) Előtisztítás leöblítéssel, mechanikai tisztítással
1) Zsíroldás zsíroldó koncentrátummal
2) Fertőtlenítés: fertőtlenítő vizes oldatával
3) Öblítés tiszta vízzel
4) Szárítás leborítva szárító tálcán
 A takarítás során a takarítási szabályokat betartja: védi az élelmiszereket a
szennyeződésektől. Ezért gondoskodik a pormentes takarításról, az élelmiszerek megfelelő
lefedéséről. Csak engedélyezett tisztítószereket alkalmazzon. A tisztítószereket elkülönítve
a gyermekektől, biztonságos helyen tárolja.
 A szemetes edényeket naponta üríti, fertőtleníti.
 A textíliák mosását a tisztítási folyamat során végezze automata mosógépben, ill.
fertőtlenítőszerben történő áztatással.
 Hetente végezzen fertőtlenítő takarítást. Lehetőleg pénteken végezzen nagytakarítást a
konyhában, melynek során fertőtlenítő oldattal lemossa a csempéket, kimossa a
hűtőszekrényeket, elvégzi a tárgyak, eszközök tisztítását és fertőtlenítését.
 A takarítás végezze el:
- Naponta műszak közben a megfelelő tisztaság érdekében
- Naponta a napi munka befejezésével a szennyeződött
felületek, berendezések, eszközök takarítását

-

-

Heti takarítással a könnyebben elmozdítható berendezési
tárgyak alatt, ill. mögött is, valamint a mosható felületeket,
csempét.
Havi takarítással a csővezetékek, ablakok, nyílászárók, stb.
takarítását, lemosását.

 A nyári takarítási szünetben elvégzi az éves nagytakarítást, konyha és tároló helyiség
rendezését, bútorzat elhúzásával, kipakolásával és a szükséges nagyobb karbantartási
munkákkal.
Dajkai feladata a gyermekcsoportban:
 A csoportvezető óvónő által meghatározott napirend szerint segít a gyermekek
gondozásában, öltöztetésében, a tisztálkodási teendők ellátásában. Az óvónő mellett a
nevelési terveknek megfelelően tevékenyen részt vesz a gyermekcsoport életében.
 Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik, segít az ételek kiosztásában,
az edények leszedésében.
 A nyugodt pihenés feltételeinek megteremtéséhez lerakja az ágyakat, ágyneműket, a
gyermekek jelének figyelembevételével.
 Gondoskodik a terem szellőztetéséről, az ablakok pontos becsukásáról.
 A játék-és egyéb pl. sport tevékenységekhez szükséges eszközök előkészítésében
közreműködik, az óvónő útmutatásait követve.
 A gyermekek érkezésekor és távozásakor szükség szerint segít az öltözőben.
 Türelmes, kedves hangnemmel segíti a nevelőmunkát, a gyermekek szokásrendjének
alakulását.
 Dajkai hiányzás esetén megbeszélés szerint helyettesít.
 Az óvodai nevelés eredményességének érdekében működjön együtt az óvónőkkel és
munkatársaival!
 Séták, kirándulások alkalmával az óvodapedagógusokat segítve kíséri a gyermekcsoportot,
felügyelve a biztonságos közlekedésre.
 A baleseti veszélyforrásokat figyeli, azokat haladéktalanul jelenti az óvodavezetőnek.
 A környezet esztétikai rendjének megteremtésében aktívan közreműködik.
 A rá bízott növények napi gondozását végezze el.
 A napközben megbetegedett gyermekeket felügyeli, ápolja, amíg a szülő érte nem jön.
Dajkai egyéb feladatai: takarítások
 Az óvoda helyiségeit a munkamegosztás rendjében tisztán tartja (porszívózás, felmosás).
 Hetente végez fertőtlenítő takarítást a termekben, öltözőkben, mosdókban.
 A portalanítást mindennap elvégzi.
 A játékeszközöket tisztántartja, a szükséges fertőtlenítéseket igény szerint elvégzi.
 A tisztítószereket elkülönítve a gyermekektől, biztonságos helyen tárolja.
 A gyermekcsoport textíliáit mossa, vasalja, javítja a megbeszélt munkamegosztás szerint.
 Az ablakokat, ajtókat, bútorokat lemossa, tisztítja.
 A nyári takarítási szünetben elvégzi az éves nagytakarítást.

Egyéb rendelkezések
Az óvoda tárgyait és eszközeit felelősséggel használja és óvja, a biztonságtechnikai és
tűzvédelmi előírásokat mindenkor betartja.
A munkabeosztás alapján – az óvoda elhagyásakor – ellenőrzi az ajtók, ablakok bezárását, az
áramtalanítást és a riasztó beüzemelését.
A munkatársi értekezleteken részt vesz.
Az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik.
A csoport textíliáival, evőeszközeivel, edényeivel a leltár szerint elszámol.
Vezeti a felhasznált tisztító-és mosószer mennyiségét. /HACCP/
Munkakörülményeinek javításához szükséges tárgyi feltételek fejlesztéséhez a költségvetés
tervezésénél javaslatot tehet.
A gyermekekről pedagógiai információt, az óvoda belső életéről, gazdasági helyzetéről
felvilágosítást nem adhat.
A gyermekekkel, szülőkkel és munkatársakkal szemben udvarias magatartást tanúsít.
Szükség esetén elvégzi azokat a munkakörébe tartozó feladatokat is, amellyel az óvoda
vezetője időnként megbízza.
Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont. Magánügyeit gyorsan
(mindössze 3-5 percben), de ne a gyermekek között és ne a munkafolyamat megzavarásával
intézze.
Nyilatkozat
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat tudomásul vettem, elfogadom, magamra
nézve kötelezőnek tekintem, annak egy példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az
általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel
tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek
megfelelően használom.
Dátum:

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

P:H:

.......................................................
óvodavezető

.................................................................
munkavállaló

GYÓGYPEDAGÓGUS munkaköri leírása
Munkavállaló

Név:
Oktatási azonosító:
Született:
Anyja neve:
Lakcíme:
Besorolása:
Közvetlen felettese: óvodavezető
Munkavégzés helye: Községház Utcai Óvoda (1028 Bp. Községház u. 4.)
(valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek optimális ellátásának biztosítása érdekében,
szükség esetén, budapesti II. kerület másik önkormányzati fenntartású óvodája)
Munkakör
Megnevezése: utazó gyógypedagógus
Célja: A sajátos nevelési igényű gyermekek családi nevelésének, közösségbe való
beilleszkedésének elősegítése, a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt történő
integrált nevelése.
Munkaidő: a törvényi előírásnak megfelelő havi óraszámmal
A munkakör tartama


A Pedagógiai programban és a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelési
irányelveiben foglaltak szerint önállóan és felelősséggel fejleszti a gyermekeket és
erről naprakész dokumentációt vezet



Nevelőmunkájában érvényesíti a tehetséggondozást, felzárkóztatást, a másság
elfogadtatását, a pedagógus etika betartását.



Biztonságos, nyugodt körülményeket teremt a gyermekek értelmi, testi, lelki
fejlődéséhez.



Az SZMSZ-ben rögzített ünnepekhez, óvodai hagyományokhoz igazodva alakítja ki
munkarendjét és szükség esetén segít ezek előkészítésében, lebonyolításában.



Gyógypedagógiai jellemzést készít azokról a gyermekekről, akiket a Fővárosi
Pedagógiai Szakszolgálat Tagintézményeibe vizsgálatra kell irányítani.



Az iskolába menő gyermekekről írásos összegző véleményt készít (fejlesztési javaslat)



A szertár rendjéért, az eszközök biztonságos tárolásáért különleges felelősséggel
tartozik, a szertárfelelőssel történt egyeztetés szerint.



A tűz- és munkavédelmi előírásokat betartja



Egyenlő fejlődési esélyt biztosít minden gyermek számára.



Pályakezdő pedagógusok beilleszkedését segíti.



A szobájában és a közös helyiségekben teremtsen esztétikus környezetet, amely
harmonizál az óvoda többi helyiségével!
A gyógypedagógus munkájának fontos elme a nevelési év elején kialakított
munkarend pontos betartása, a nevelési év elején az utazó gyógypedagógiai hálózat
koordinátora által készített órarend szerinti munkavégzés.



Feladatkör részletesen
A gyermek nevelésével kapcsolatos feladat
 Gondoskodik a gyermek testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről,
személyiségének fejlődéséről,
 nevelő tevékenysége során figyelembe veszi a gyermek egyéni képességét, tehetségét,
fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, sajátos nevelési igényét,
segíti a gyermek képességének, tehetségének kibontakozását, illetve a bármilyen oknál
fogva hátrányos helyzetben lévő gyermek felzárkózását társaihoz,
 a gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges
ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződik; ha észleli, hogy a gyermek,
balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megteszi,
 közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek
fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában, megszüntetésében, az ilyen
körülmények kialakulásának megelőzésében,
 a gyermek életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi
együttműködés magatartási szabályait, és törekszik azok betartatására,
 a szülőket és a gyermekeket az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, a
szülőt figyelmezteti, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése
érdekében intézkedést tart szükségesnek,
 a szülő javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad,
 tevékenysége során a gyermekek és a szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben
tartja,
 a gyermekek részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja.
 feladatait a köznevelési törvényben meghatározottak szerint, a sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelésének irányelvei, valamint az országos és helyi Pedagógiai
program alapján végzi önállóan és felelősséggel.
 mindennemű akadályoztatás esetén távolmaradását munkakezdés előtt jelentse az
óvodavezetőnek vagy helyettesének,
 köteles a nevelőmunkával összefüggő pedagógiai adminisztrációt határidőre
elkészíteni, napi munkájára legjobb tudása szerint felkészülni.

A gyógypedagógus feladata az integrált nevelés, oktatás során
 Az utazó gyógypedagógus kötelező óraszámában a szakértői bizottságok által kiadott
érvényes szakvéleményben foglaltak, és szükség esetén, saját hatáskörében elvégzett
vizsgálati eredményei szerint, az integráltan nevelhető, sajátos nevelési igényű
gyermek képességeinek korrekciós vagy kompenzatív logopédiai-szurdopedagógiai
fejlesztését végzi egyéni vagy kiscsoportos formában a befogadó óvodában.
 A lehető legnagyobb óraszámban, a gyógypedagógus óvodai csoportban való
részvételével, az érintett gyermek óvodai csoportban történő megsegítése is részét
képezi az adott gyermek rehabilitációjának.
 A gyógypedagógiai fejlesztés magába foglalja a vizuális, akusztikus, taktilis,
mozgásos észlelés folyamatait, a motoros képességek, a beszéd- és nyelvi készségek
és az értelmi képességek fejlesztését.
 A gyógypedagógus a Pedagógiai programot egyéni fejlesztési tervvel egészíti ki.
 A gyógypedagógus feladata az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs,
rehabilitációs tevékenység során olyan team-munka kialakítása és a szervezett nevelési
folyamatban történő megvalósulásának segítése, mely az egyes gyermekek vagy
gyermekcsoport igényeitől függő eljárások (időkeret, eszközök, módszerek, terápiák)
alkalmazását teszik lehetővé.
 Tanácsadással és mintaadással a gyógypedagógiai asszisztensek munkájának
irányítása, segítése.
 A gyógypedagógus közreműködése kiterjed a gyermeket fejlesztő óvodapedagógusok
felkészítésére, a fogadó óvoda sajátos teendői ellátásának tervezésére és folyamatos
tanácsadásra, mely az óvodai nevelőmunkán túl a szülők és az óvoda
együttműködésére is kellő hangsúlyt helyez:
o segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését, figyelemmel kíséri a gyermek
haladását,
o javaslatot tesz gyógypedagógia-specifikus módszerek, módszerkombinációk
alkalmazására, az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra,
a gyermek igényeihez igazodó környezet kialakítására,
o segítséget nyújt a szükséges speciális (segéd)eszközök kiválasztásában,
tájékoztat a beszerzés lehetőségéről,
o együttműködik az óvodapedagógusokkal, figyelembe veszi a gyermekkel
foglalkozó óvodapedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait,
o segít a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek
összehangolásában,
o kapcsolatot tart a szülővel a rehabilitáció sikerességét szolgáló ismeretek
átadásával,
o részt vesz a befogadó közösség felkészítésében
o részt vesz az óvodai foglalkozások és tevékenységek adaptációjában.
 Heti 1 óra konzultációt biztosít az óvodapedagógusoknak és heti 1 fogadó órát az
érintett gyermekek szüleinek. Szükség szerinti konzultál a kerületi Pedagógiai
Szakszolgálat óvodában ellátást végző munkatársaival.
 Részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken, a gyógypedagógusok szakmai team
megbeszélésein, az utazó gyógypedagógusok kerületi munkaközösségének
értekezletein.

A munkavégzés dokumentumai:
Az utazó gyógypedagógus az általa nyújtott ellátás során a következő dokumentumokat
köteles elkészíteni, illetve a nevelési év során a hatályos törvényeknek megfelelően
folyamatosan vezetni:
1. Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció és rehabilitáció – egyéni fejlődési lap kül- és
belív (nyomtatvány)
2. Napló
3. Egyéni fejlesztési terv (dokumentum)
4. Munkaidő elszámolás (dokumentum)
5. Teljesítésigazoláshoz jelenléti ívek vezetése, ellátott intézményenként 1 példányban
(dokumentum)
6. Esetbeszámoló dokumentum (gyógypedagógiai jellemzés) – nevelési évenként 2
alkalommal
7. Anamnézis
8. Órarend leadása 2 példányban (óvodavezetőnek, koordinátornak)
A teljesítés igazolása:
A teljesítés elfogadásának feltétele, hogy az utazó gyógypedagógus jelenléti ívei összhangban
legyenek kötelező óráinak számával. Az ellátandó gyermek hiányzása esetén a
gyógypedagógus egy általa ellátott másik gyermeknek ad nagyobb óraszámot, esetleg az adott
óvodai csoportban végez megfigyeléseket.
Általános magatartási követelmények






A gyermekek és szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait
maradéktalanul tiszteltben tartja, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ ad.
Munkatársaival együttműködik.
A munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő és az adott helyzetben
általában elvárható magatartást tanúsít.
Tevékenységét az intézményvezető-helyettes közvetlen irányítása mellett végzi.
Felette az általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Munkaköri
leírását az intézményvezető készíti el.
Köteles rendszeresen részt venni a munkáltató által részére szervezet tanfolyamokon,
illetve továbbképzéseken.

Felelősségre vonható






munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért vagy hiányos elvégzéséért,
a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért,
a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a
gyermekek jogainak megsértéséért,
a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért,
megrongálásáért,
vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért.

Ellenőrzési tevékenység
Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai által megfogalmazott
célkitűzések, a működési rend, a vezetői utasítások és a nevelőtestületi határozatok betartása
alapján végzi.
A fenti dokumentumokban előírtakat a gyerekekkel is betartatja.
Ha bármely területen hiányosságot tapasztal, erről értesíti az illetékes vezetőt.
Ellenőrzésre jogosultak



az intézményvezető, a kerületi gyógypedagógiai ellátást koordináló gyógypedagógus
a pedagógiai munka fejlesztése érdekében megfigyeléseket végezhetnek a
nevelőtestület tagjai az intézményi munkatervben megjelöltek szerint.

Munkakörülmények



Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkabeosztás és szabályok
betartásával, a mindenkori hatályos jogszabályok szellemében, az SZMSZ és a
közalkalmazotti szabályzat alapján végzi.
Munkájához megfelelően felszerelt fejlesztőszoba, telefon, számítógép, fénymásoló
berendezés áll rendelkezésre.

Technikai döntések



Betartja a tűz-, munka- és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a
rábízott anyagokkal.
Kialakítja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, az anyagi lehetőségek
szerint.

Jogok, hatáskör
Gyakorolja az alkalmazotti közösség tagjának és jogszabályok által, valamint az óvoda
SZMSZ-ében biztosított jogokat.
Bizalmas információk kezelése:
Szülőknek a gyermekekről pedagógiai információt korrekt módon adhat. Az óvoda belső
életéről, gazdasági helyzetéről felvilágosítást senkinek nem adhat. A gyermekek adatait
bizalmasan kell kezelnie minden pedagógusnak. Adatok csak az adatvédelmi rendelet
(GDPR) leírtak szerint szolgáltathatók ki.
Járandóság




besorolás szerinti fizetés
BKV bérlet
a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek és a kollektív szerződés
szerint

Dátum:
……………………………………………
munkavállaló

……………………………………
munkáltató

Átvettem: …………………………………………………………………………..
Záradék
Ezen munkaköri leírás 2018. 09.01. – től lép életbe.
A munkaköri leírást a mai napon átvettem, a benne foglaltakat magamra nézve kötelezőnek
ismerem el.
Kelt: ………………………………………………
……………………………………………
átadó

……………………………………
átvevő

Példányok:
1. pld. munkavállaló
2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyaga)
3. pld. irattár
Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat a munkaszerződés és módosításai
tartalmazzák.

Nyilatkozat
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy
példányát átvettem.
Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt érékekért anyagi és büntetőjogi
felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket
rendeltetésüknek megfelelően használom.

Kelt:

……………………………………
munkavállaló

GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTESN munkaköri leírása

Munkavállaló
Név:
Oktatási azonosító:
Született:
Anyja neve:
Lakcíme:
Besorolása:
Közvetlen felettese: intézményvezető-helyettes
Munkavégzés helye: ………………………………… ……………………………Óvoda,
(valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek optimális ellátásának biztosítása érdekében,
szükség esetén, budapesti II. kerület másik önkormányzati fenntartású óvodája)
Munkakör
Megnevezése: gyógypedagógiai asszisztens
Célja: Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése. A pedagógiai program eredményes
megvalósítása, a gyermekek zavartalan és folyamatos ellátása érdekében segítse az
óvodapedagógusok munkáját a gyógypedagógus irányítása mellett.
Munkaidő: 40 óra
Alapkövetelmény

egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet

Iskolai végzettség, szakképesítés

középfokú végzettség, új alkalmazás esetén
gyógypedagógiai asszisztensi végzettség

Elvárt ismeretek

az

óvoda

nevelési

és

egészségügyi

előírásainak, belső szabályzatainak ismerete
Szükséges képességek

szeretetteljes és példaadó viselkedés

Személyes tulajdonságok

pontosság, megbízhatóság, türelem, higiénia,
segítőkészség

Főbb felelősségek és tevékenységek
A gondjaira bízott gyermekek testi épségéért teljes körű felelősséggel tartozik. Köteles
gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek foglalkoztatásáról,
fejlődésük optimális segítéséről a gyógypedagógusok irányítása szerint:









a gyermekek felügyeletének biztosításánál,
a párhuzamosan végezhető tevékenységek megszervezésében és lebonyolításában,
a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni megsegítésében,
a másság elfogadtatásában (személyes példaadás)
a gyermekek biztonságos körülményeinek megteremtésében, a balesetek elkerülésének
kivédésében,
a tevékenységszervezés feltételeinek zökkenőmentes biztosításában,
óvodai ünnepségek, hagyományok megszervezésében, lebonyolításában,
figyelemmel kíséri a csoportra, gyermekekre vonatkozó terveket, azok megvalósítását
felelősségteljesen segíti.

Feladatkör részletesen
A gyógypedagógus irányítása alapján segíti a csoportban folyó nevelő munkát:















folyamatosan segíti a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiadott érvényes
szakértői szakvéleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényűnek diagnosztizált
gyermekek óvodai foglalkozásokon való részvételét, az óvodai életbe történő
beilleszkedését, valamint szocializációját,
a gyógypedagógiai asszisztens az óvodai foglalkozásokon való segítségnyújtásával,
valamint az óvodai élet mindennapjaiban az érintett gyermekek megsegítésével
elősegíti az integrált oktatás-szervezés és nevelés legoptimálisabb működését,
köteles gondoskodni a gyermek testi szükségleteinek ellátásáról
a tevékenységek megszervezésében a gyógypedagógus és az óvodapedagógus
irányításával segíti a csoportban folyó munkát, az eszközöket előkészíti, elrakja, segít
a csoportszoba átrendezésében, a gyermekek eszközeinek előkészítésében,
segíti a sajátos nevelési igényű gyermekek befogadásának zökkenőmentessé tételét,
aktívan részt vesz a sajátos nevelési igényű gyermekek gondozási teendőinek
ellátásában:
étkezésnél,
o öltözködésnél
o tisztálkodásban,
o a levegőztetés előkészítésében és lebonyolításában,
a segítségnyújtása az óvoda területén, igény esetén az óvoda által szervezett
programokon folyik: sétánál, óvodán kívüli foglalkozásoknál, kirándulásoknál segíti a
sajátos nevelési igényű gyermekek utcai közlekedését, a programokon való kulturált
részvételét,
csendes pihenő alatt és szabadidejében szemléltető eszközöket készít, azokat
karbantartja, előkészíti a következő napra,
segíti a sajátos nevelési igényű gyermekek hazabocsátását,
a megtanult fejlesztő terápiák egyes elemeit a gyógypedagógus útmutatása szerint a
gyermekekkel gyakorolja,
szükség esetén közreműködik a sajátos nevelési igényű gyermekek orvosi
vizsgálatánál,





kisebb baleset esetén elsősegély nyújt, de erről mindképpen értesíti a beosztott
pedagógus és a vezetőt,
ismeri az intézmény alapdokumentumait,
munkáját minden esetben az említett alapdokumentumok alapján és a pedagógusok
útmutatásai szerint végzi.

A pedagógiai asszisztens tevékenysége a szakmai információtartalom
bővítéséhez:
- a nevelési év első heteiben konzultál a gyógypedagógussal a rá háruló feladatokról és a
fejlesztési folyamatok egyéni és időbeni ütemezéséről az év folyamán.
- tervező munkáját összehangolja a gyógypedagógus egyéni fejlesztési tervet készítő
munkájával
- részt vesz a munkaközösségek megbeszélésein
- ismeretet szerez a speciális szakemberek (pl.: konduktor, gyógypedagógus,
logopédus) munkájáról, lehetőség szerint a megtekintett foglalkozások alkalmával
- jártasságot szerez a gyógyászati és tanulást segítő eszközök alkalmazásában
- az elméleti tartalmakat képes összevetni a gyakorlattal, a fejlesztési terv készítése
során felidézni, alkalmazni.
- az óvodában részt vesz az érintett gyermekekkel kapcsolatos szakmai team-eken, szoros
együttműködésben dolgozik az utazó gyógypedagógussal és az óvodapedagógusokkal,
- rendszeres konzultációt biztosít az érintett gyermekek szülei részére, a szülőket csak a saját
kompetenciájának megfelelően tájékoztatja, szükség esetén a megfelelő pedagógushoz
irányítja őket
- a hivatali titoktartás e munkakörre is kötelező.
Az egyéni fejlesztési terv elkészítésével kapcsolatos teendői:
- a szakmai információkat felhasználja, ismerje a gyermekkel kapcsolatos intézményi,
valamint fejlődésével, fejlesztésével összefüggő dokumentumokat
- a hospitálás alkalmával készített feljegyzés a tanuló igényeiről, és a lehetőségek
beépíti a fejlesztési tervbe
- a gyógypedagógussal közösen összeállított egyéni/csoportos fejlesztési tervben
megjelöli a rá háruló feladatokat
- a feladatait ismerve igény szerint havi/heti/napi ütemtervet készít
A munkavégzés dokumentumai:
A gyógypedagógiai asszisztens az általa nyújtott ellátás során a következő dokumentumokat
köteles elkészíteni, illetve a nevelési év során a hatályos törvényeknek megfelelően
folyamatosan vezetni:



jelenléti ív
esetbeszámoló dokumentum – nevelési évenként 2 alkalommal

Általános magatartási követelmények





A gyermekek és szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait
maradéktalanul tiszteltben tartja, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ ad.
Munkatársaival együttműködik.
A munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő és az adott helyzetben
általában elvárható magatartást tanúsít.
Tevékenységét az intézményvezető-helyettes közvetlen irányítása mellett végzi.
Felette az általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Munkaköri
leírását az intézményvezető készíti el.

Felelősségre vonható






munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért vagy hiányos elvégzéséért,
a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért,
a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a
gyermekek jogainak megsértéséért,
a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért,
megrongálásáért,
vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért.

Ellenőrzési tevékenység
Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai által megfogalmazott
célkitűzések, a működési rend, a vezetői utasítások és a nevelőtestületi határozatok betartása
alapján végzi.
A fenti dokumentumokban előírtakat a gyerekekkel is betartatja.
Ha bármely területen hiányosságot tapasztal, erről értesíti az illetékes vezetőt.
Ellenőrzésre jogosultak



az intézményvezető, a helyettese és a pedagógusok,
a pedagógiai munka fejlesztése érdekében megfigyeléseket végezhetnek a
nevelőtestület tagjai az intézményi munkatervben megjelöltek szerint, valamint a
kerületi ellátást koordináló gyógypedagógus.

Munkakörülmények



Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkabeosztás és szabályok
betartásával, a mindenkori hatályos jogszabályok szellemében, az SZMSZ és a
közalkalmazotti szabályzat alapján végzi.
Munkájához telefon, számítógép, fénymásoló berendezés áll rendelkezésre.

Technikai döntések



Betartja a tűz-, munka- és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a
rábízott anyagokkal.
Kialakítja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, az anyagi lehetőségek
szerint.

Jogok, hatáskör
Gyakorolja az alkalmazotti közösség tagjának és jogszabályok által, valamint az óvoda
SZMSZ-ében biztosított jogokat.
Bizalmas információk kezelése:
Szülőknek a gyermekekről pedagógiai információt korrekt módon adhat. Az óvoda belső
életéről, gazdasági helyzetéről felvilágosítást senkinek nem adhat. A gyermekek adatait
bizalmasan kell kezelnie minden pedagógusnak. Adatok csak az adatvédelmi rendelet
(GDPR) leírtak szerint szolgáltathatók ki.
Járandóság



besorolás szerinti fizetés
a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek és a kollektív szerződés
szerint

Dátum:

……………………………………………
munkavállaló

……………………………………
munkáltató

Átvettem: …………………………………………………………………………..
Záradék
Ezen munkaköri leírás ……-től lép életbe.
A munkaköri leírást a mai napon átvettem, a benne foglaltakat magamra nézve kötelezőnek
ismerem el.
Kelt: ………………………………………………
……………………………………………
átadó

……………………………………
átvevő

Példányok:
1. pld. munkavállaló
2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyaga)
3. pld. irattár
Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat a munkaszerződés és módosításai
tartalmazzák.

Nyilatkozat
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy
példányát átvettem.
Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt érékekért anyagi és büntetőjogi
felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket
rendeltetésüknek megfelelően használom.

Kelt:

……………………………………
munkavállaló

Függelék
Értelmező rendelkezések a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 2011.évi CXII. törvény 3. § alapján:
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható
természetes személy
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adatok – teljes körű, vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy
a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a
személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (például: ujj- vagy tenyérlenyomat, DNSminta, íriszkép) rögzítése is.
Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele.
Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy helyreállításuk többé nem
lehetséges.
Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feltételek elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásával – beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi.
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval.

Községház Utcai Óvoda
OM azonosító: 034224
Ügyintéző: Sándorfi Lászlóné óvodavezető
Tárgy: SZMSZ módosítása, elfogadása

Ikt.sz: 45/I/2021

HATÁROZAT

Jelen szervezeti és működési szabályzat kiterjed az intézménnyel jogviszonyban állókra és
mindazon személyekre (a rájuk vonatkozó rendelkezések erejéig), akik belépnek az
intézménybe.

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálybalépése
Jelen egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzat a nevelőtestületi
elfogadást követő napon lép hatályba, az előző 581/I/2018. sz. határozat hatályát veszti.

2. A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata, módosítása
Módosítása: az óvodavezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnöke

3. A szervezeti és működési szabályzat nyilvánossága
 A hatályba lépett SZMSZ-t meg kell ismertetni az óvoda minden alkalmazottjával,
valamint azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával, és meghatározott körben
használják helyiségeit.
 Az SZMSZ-ben foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell.

4. A szervezeti és működési szabályzat melléklete
1. számú melléklet: Munkaköri leírásminták

A szülői képviselet, a Községház Utcai Óvoda jelen SZMSZ-nek elfogadásához magasabb
jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez (a dokumentumok nyilvánosságának
biztosítása, az intézmény tájékoztatási kötelezettsége, valamint a gyermekek adatainak
kezelésével kapcsolatban) véleményezési jogát korlátozás nélkül, a jogszabályban
meghatározott határidő biztosításával gyakorolta.

A dokumentummal kapcsolatban

ellenvetést nem fogalmazott meg.

Kelt: Budapest, 2021. január 15.

.......................................................
szülői szervezet elnöke/képviselője

Községház Utcai Óvoda közalkalmazotti tanácsa a Községház Utcai Óvoda jelen SZMSZnek elfogadásához magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez
általános véleményezési jogát korlátozás nélkül, a jogszabályban meghatározott határidő
biztosításával gyakorolta. A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott
meg.

Kelt: Budapest, 2021. január 15.
.......................................................
közalkalmazotti tanács elnöke

A szervezeti és működési szabályzatot a nevelőtestület 100% arányú „igen”
szavazatával, 45/I/2021 számú nevelőtestületi határozatával 2020. január 15. napján
elfogadta.
……………………………….
nevelőtestület képviselője
……………………………….
nevelőtestület képviselője

A Községház Utcai Óvoda jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és
működési szabályzat rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra
többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges.
Kelt: Budapest, 2021. január 15.
P.H.

.....................................................
Sándorfi Lászlóné
óvodavezető

Az elfogadott szervezeti és működési szabályzat kihirdetésének napja: 2021. január 18.

