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Bevezető 

 

 

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

Szervezeti és Működési Szabályzatban (SZMSZ) részletezi. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

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

kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket.  

 

A SZMSZ-t az óvodavezető készítette el. 

 

A szabályzatot nevelőtestület fogadja el a szülői közösség véleményezését és a fenntartó 

egyetértését - amennyiben a fenntartóra többletköltség hárul - követően és a az intézményvezető 

jóváhagyásával válik érvényessé. 

 
 

1 Általános rendelkezések  

1.1 SZMSZ célja 

 

Az SZMSZ célja:  

 az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása 

 a gyermeki jogok érvényesülése 

 a szülők, gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése 

 az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása. 

SZMSZ tartalma: 

 meghatározza a budakalászi Telepi Óvoda, mint köznevelési intézmény működési belső 

rendjét, 

 a külső és belső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat, 

 mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.  

1.2 SZMSZ hatálya 

 

Az SZMSZ és a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok hatálya kiterjed az intézmény 

valamennyi közalkalmazottjára, az óvodába járó gyermekek közösségére, a gyermekek szüleire, 

törvényes képviselőire. Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek betartani, akik az 

intézménnyel kapcsolatba kerülnek, valamint igénybe veszik szolgáltatásait. 

 

1.3 Az SZMSZ jogszabályi alapja 

 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről (Nkt); 

 20/2012. (VIII. 312.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról; 

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

 363/2012 (XII. 17.) kormányrendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

 56/2011 (XII. 312.) NGM rendelet a szakfeladat-rendről; 

 370/2011 (XII. 31.) Kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszerének 

működtetéséről. 



Szervezeti és Működési Szabályzat  Telepi Óvoda 

Készült: 2017. október 1.   2 

2 Az intézmény általános jellemzői 

2.1 Alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb- költségvetési 

szerv működéséből fakadó - szabályozások 

Az intézmény neve: BudakalásziTelepi Óvoda 

Rövid neve: Telepi Óvoda 

Alapító neve: Budakalász Város Önkormányzata  

Az alapító székhelye: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

Fenntartó neve: Budakalász Város Önkormányzata 

Fenntartó székhelye: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

Irányító szerv neve: Budakalász Város Önkormányzata 

Irányító szerv székhelye: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

Az intézmény közfeladata: köznevelés, óvodai nevelés – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC (Nkt) 1.§. (2) bekezdés, a 4.§. (1) bekezdés a) pontja és a 8.§. (1) bekezdés szerint – és 

óvodai intézményi étkeztetés  

Államháztartási szakágazati besorolás: 851020 – óvodai nevelés 

Alaptevékenysége: köznevelési feladat, óvodai nevelés szakmai, működtetési feladatai és 

gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés a köznevelési intézményben. 

  091110  óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 

  091140  óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

  096015  gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

  096025  munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

Működési területe: a hatályos jogszabályok alapján és a fenntartó által – az óvodába történő 

jelentkezés, a felvétel/átvétel eljárás rendjéről, az óvodai felvételi körzetek meghatározásáról 

szóló14/2013. (04. 26.) önkormányzati rendeletekben – meghatározott felvételi körzet. 

Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: a fenntartó, Budakalász Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete nyilvános pályázat útján, határozott időre bízza meg, a mindenkori hatályos 

jogszabályok alapján. 

Alkalmazásban álló személyek jogviszonya:  

  közalkalmazotti jogviszony (1992. évi XXXIII. törvény –Kjt – alapján) 

megbízási jogviszony a Ptk. hatályos rendelkezései szerint kötött polgári jogi jogviszony. 

Típusa: óvoda, 

Alapfeladata: óvodai nevelés 

Gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik, az 

előirányzatok feletti jogosultság gyakorlásának rendjét a mindenkori éves önkormányzati 

költségvetési rendelet szabályi határozzák meg. 

Pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó szerv: Budakalászi Polgármesteri Hivatal (Budakalász, 

Petőfi tér 1.) 

Maximális gyermeklétszám: 208 fő 

Feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 2011 Budakalász Mályva u. 1. – 1294/13 – köznevelési 

intézmény. 

Okirat száma: 3/2/2016. (2016. január. 28.)
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2.2 A bélyegzők használatának rendje 

A bélyegzők az intézmény lemezszekrényében tarthatók. 
 

 

Használhatja: 

 vezető, 

 helyettes, 

 óvodatitkár. 

 

a bélyegzők hivatalos lenyomata:  

 

 

 

2.3  Az óvoda szervezeti felépítése 

Óvodavezető  

Magasabb vezető 

Óvodavezető-helyettes 

Vezető 

 

Munkaközösség

vezetők 

Óvodatitkár 

Technikai alkalmazottak 

Pedagógusok 

Dajkák 

Közalkalmazotti 

Tanács Elnöke 

TÓA 

kuratórium 

SZMK 

vezető 

Pedagógiai asszisztensek 



Szervezeti és Működési Szabályzat   Telepi Óvoda 

Készült: 2017. október 1.  2 

 

2.4 Álláshelyek, foglalkoztatottak száma 

Engedélyezett álláshelyek száma: 33  Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazotti létszám: 33 

 

Munkakörök 

A munkakörökben 

foglalkoztatható 

létszám 

Megjegyzés (teljes vagy 

részmunkakör) 

Intézményvezető 1 Teljes munkakör 

Intézményvezető-helyettes 1 Teljes munkakör 

Óvodapedagógus 15 Teljes munkakör 

Logopédus 1 Teljes munkakör 

Pedagógiai asszisztens 2 Teljes munkakör 

Dajka 8 Teljes munkakör 

Óvodatitkár 1 Teljes munkakör 

Fűtő-karbantartó 1 Teljes munkakör 

Konyhás  2 Teljes munkakör 

Mosónő 1 Teljes munkakör 

 

Valamennyi munkakörhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, 

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

tartalmazzák. 

 

2.4.1 Az intézmény működési alapdokumentumai 

 

A törvényes működést az alábbi, hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok 

határozzák meg.  

 Az alapító okirat (AO) 

 Az óvoda pedagógiai programja (PP) 

 Jelen SZMSZ és mellékletei, függelékei 

 Közalkalmazotti Szabályzat (KSZ) 

 Az óvoda éves pedagógiai munkaterve 

 

 

3 A működés rendje 

3.1 A gyermekek fogadása (nyitva tartás) 

 

Általános szabályok 

 Az óvodai nevelési év rendjét az óvodai munkatervhatározza meg. 

 A hivatalos ügyek intézése az óvodatitkár irodájában történik. 

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

 Az óvoda hétfőtől péntekig tartó, ötnapos munkarenddel egész éven át folyamatosan 

működik (nyári zárás kivételével).  
 

A nyitva tartás rendje 

 A nyitvatartási idő: 600 órától 1800  óráig - napi 12 óra.  

 Az óvodát reggel a munkarend szerint, a 600-ra érkező óvodapedagógus nyitja.  
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 Az ügyelet reggel 600- 7 óráig, délután 1630 - 1800 óráig tart.  

 A nyitva tartás teljes ideje alatt óvodapedagógusok foglalkoznak a gyermekekkel. 

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

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

nagytakarítás. A nyári zárás időpontjáról a szülőket február 15-ig tájékoztatjuk, ennek 

tudomásulvételét aláírásukkal igazolják. Az óvoda zárva tartási ideje alatt a szülő kérésére a 

gyermeket a kijelölt óvodában helyezzük el. A szorgalmi időszak végén összegyűjtjük a 

gyermekek elhelyezésére vonatkozó igényeket, és a szülőket a gyermekeket fogadó óvodáról 

a zárást megelőzően tájékoztatjuk.  

 Az óvoda nyári zárva tartási ideje alatt hetente egy alkalommal – külön megállapított 

beosztás szerint – hétfői napokon reggel 9. órától 12 óráig ügyeletet tartunk. 

 A nevelés nélküli munkanapról (nevelési évenként 5 nap) a szülőket szeptemberben, az éves 

munkatervben foglaltak alapján és jogszabályban előírtak szerint tájékoztatjuk. Az aktuális 

szakmai nap előtt 7 nappal kifüggesztjük, írásban tájékoztatjuk (elhelyezési igényfelmérés). 

A gyermekeket a másik óvoda fogadja. 

 A polgármester engedélyével - előzetes igényfelmérés alapján - karácsony és újév között 

zárva tarthatunk. 

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

 

3.2 A benntartózkodás rendje   

3.2.1 Gyermekek benntartózkodásának rendje: 

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

óvodapedagógusoknak, akik átveszik a gyermek felügyeletét. 

 A gyermeket csak a gondviselő szülő, illetve az általa írásban meghatalmazott személy viheti 

el. 

 A gyermek az óvoda helyiségeit csak pedagógus, esetenként szakszolgálati szakember illetve 

hitoktató közreműködésével használhatja.  

 A kizárólagosan felnőttek által használt helyiségekben, konyha, mosdó, mosókonyha, 

kazánház, öltöző gyermek nem tartózkodhat.  

 

3.2.2 Az alkalmazottak benntartózkodásának rendje 

 Az óvodapedagógus heti teljes munkaideje 40 óra, ebből a kötött munkaidőt a gyermekekkel 

való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítani (32 óra), a 

munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal 

összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, 

gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus 

számára.) 

 A logopédus heti munkaideje 40 óra, melyből 21 (26) órát a gyerekekkel való közvetlen 

foglalkozásra fordít. 

 A dajkák, a technikai dolgozók heti teljes munkaideje 40 óra.  

 Az alkalmazottak napi munkarendjét az óvodavezető, a helyettesítési rendet a vezető-

helyettes állapítja meg, az óvoda foglalkozási rendjének megfelelően.  

 Az alkalmazottak munkaköri feladatait a munkaköri leírások és a megbízások tartalmazzák. 

 A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátását, zavartalan 

biztosítását, és a pedagógusok feltétlen jelenlétét és közreműködését a teljes nyitva tartás 

idejében kell figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének tagjai és a dolgozói javaslatot 

tehetnek egyéb szempontok és kérések figyelembevételére is.  
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 Az alkalmazott köteles a munkarendjének megfelelően ápoltan, munkaruházatban/munkára 

alkalmas ruhában a feladatvégzése helyén pontosan megjelenni. 

 A munkából való rendkívüli távolmaradás esetén azonnal köteles jelenteni a vezetőnek vagy a 

vezető helyettesnek, hogy a helyettesítésről intézkedjen. 

 Az óvodapedagógusok számára a kötelező órán felüli – pedagógiai munkával összefüggő 

rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást, vagy kijelölést az óvoda vezetője 

adja. 

 A közösségi tulajdon védelme érdekében a riasztó és az épület kulcsainak biztonságos 

használata a nyitó és záró dajka feladata. 

 Kulcsmásolat az óvoda vezetőjénél van. 

 

3.2.3 A vezetők benntartózkodásának rendje 

 Az óvodavezető, vagy helyettese a nyitva tartás ideje alatt (reggel 7 és délután 1630 óra 

között) az óvodában tartózkodik. 

 Az óvodavezetőt akadályoztatása esetén – az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos 

hatáskörben, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével – teljes felelősséggel 

az óvodavezető-helyettes helyettesíti. 

 Az óvodavezető tartós távolléte esetén a kijelölt helyettes gyakorolja a kizárólagos 

jogkörként fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes, 

folyamatos távollét – ide nem értve az évi rendes szabadságot. Amennyiben az 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 helyettesítés az óvodavezető által 

adott megbízás alapján történik. Ilyen megbízás hiányában az óvodavezetőt a Közalkalmazotti 

Tanács elnöke, a műszak rangidős óvodapedagógusa helyettesíti (sorrend). Ezen túlmenően a 

benntartózkodás alapján intézkedésre a magasabb fizetési fokozatba tartozó óvodapedagógus 

jogosult. 

 Egy-egy esetben, részfeladat intézésében, illetve halasztást nem tűrő ügyekben megbízott 

óvópedagógus járhat el (személyes, vagyonvédelem). A megbízás egy nevelési évre szólhat, a 

délelőtti és a délutáni műszakrendben dolgozó két óvópedagógus részére. Intézkedési jogkörük 

az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő, azonnali 

döntést igénylő ügyekre terjedhet ki. 

 A reggel 600  órától 7.00 óráig, illetve a 1630 órától 1800 óráig terjedő időben a vezető 

helyettesítésének ellátásában közreműködnek a munkarend szerint ez időben munkát végző 

óvodapedagógusok. Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek 

biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 

 

A vezető, illetve a vezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje 

 

A vezető megnevezése, akit  

helyettesíteni kell 

A helyettesítő megnevezése 

(munkakör és név) 

Fehérváriné Básits Margit (vezető) Ványikné Kubinszki Terézia (vez.hely.) 

Ványikné Kubinszki Terézia  
Soóky Kornélia (KAT elnök, megbízott) 

Somossy Kinga (BECS munkaközösség vezető) 
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3.2.4 A belépés és bent tartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak 

jogviszonyban az óvodával 

 Az óvoda bejárata a gyermekek biztonsága és a vagyonvédelem érdekében számkóddal nyílik. 

Belépés csengetésre. Az óvoda alkalmazottai közül bárki ajtót nyithat, miután tájékozódott 

a személy kilétéről. Meg kell kérdezni, milyen ügyben jelent meg, és el kell kísérni a keresett 

személyhez. 

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

gyermek elvitelére jogosult személy arra az időtartamra, amely: 

 a gyermek érkezéskor: a gyermek átöltöztetésére és óvópedagógusnak felügyeletre 

átadására, valamint a kísérő távozására,  

 a gyermek távozásakor: a gyermek óvópedagógustól való átvételére, átöltöztetésére, 

valamint a távozásra szükséges. 

 külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben: 

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

intézmény nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az intézménybe, 

valamint, 

o minden más személy. 

 A külön engedélyt az óvoda valamely dolgozójától kell kérni. Csak az általa adott szóbeli 

engedély, és egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni. 

 Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni: 

o a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezletre való érkezéskor, illetve 

o a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor. 

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

vezetőjével történt egyeztetés szerint történik. 

 Az óvodai csoportok látogatását más személyek részére kivételes és indokolt esetben az 

óvodavezető engedélyezi. 

 Az ételszállítás a konyhához tartozó bejáraton keresztül a megállapodás szerinti időben 

történik. A konyhában csak az oda beosztott alkalmazottak tartózkodhatnak. 

 Az intézmény által szervezett, valamint a szülők részvételével tartott rendezvények 

alkalmával az intézmény helyiségeinek használati rendjét az intézmény vezetője állapítja 

meg. 

 Az óvoda dolgozói, továbbá ügynökök, üzletszerző vagy más személyek az óvoda területén 

kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak. 

 

 

3.3 Helyiségek használati rendje 

 

 A gyermekek az óvoda helységeit és udvarát csak óvodapedagógusi felügyelet mellett 

használhatják. 

 Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszerelési tárgyait, eszközeit csak az 

óvodavezető engedélyével, lehet onnan elvinni. 

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

alapító okiratban foglaltak szerint lehetséges. Az óvoda épületét, helyiségeit 

rendeltetésüknek megfelelően kell használni. A helyiségek használatra való átengedéséről az 

óvodavezető dönt. 

 Az óvoda konyhájába csak egészségügyi kiskönyvvel rendelkező személy léphet be. 

 Az óvoda helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom, vagy párthoz kötődő 

szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az óvoda ellátja a gyermekek 
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felügyeletét párt, vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú 

tevékenység nem folytatható. 

 Az óvoda egész területén - és közterületen a kerítéstől számított 5 méter - dohányozni 

tilos. 

 Az óvoda helyiségeinek használói felelősek: 

o az óvoda tulajdonának megóvásáért, védelméért, 

o az óvoda rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

o a tűz és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, 

o az intézmény szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben 

megfogalmazott előírások betartásáért, 

o Az igénybevevőket vagyonvédelmi kötelezettség terheli és kártérítési 

felelősséggel tartoznak.  

 A csoportszobában szülő csak az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhat (beszoktatás, 

ünnepélyek, szülői értekezletek, nyílt napok stb.).  

 Az intézményen belül szeszesital fogyasztása tilos. 

 Az óvoda épületében az óvodai dolgozókon, a gyermekeken és hozzátartozóikon kívül csak a 

hivatalos ügyek intézői tartózkodhatnak.  

 Az óvoda ingyenes helyiséghasználatot biztosít a szakszervezet, a közalkalmazotti tanács, a 

szülői szervezet részére. 

 A tornaszobát mozgásos tevékenységre és ünnepségekre, színházi előadásokra használjuk. A 

szülői közösség értekezleteire is rendelkezésre áll. 

 Az udvar elsősorban a gyermekek levegőn való foglalkoztatására, a foglalkozások levezetésére 

használható. A gyermekek levegőztetését naponként biztosítani kell az évszaktól függetlenül 

és az időjárásnak megfelelően (kivétel -10 fok, köd, szél) a pedagógiai programnak 

megfelelően. A rendért, a játékok és eszközök kíméletes használatáért, elrakásáért az 

óvodapedagógus felel. 

 A logopédiai szobát egyéni fejlesztési szükség esetén az óvoda pedagógusai is igénybe 

vehetik. 

 

 

 

4 A belső kapcsolattartás rendje 
 

4.1 A vezetők feladata 
 

 

Óvodavezető Az óvoda élén az óvodavezető áll. 

Az óvoda vezetője 

 felel az óvoda szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért,  

 gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett, 

 dönt az óvoda működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív 

szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe, 

 felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, 

 jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, 

 képviseli az intézményt. 
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 A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel 

 a pedagógiai munkáért, 

 a nevelőtestület vezetéséért, 

 a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű 

megszervezéséért és ellenőrzéséért, 

 a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez 

szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, 

 a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, 

 a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 

 a szülői szervezettel (óvodaszékkel), a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel való 

megfelelő együttműködésért, 

 a gyermekbaleset megelőzéséért, 

 a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, 

 a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. 

 A köznevelési intézmény vezetője a pedagógiai munkáért való felelőssége körében szakmai 

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

munkája színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából. 

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

megbízásának második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés 

alapján értékeli. 

 

 

Óvodavezető-helyettes 

 A óvodavezető-helyettes a munkáját munkaköri leírása alapján, az óvodavezető közvetlen 

irányítása mellett végzi.  

 Feladat- és hatásköre kiterjed egész munkakörére.  

 Az óvodavezető-helyettes megbízásakor a nevelőtestület véleményezési jogkörrel 

rendelkezik. A helyettes kiválasztása és megbízása az óvodavezető hatásköre. A megbízás 5 

évre, illetve visszahívásig szól. Az óvodavezető helyettes nem függetlenített, munkáját 

csoportos óvodapedagógusi munkakör mellett végzi. Heti váltásban dolgozik. A vezető 

közvetlen munkatársa a vezetés felelős tagja, aki irányítással, önállóan látja el a 

feladatkörébe utalt feladatokat.  

 

Feladata: 

 A vezető távollétében teljes felelősséggel végzi a vezetési feladatokat. Munkáját azok a 

pedagógiai és egyéb feladatok alkotják, melyeket az óvodavezető meghatároz. A vezető 

távollétében képviseleti és aláírási joga van. 

 A vezetőt tartós távollétében helyettesíti, és teljes jogkörrel ellátja a vezetői feladatokat. 

 Az intézményvezető akadályoztatása esetén korlátozott jogkörben - el nem halasztható 

ügyek intézésével – ellátja az óvodavezető helyettesítését, 

 Nevelési területen közreműködik a vezető által meghatározott tevékenység irányításában, 
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 Ellátja mindazon tevékenységet, mely a biztonságos, kiegyensúlyozott, zavartalan működést 

biztosítja. 

 A munka megszervezésével kapcsolatosan felel a dokumentumok kiadásáért, vezetéséért, 

ellenőrzéséért. 

 Segíti a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítését, végrehajtásának 

szakszerű megszervezését és ellenőrzését. 

 Segíti a szülői közösséggel, az érdekképviseleti szervekkel való együttműködést. 

 Figyelmet fordít a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó méltó 

megszervezésére. 

 Beszámolási kötelezettsége kiterjed az intézmény egész működésére és pedagógiai 

munkájára, a belső ellenőrzések tapasztalataira, valamint az intézményt érintő megoldandó 

problémák jelzésére. 

 

Felelős: 

 egészségügyi vizsgálat megszervezése, 

 nemzeti ünnepek és egyéb hagyományok ápolása, 

 a szabadságok tervezése, ütemezése, 

 munkarend szervezése, ellenőrzése, a jelenléti íven történő dokumentálás ellenőrzését. 

 a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések végrehajtásának ellenőrzését 

 a városi rendezvényeken való közreműködés szervezése.
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4.2 A vezetők közötti feladatmegosztás, kiadmányozás és képviselet  

Ellátandó feladatok a vezetők munkaköri 

leírása alapján 
Feladatot ellátó vezető 

Egyéb/helyettes, ellenőr 

stb. 
Megjegyzés kiadmányozáshoz 

Szakszerű és törvényes működés Óvodavezető  Óvodavezető helyettes folyamatos 

Célszerű és takarékos gazdálkodás Óvodavezető  Óvodavezető helyettes 2 héten túli tartós hiányzás esetén 

Pénzügyi és gazdálkodási feladatok  Óvodavezető  Óvodavezető helyettes 

2 héten túli tartós hiányzás esetén kivétel: folyamatos 

megrendelés-szerződés: dolgozói bérlet, rezsi költség, 

meglévő előfizetés, helyettesítés elszámolása 

Gyermek és ifjúságvédelem Óvodavezető  Óvodavezető helyettes 
2 héten túli tartós hiányzás esetén, kivétel az azonnali 

intézkedést kívánó veszélyeztetettség felmerülése 

Gyermekbalesetek megelőzése Óvodavezető  Óvodavezető helyettes folyamatos 

Egészségügyi vizsgálat megszervezése Óvodavezető helyettes Óvodavezető folyamatos 

Ellenőrzési, mérési, értékelési rendszer 

működtetése  
Óvodavezető  Óvodavezető helyettes folyamatos 

Pedagógiai program végrehajtása, 

ellenőrzése. 
Óvodavezető  Óvodavezető helyettes folyamatos 

Éves munkaterv elkészítése, értékelése  Óvodavezető  Óvodavezető helyettes 2 héten túli tartós hiányzás esetén 

Beiskolázási feladatok lebonyolítása  Óvodavezető  Óvodavezető helyettes 2 héten túli tartós hiányzás esetén 

Pedagógus továbbképzési program és 

beiskolázási terv elkészítése 
Óvodavezető  Óvodavezető helyettes 2 héten túli tartós hiányzás esetén 

Nemzeti ünnepek és egyéb hagyományok 

ápolása 
Óvodavezető helyettes Óvodavezető folyamatos 

Álláshelyek betöltése, kinevezés  Óvodavezető  Óvodavezető helyettes 
2 héten túli tartós hiányzás esetén kivétel az azonnali 

intézkedést kívánó veszélyeztetettség 

Megbízások  Óvodavezető  Óvodavezető helyettes 2 héten túli tartós hiányzás esetén 

Munkaköri leírás elkészítése Óvodavezető  Óvodavezető helyettes 2 héten túli tartós hiányzás esetén 

Közalkalmazottak besorolása, 

nyilvántartások  
Óvodavezető  Óvodavezető helyettes 2 héten túli tartós hiányzás esetén  

Szükség szerint közalkalmazottak 

minősítése  
Óvodavezető  Óvodavezető helyettes 2 héten túli tartós hiányzás esetén 

Alkalmazottak erkölcsi és anyagi Óvodavezető  Óvodavezető helyettes 2 héten túli tartós hiányzás esetén kivétel az azonnali 
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elismerése  intézkedést kívánó veszélyeztetettség 

Szabadságok tervezése, ütemezése Óvodavezető helyettes Óvodavezető folyamatos 

Szünetek alatti ügyelet biztosítása Óvodavezető helyettes Óvodavezető folyamatos 

Munkarend szervezése, ellenőrzése Óvodavezető helyettes Óvodavezető folyamatos 

Tanügy igazgatási feladatok  Óvodavezető  Óvodavezető helyettes 
2 héten túli tartós hiányzás esetén, kivétel a meglévő 

jogviszonnyal kapcsolatos igazolások folyamatos 

Kapcsolattartás szülői közösséggel és 

egyéb partnerekkel 
Óvodavezető  Óvodavezető helyettes folyamatos 

Nyilvántartások naprakész vezetése,  Óvodavezető  Óvodavezető helyettes folyamatos 

Szabályzatok dokumentumok elkészítése, 

hozzáférhetősége 
Óvodavezető  Óvodavezető helyettes 2 héten túli tartós hiányzás esetén 

Csoportok adminisztratív teendőinek 

ellenőrzése 
Óvodavezető  Óvodavezető helyettes folyamatos 

Tűz és munkavédelmi előírások betartása Óvodavezető  Óvodavezető helyettes folyamatos 

Pedagógus etikanormáinak betartása, 

betartatása 
Óvodavezető  Óvodavezető helyettes folyamatos 

A nevelőtestület vezetése Óvodavezető  Óvodavezető helyettes 2 héten túli tartós hiányzás esetén 

A nevelő-oktató munka egészséges és 

biztonságos feltételeinek megteremtése 
Óvodavezető  Óvodavezető helyettes folyamatos 

Szülői lev-lista működtetése Óvodavezető  Óvodavezető helyettes 
2 héten túli tartós hiányzás esetén kivétel az azonnali 

intézkedést kívánó veszélyeztetettség 

Leltározás selejtezés  Óvodavezető  Óvodavezető helyettes 2 héten túli tartós hiányzás esetén 

Épület és vagyontárgyak védelme Óvodavezető  Óvodavezető helyettes folyamatos 

Intézmény képviselete Óvodavezető  Óvodavezető helyettes folyamatos 

Biztosítja a gyermekek részvételét városi 

eseményeken 
Óvodavezető helyettes Óvodavezető folyamatos 
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4.3 Vezetők közötti kapcsolattartás 

Az óvodavezető és az óvodavezető-helyettes a közös együttműködésre, az információk, 

tapasztalatok átadására a folyamatosság mellett, hetente egy alkalommal megbeszélést is tart (az 

óvodavezető-helyettes kötelező óráján felüli időben). 

4.4 Vezetők és a szervezeti egységek közötti együttműködés, kapcsolattartás 

rendje, formája 

 

4.4.1 Vezetői team 

Tagjai: Óvodavezető, Óvodavezető helyettes, Szakmai munkaközösség vezetők, TÓA kuratórium 

elnöke, KAT elnök. a Szülői Szervezet elnöke – esetenként. 

A megbeszéléseket havi rendszerességgel, illetve szükség szerint, az óvodavezető készíti elő és 

vezeti.  

A vezetői team tagjai kötelesek: 

 az ülés után tájékoztatni a vezetésük alá tartozó alkalmazottakat a team döntéseiről, 

határozatairól, 

 a vezetésük alá tartozók kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az óvodavezető felé. 

 

Az óvoda vezetőségének a tagjai a belső ellenőrzési tervben foglaltak szerint belső ellenőrzési 

feladatokat is ellátnak. Ezt a belső ellenőrzési terv rögzíti. 

 

4.4.2 Alkalmazotti közösség 

Az alkalmazotti közösséget az óvodában dolgozó valamennyi közalkalmazott alkotja. 

Az alkalmazotti közösség értekezlete biztosítja a szakmai munkát végző óvodapedagógusok, 

valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dajkák, ügyintéző és műszaki, kisegítő dolgozók 

együttműködését. 

Kapcsolattartás rendje: 

Az alkalmazotti értekezletet az óvodavezető hívja össze minden esetben, amikor a jogszabály azt 

előírja, vagy az óvoda egész működését érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Az alkalmazotti 

közösség határozatait, - a jogszabályokban meghatározott kivételekkel (vezetőválasztás) – nyílt 

szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza.  

Az alkalmazotti értekezletről tartalmi jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a 

jegyzőkönyvvezető és a közösség jelenlevő tagjai közül két hitelesítő írja alá. Jelenléti ív csatolása 

szükséges. 

A döntések határozati formában az óvoda iratanyagába kerülnek. 

Az alkalmazotti döntések betartása, minden alkalmazott feladata. 

Kapcsolattartás formája:  

 Értekezletek ideje, rendszeressége az éves munkatervben rögzítésre kerül, 

 Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: havonta, szükség szerint,  

 Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás ideje, rendszeressége: szükség szerint, 

kötelező órákon 

 Írásbeli kapcsolattartás: szükség szerint, dokumentumok, faliújság, körlevél, e-mail, lev-

lista. 
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4.4.3 Nevelőtestület 

A nevelőtestület tagjai az óvodában foglalkoztatott pedagógusok: óvodapedagógusok, logopédus. 

A nevelőtestület döntési jogköre: 

 a helyi pedagógiai program és módosításának elfogadása, 

 a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása, 

 az óvoda éves munkatervének elkészítése, elfogadása, 

 az óvoda munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása, 

 a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, 

 a házirend elfogadása, 

 az óvodavezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény 

tartalmának kialakítása,  

 jogszabályban meghatározott más ügyek (beiskolázási terv, feladatok elosztása, átruházott 

feladatok….). 

 

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet: 

 a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben,  

 pedagógusok külön megbízásainak elosztása és a csoportbaosztás során, 

 óvodavezető-helyettes megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt, 

 munkaközösség-vezetői megbízásról. 

 külön jogszabályban meghatározott esetekben. 

 

Kapcsolattartás rendje: 

A nevelőtestület értekezletei: a nevelőtestület feladatainak ellátása, a szakmai kapcsolattartás a 

munkaterv szerint ütemezett nevelőtestületi értekezleten, illetve a rendkívüli nevelőtestületi 

értekezleten valósul meg. 

Nevelőtestületi értekezletet kell tartani, az óvodavezető, vagy a nevelőtestület egyharmadának, 

vagy a szülői szervezet kezdeményezésére. 

A nevelőtestület határozatait, - a jogszabályokban meghatározott kivételekkel (vezetőválasztás) – 

nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza.  

A nevelőtestületi döntések betartása minden pedagógusnak kötelessége.  

 

A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet kell készíteni az alábbi tartalommal: 

 hely, idő, napirendi pontok, jegyzőkönyvezető és a hitelesítő neve, 

 jelenlévők száma, igazoltan, igazolatlanul hiányzók neve, meghívottak neve, 

 ügy neve, hozzászólások tartalma, módosító javaslatok egyenkénti megszavaztatása, 

meghozott döntés, 

 határozat elfogadásának szavazati arányai. 

A jegyzőkönyvet három munkanapon belül el kell készíteni. Az óvodavezető a jegyzőkönyvvezető és a 

hitelesítők aláírják. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a jelenléti ívet, mely tartalmazza a napirendi 

pontokat, a jelenlévők nevét, aláírását és a hitelesítő, jegyzőkönyvvezető aláírását.  

A döntések határozati formában az óvoda iratanyagába kerülnek.  

 

Kapcsolattartás formája: 

Értekezletek ideje, rendszeressége: munkatervben rögzítve 

Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: hetente a délelőttös műszak, kötelező órákon túl, 

Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás ideje, rendszeressége: szükség szerint, kötelező 

órákon túl, 

Írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: szükség szerint, dokumentumok, faliújság, körlevél, 

e-mail, lev-lista.
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4.4.4 Szakmai munkaközösség(ek)  

 A pedagógusok (legalább 5 fő) szakmai munkaközösséget hozhatnak létre azonos feladatok 

ellátására az intézményvezető jóváhagyásával.  

 A munkaközösségek évenként, az igényeknek megfelelően változhatnak. 

 A munkaközösség ingyenesen használja az óvoda épületét, berendezését. 

 A működéshez felmerült szükséges költségeket a tagok biztosítják.  

 A szakmai munkaközösség dönt működési rendjéről és programjáról – mely az óvoda éves 

munkatervének melléklete. 

 A munkaközösség feladata: bemutató foglalkozások tartása, konzultációs lehetőségek és 

hospitálás biztosítása, eszközfejlesztés, szakirodalmak megismerése, módszertani és 

pszichológiai ismeretek átadása, szakmai innováció kezdeményezése és megvalósítása. Az 

intézmény szakmai dokumentumainak elkészítésében történő részvétel. Szakmai munka 

ellenőrzésében való közreműködés. 

 Döntési jogkör: nevelőtestület által átruházott kérdésekben, Továbbképzési programról. 

 Véleményezési jogkör: pedagógiai munka eredményessége, javaslat a továbbfejlesztéshez, 

Pedagógiai Program, nevelő munkát segítő eszközök, segédkönyvek, segédletek kiválasztása. 

 

A munkaközösség-vezető: 

 A szakmai munkaközösség tagjai közül a munkaközösség irányítására, koordinálásra 

munkaközösség-vezetőt választanak, akit a munkaközösség véleményének kikérésével az 

intézményvezető bíz meg legfeljebb 5 évre. 

 Munkaközösség vezetője munkájáért munkaközösség-vezetői pótlékban részesül: díjazása a 

Kjt. alapján. Részletes feladatait munkaközösség-vezetői megbízása tartalmazza, amit 

minden nevelési év elején az érintett munkaközösség-vezetőkkel a vezető aktualizál. 

 Elkészíti a munkaközösség munkatervét. 

 Részt vesz a szakmai munka irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, 

összegző véleménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítő eljárásában. 

 Írásban beszámol a nevelőtestületnek a munkaközösség éves tevékenységéről. 

 Képviseli a munkaközösséget szakmai fórumokon, az intézményen belül és kívül. 

 Állásfoglalásai, javaslatai előtt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjait. 

 Tájékoztatást ad a nevelői értekezletek napirendi pontjaival kapcsolatban. 

 Ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, hiányosságok esetén intézkedést 

kezdeményez az intézményvezető felé. 

 

A kapcsolattartás rendje, formája:  

 A munkaközösség-vezető tagja a vezetői teamnek.  

 Óvodavezető alkalmanként részt vesz a munkaközösség foglalkozásain. 

 

Az intézmények közötti munkaközösség jogkörét és működési rendjét, vezetőjének kiválasztását az 

érdekeltek közötti közös megállapodás szabályozza. 

 

A munkaközösség részvétele a pedagógusok munkájának segítésében 

 Segítséget, konzultációs lehetőséget ad szakmai, módszertani kérdésekben a 

nevelőmunka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez, 

 a tagok véleményezhetik a feladatok megvalósulását, munkájuk során javaslatot 

tehetnek a nevelőmunka változtatására, 

 bemutató foglalkozások, hospitálási lehetőség biztosítása 

 összehangolja az egységes intézményi követelményrendszert (módszertani, pszichológiai 

ismeretek átadása, szakmai innováció kezdeményezése, megvalósítás), 
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4.4.5 Közalkalmazotti Tanács 

(működésének rendjét A közalkalmazotti szabályzat részletesen szabályozza.) 

 

A KAT és az intézményvezető kapcsolata: 

 a Közalkalmazotti Tanács elnöke alkalmanként részt vesz a vezetői team rendszeres ülésein, 

különösen a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő kérdések megtárgyalásán; 

 Az óvodavezető félévente tájékoztatja a KAT elnökét az óvoda gazdasági helyzetét érintő 

kérdésekről, a munkabérek változásáról, a foglalkoztatás jellemzőiről, a munkaidő 

felhasználásáról, a munkafeltételek jellemzőiről, az alkalmazottak számáról és munkakörük 

megnevezéséről. 

 A KAT elnöke félévente tájékoztatja tevékenységéről a munkavállalókat. 

 

4.4.6 Alapítvány (Telepi Óvodásokért Alapítvány) 

 Az óvodavezető részt vesz meghívásra az alapítvány kuratóriumi ülésén, illetve az alapítvány 

kuratóriumi elnöke alkalmanként részt vesz a vezetői team munkájában.  

 Az alapítvány segíti a gyermekek óvodai környezetének jobbítását, fejlesztését 

eszközökkel, felszerelésekkel. 

 Közös feladat: kölcsönös tájékoztatás, információk, szülők szervezése. 

 

4.4.7 Szülői szervezet (SZMK) 

 A szülők jogaik érvényesítése és kötelességeik teljesítése érdekében az intézmény 

működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező 

szülői szervezetet (óvodaszék jelenleg nem működik) hozhatnak létre. 

 Az intézmény szülői szervezetét (SZMK) a csoportok szülői közösségei alkotják. Az SZMK 

saját maga alakítja ki és dönt Szervezeti és Működési szabályzatáról, ügyrendjéről, 

munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról.  

 Az SZMK-t csoportonként 2 szülő alkotja. A tagok megválasztása a szeptemberi szülői 

értekezleten történik az óvodai csoportokban.  

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

eredményességét, képviselője részt vehet a gyermekbalesetek kivizsgálásában. 

 Az óvoda vezetője évenként egy alkalommal (szeptemberben) összehívja és tájékoztatja az 

SZMK-t az óvoda feladatairól, tevékenységéről. A megválasztott tagok az első értekezleten 

maguk közül választanak elnököt, akivel az óvodavezető tartja a kapcsolatot.  

 Az SZMK október végéig elkészíti munkatervét és az alapján szervezi munkáját. A 

csoportok szülői szervezeti kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat a csoportban 

választott tagok, vagy az elnök segítségével, juttathatják el az óvoda vezetőjéhez. 

 A szülői szervezet képviselői minden SZMK értekezlet után a csoportos szülői értekezleten 

tájékoztatást nyújtanak a megbeszéltekről. 

 A szülőkkel való kapcsolattartást a jogszabályokban és a jelen szabályzatban 

megfogalmazottakon túl a házirend is tartalmazza. 

 A szülőknek joga meghatározni azt a legmagasabb összeget, amelyet a gyermekcsoport egy 

nevelési évben, gyermekenként költhet az óvoda által szervezett programokhoz kapcsolódó 

speciális szolgáltatásokra. A Szülői Közösség a csoportok szülői közösségének 

felhatalmazásával erről évente dönt. 



Szervezeti és Működési Szabályzat   Telepi Óvoda 

Készült: 2017. október 1.  15 

Kapcsolattartás rendje: 

 Az óvodaszintű szülői szervezet vezetőjével az óvodavezető, a csoportos szülői szervezet 

vezetőivel a csoportos óvópedagógusok tartják a kapcsolatot. 

 A csoportos szülői értekezletek előtt 1 héttel SZMK értekezletet hív össze az SZMK elnök, 

melyen az óvodavezető és egy óvodapedagógus is részt vesz. 

 Az óvoda vezetője a szülői szervezet vezetőjét meghívja a nevelőtestületi értekezlet azon 

pontjának megvitatására, amely ügyekben a jogszabály a szülői szervezet részére 

véleményezési jogot biztosít. Véleményezési jogát az SZMK írásban gyakorolja. A jogok 

gyakorlásához az intézményvezető biztosítja a dokumentumok megismerését legalább 7 

nappal korábban, szükség esetén további tájékoztatást nyújt. Az SZMK elnöke a tagok 

észrevételei alapján elkészíti a szükséges az írásos dokumentumokat. 

 

 

Kapcsolattartás formája: szóban és írásban szükség szerint 

 

 

Azok az ügyek, melyekben a szülői szervezetet (közösséget) a szervezeti és működési 

szabályzat véleményezési, egyetértési joggal ruházza fel 

A szülői szervezetet a vonatkozó jogszabályok alapján megilletik a következő jogok: 

a) véleményezési jog: 

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

 ha az intézményben nem működik óvodaszék, akkor minden olyan kérdésben, melyben 

jogszabály rendelkezése alapján az óvodaszék egyetértési jogot gyakorolna, a szülői 

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

rendelet alapján 

b) egyetértési jog: 

 ha nem működik óvodaszék akkor egyetértési jog illeti meg a szülői szervezetet a 

pedagógiai programmal kapcsolatos tájékoztatás adásra vonatkozó szabályozása 

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

A szülő szervezetet – ezen SZMSZ alapján – megillető további jogokat nem határoz meg. 

 

 

4.4.8 Az intézményi tanács 

 

 

A köznevelési törvény 73. §-ának (3) bekezdése biztosít a lehetőséget az intézményi tanács 

megalakítására és működtetésére, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 121.§-a pedig 

szabályozza az intézményi tanács létrehozásának körülményeit. Tekintve, hogy megítélésünk szerint 

óvodánkban biztosított a fenntartó, a szülők, az alkalmazottak közötti információáramlás. Az 

intézmény nevelőtestülete és a partnerszervezetek nem tartják szükségesnek az intézményi 

tanács megalakítását. Intézményi tanács - óvodánkban nem működik. 
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4.5 Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás 

Szervezeti 

egység 

Partner (másik) 

szervezeti 

egység 

Rendje és formája 

Szervezeti 

egység: 

Nevelőtestület  

Szervezeti 

egység: 

Alkalmazotti 

közösség 

Együttes értekezletek ideje, rendszeressége: munkaterv alapján, 

ill. szükség szerint,  

Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: szükség szerint,  

Vezetői megbeszélgetések, tájékoztatók ideje, rendszeressége: 

szükség szerint,  

Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: szükség 

szerint, dokumentumok, faliújság, körlevél, e-mail, lev-lista 

Szervezeti 

egység: 

Munkaközösség 

Nevelési év eleji munkatervi megbeszélés, 

Munkaközösségi foglalkozások, 

Év végi beszámoló elkészítése. 

 

 

5 A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, továbbá 

a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó 

rendelkezések  
 
A nevelőtestület valamennyi hatáskörének gyakorlási jogát fenntartja, jogszabályban biztosított 

hatásköreinek jogát nem ruházza át.  

 

6 A külső kapcsolatok rendszere 
 

Az óvoda a gyermekek szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi ellátása, a köznevelési feladatok 

végzése és a beiskolázás érdekében rendszeres kapcsolatot tart más intézményekkel.   

6.1 Társintézmények 

6.1.1 Az óvoda-bölcsőde kapcsolata 

Cél: a gyermekek fejlesztésében a folyamatos és a zökkenőmentes átmenet biztosítása. 

Feladat: az eddig kialakított szokások megtartása, a kapcsolat folyamatos fenntartása, információ 

csere 

Kapcsolattartó: óvodavezető – illetve megbízott a munkaterv szerint 

Az együttműködés formája:  

 a kapcsolat felvétele, kölcsönös tájékoztatás és információcsere, 

 leendő óvodások meghívása az óvodai „Játszónapra”, 

 az eddig kialakult kapcsolattartási formák, bevált szokások folytatása, esetleg új formák 

keresése,  

 A kapcsolattartási formák tudatos tervezése, szervezése, az érintett személyek 

bevonásával, 

 az új gyermekek meglátogatása a bölcsődében,  

 az első óvodai napon gondozónő is fogadja a gyermekeket (később is meglátogatja őket- a 

beilleszkedés figyelemmel kísérése), 

 gondozónő meghívása az évzáróra.
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6.1.2 Óvoda-óvoda kapcsolata 

Cél: két intézmény szakmai – emberi kapcsolatának erősítése, vezetők együttműködése, szakmai 

kapcsolattartása 

Kapcsolattartó: óvodavezető – illetve megbízott a munkaterv szerint 

Együttműködés formája:  

 közös települési, alapítványi rendezvényeken való együttes részvétel, 

 óvodák – közti munkakapcsolat lehetőségének biztosítása, szakmai napokra, előadásra 

nevelőtestületi tagok meghívása, részvétel biztosítása, 

 óvodavezetők napi kapcsolattartása, 

 gyermek elhelyezése zárás alatt. 
 

 

6.1.3 Az óvoda-iskola kapcsolata  

Cél: zökkenőmentes átmenet biztosítása az iskolába, az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése;  

Feladat: az eddig kialakított szokások megtartása, a kapcsolat folyamatos fenntartása, információ 

csere  
Kapcsolattartó: óvodavezető – illetve megbízott a munkaterv szerint 

Az együttműködés formái:  

 intézményvezetői kapcsolattartás, tájékoztatás; 

 a volt nagycsoportos óvópedagógusok látogatása az iskolában, a gyermekek 

beilleszkedésének figyelemmel kísérése; 

 óvodalátogatás biztosítása a leendő elsős tanítók/alsó tagozatos munkaközösség részére; 

 iskolalátogatás a nagycsoportosokkal; 

 tanítók, szülők, más szakemberek beszélgetése az óvodai szülői fórumon; 

 közös képzések, továbbképzések lehetősége; 

 iskolai szervezésű programok hirdetése a nagycsoportos szülőknek.  

 

 

6.1.4 Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár 

Kapcsolattartó: óvodavezető – illetve megbízott a munkaterv szerint 

Együttműködés formái: rendezvények látogatása, könyvtárlátogatás, intézményvezetői 

kapcsolattartás.  

 

6.2 Fenntartó 

 

Kapcsolattartó: óvodavezető.  

Kapcsolattartás folyamatos, elsősorban a következő területekre terjed ki:  

 az óvoda működtetése, tevékenysége, a költségvetés megállapítása, módosítása, végrehajtása, 

beruházás, felújítás, 

 tájékoztatás, óvodai rendezvényekre meghívás.  

A kapcsolattartás, együttműködés formái: jelentések, beszámolók, szóbeli tájékoztatás, 

intézményvezetői értekezletek, egyeztető tárgyalások, munkamegbeszélések - kölcsönös informálás, 

együttműködés a Pénzügyi-, a beruházási osztállyal. 
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6.3 Pedagógiai szakszolgálatok 

 

Kapcsolattartó: óvodavezető – illetve megbízott a munkaterv szerint 

Szakszolgálati intézmények: Megyei, tankerületi Szakértői Bizottság illetve Országos Intézetek 

(Beszédvizsgáló Intézet) jogutódjai. 

Az óvodavezető illetve megbízottja a gyermek fejlesztése, gondozása speciális szükségletek 

biztosítása érdekében szükség szerint közreműködik az intézmény vezetőjével, munkatársaival.  

Az együttműködésért a gyermekkel közvetlenül foglalkozó pedagógus, megbízási szerződéses 

logopédus esetenként a gyermekvédelmi megbízott közös felelősséggel tartoznak.  

Kapcsolattartás formái: tájékoztatás, esetmegbeszélés, szülő/pedagógus ismeretbővítő előadás, 

folyamatos konzultáció az utazó gyógypedagógussal.  

 

 

6.4 Pedagógiai szakmai szolgáltatók 

 

Az intézmény kapcsolatot tart a pedagógusok szakmai munkájának fejlesztése, segítése érdekében a: 

o Helyi Pedagógiai szakmai szolgáltatókkal illetve 

o Országos Pedagógiai szakmai szolgáltatókkal. 

 

A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: 

o A Helyi Pedagógiai szakmai szolgáltató címének és telefonszámának intézményben való 

kihelyezése, lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget, 

o Előadásokon, rendezvényeken, tanfolyamokon való részvétel. 

 

 

 

6.5 Gyermekjóléti Szolgálat 

Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése 

érdekében. 

Kapcsolattartó: intézményvezető, közvetlen kapcsolatot tart fenn. 

Az intézmény szokásos kapcsolattartásán kívül azonnal felveszi a kapcsolatot, ha: 

 a gyermek veszélyeztetettségét tapasztalja, 

 a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megoldani, 

 esetmegbeszélésre tart igényt, 

 a szolgálat beavatkozását szükségesnek ítéli. 

A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: 

 intézkedési kérelem, 

 esetmegbeszélés – az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére, 

 a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése, 

lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget, 

 előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére. 
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6.6 Egészségügyi szolgáltató  

 

Cél: a gyermekek egészségügyi gondozásának, rendszeres orvosi ellenőrzésének biztosítása. 

Kapcsolattartó: óvodavezető – illetve megbízott a munkaterv szerint 

Az óvodába járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását az óvodába járó orvos, 

fogorvos és védőnő látja el, az érvényben lévő óvoda-egészségügyi szerződés szellemében. 

Együttműködés formája:  

 Az óvodavezető folyamatos kapcsolatot tart (személyes, telefon) az óvodaorvossal, a 

védőnővel, a gyermek fogorvossal és az üzemorvossal az önkormányzat szerződésében 

foglalt feladatokra, tevékenységekre. 

 A kapcsolat formája: megbeszélés, egyeztetés, gyermekek, dolgozók vizsgálatának 

biztosítása, adatok, információk továbbítása.  

 Az óvodaorvos, védőnő elérhetősége az óvoda faliújságján megtalálható. 

 

7 Fakultatív hit- és vallásoktatás 
 

A településen működő, bejegyzett egyházak a Pedagógiai programtól függetlenül hit- és 

vallásoktatást szervezhetnek az óvodában.  

A hitoktatás iránti kérelmet az érintettek aláírásával ellátott írásos formában kell kérelmezni az 

óvoda vezetőjénél. 

Írásbeli kérelmük alapján a megjelölt egyház képviselőjével történik egyeztetés a megvalósításról.  

Hittan foglalkozások időpontja: hetente egyszer, az óvoda zavartalan működése érdekében 1515-

1545 óra között. Helye: minden nevelési évben a szabad helységek figyelembevételével kerül 

meghatározásra. 

 

8 A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje  
 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja: a PP szellemében a pedagógiai folyamatok 

ellenőrzése, javítása: eredmények megerősítése, visszajelzés, hatékony módszerek elterjesztése, 

hiányok pótlása, hibák javítása helyes gyakorlat megteremtése.  

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje  

 Az óvodavezető az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti.  

 Az értékelés a kitűzött célok és feladatok gyakorlattal való szinkronja alapján tényszerű 

összehasonlítással történik.  

 A nevelési év során valamennyi pedagógus munkája értékelésre kerül. A pedagógus kérésére 

minősítést szükséges írni.  

 A konkrét megállapításokat tartalmazó objektív tényfeltáráson alapuló, segítő szándékú 

ellenőrzés tapasztalatairól dokumentáció készül, melynek elemzése az érintettek 

jelenlétében önértékelés és beszélgetés formájában történik.  

 A dolgozók értékelésére az óvodavezető jogosult. Az értékelésnek kötelező eleme – ha ez 

indokolt -, az adott terület javítása érdekében a beavatkozás elrendelése. Elrendelhető: 

kötelező hospitálás, hiánypótlás, képzésen való részvétel, fegyelmi felelősségre vonás, 

folyamatszabályozás, módszertani útmutató kötelező használata. A beavatkozás módja 

egyedi esetben a felsoroltaktól eltérhet. A beavatkozás eredményességének vizsgálata 1 

maximum 6 hónap után kontroll ellenőrzéssel történik. Az elrendelt feladat végrehajtását és 

az ebből eredő változtatás minőségét az óvodavezető ellenőrzi. 
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 Az ellenőrzési tervet az óvodavezető-helyettes és a szakmai munkaközösség javaslatai 

alapján az óvodavezető készíti el. Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés területét, 

módszerét és ütemezését.  

 Az ellenőrzés rendszere az intézmény működésének egészét átszövi, kiterjed a pedagógiai 

és nem pedagógiai folyamatokra egyaránt. Mindig ténymegállapításra épül, objektív. Nem 

követi szükségszerűen írásos értékelés. Az ellenőrzés alapozza meg az egyéni és az 

intézmény értékelését is. A pedagógiai munka belső ellenőrzése a nevelési intézmény 

valamennyi pedagógiai tevékenységére kiterjed. 

 Az ellenőrzési tervben nem szereplő rendkívüli ellenőrzésről az óvodavezető dönt. 

Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet: az intézményvezető-helyettes, a szakmai 

munkaközösség, és a szülői szervezet is. 

 Az intézményvezető minden pedagógus munkáját legalább egy alkalommal értékeli a nevelési 

év során. Az egyes nevelési területek ellenőrzésébe bevonhatja: az intézményvezető-

helyettest, a szakmai munkaközösség vezetőjét, a gyermekvédelmi felelőst. 

 Az ellenőrzés formái: nevelőmunka gyakorlatának ellenőrzése, beszámoltatás, írásbeli 

dokumentációk ellenőrzése, speciális felmérések, vizsgálatok. 

 Az ellenőrzés tapasztalatait az érintett óvodapedagógussal az ellenőrzés napján 

ismertetni kell, aki arra írásban észrevételt tehet. 

 A tanévzáró értekezleten értékelni kell a pedagógiai munka belső ellenőrzésének 

eredményeit, illetőleg az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait, megállapítva az esetleges 

hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. 

 Ellenőrzés leggyakoribb módszerei: megfigyelés, dokumentumelemzés, beszélgetés, interjú 

 

 

Az ellenőrzés és értékelés dokumentumai: 

 Ellenőrzési terv (1 évre szól, tartalmazza kit, mit, mikor, hol és ki ellenőriz), a munkaterv 

része, nyilvános. 

 Feljegyzések az ellenőrzésről (csoportlátogatási feljegyzések, önértékelés dokumentációja). 

 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények: 

 fogja át a pedagógiai munka egészét,  

 segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását, 

 a foglalkozásokkal szemben támasztott követelményekhez igazodva mérje és értékelje a 

pedagógus által elért eredményeket, ösztönözzön a minél jobb eredmény elérésére, 

 támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb ellátását, 

 a szülői közösség (óvodaszék) észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel segítse az 

oktatás valamennyi szereplőjének megfelelő pedagógiai módszer megtalálását, 

 biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát, 

 támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes végrehajtását, 

megtartását, 

 hatékonyan működjön a megelőző szerepe.  
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8.1 Mérés, értékelés  

8.1.1 Partneri igény és elégedettségmérés 

 

Cél: partnereink elégedettségének, elégedetlenségének, elvárásainak megismerése, 

erősségeinkre támaszkodva további fejlődési, fejlesztési célok meghatározása, a belső működés 

fejlesztése, erősítése. 

 

Feladat: a rendszeres elégedettségmérés elvégzése, visszacsatolás a partnerek részére. 

A kérdéskörök állandóak, egy-egy kérdés az aktualitásnak megfelelően változtatható, de az évek 

mérései így összehasonlíthatóak maradnak. 
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Közvetlen partnerek elégedettségének, elégedetlenségének, igényeinek mérése 

 

Partnerek Szempontok Módszere/mintavétel  
Gyakori

-ság 
Felelős  

Keletkezett 

eredmény 
Rögzítés 

Következő 

mérés 

időpontjai 
 

 

SZÜLŐK 

A nevelés-fejlesztés minősége 

Nevelési eredmények 

Környezet,  

Tárgyi feltételek 

Kapcsolattartás,  

Dolgozói klíma,  

Vezetés,  

Globális kérdések.  

Aktuális kérdések 

Saját kérdőív - teljes körű  2 évente Óp. Elégedettség, 

igényfelmérés 

Összegzés- bemutatása a 

szülőknek 

Adatbázis 

Következő  

PÁROS ÉV 

mérés: 2018. 

március 

 

 

ALKALMAZOTTI 

KÖR 

Saját kérdőív - teljes körű   2 évente Óv.   Elégedettség, elvárás-

igényfelmérés 

Összegzés bemutatása 

az alkalmazottaknak 

Adatbázis Következő 

mérés:  

2018. május 

 

 

FENNTARTÓ-

POLGÁRMESTER 

Interjú- szóbeli vagy írásbeli interjú a 

polgármesterrel  

2 évente Óv.   Elégedettség, elvárás- 

igényfelmérés 

Összegzés- fenntartóhoz 

eljuttatva 

Írásban 

Adatbázis  

Következő 

mérés:  

2018. március 

 

 

A gyermekek fejlődésével, mérésével, értékelésével kapcsolatos feladatokat a PP tartalmazza. 
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8.1.2 Alkalmazottak önértékelése  

Cél: a személyiség fejlesztése, folyamatos önkontroll, intézményi célok és egyéni karrier célok 

összhangba hozása, kölcsönös erősítése, támogatása.  

 

Célok részletesen:  

 egyéni erőfeszítés ösztönzése 

 a munkatársak erős és gyenge pontjainak megismerése 

 a munkavégzéshez szükséges források feltárása 

 a munkatárs szervezeti egységen belüli helyének feltárása 

 információk a kollégák adottságairól a munkaszervezés számára 

 a munkaköri leírások és munkacélok rendszeres áttekintése, felülvizsgálata 

 

Fejlesztési célkitűzés: 

 teljesítmény visszajelzés az alkalmazott számára – motiváció, elégedettség 

 jövőbeli teljesítménnyel kapcsolatos előrejelzés, a megerősítést igénylő területek 

kijelölése, 

 képzési, fejlesztési igények megfogalmazása 

 

A pedagógusok és a pedagógiai munkát segítő munkatársak saját munkájukról évi egy 

alkalommal (májusban), önértékelő lapot töltenek ki, melyen értékelik nevelő munkájukat, 

feladatvállalásukat, munkatársi együttműködésüket (swot analízis, nyitott mondatok, skálák…).  

 

Értékelési területek Óvodapedagógusok Dajkák Segítő alkalmazottak 

Pedagógiai felkészültség X   

Nevelés-fejlesztés X X  

Szervezeti kultúra X X X 

Pedagógiai jellegű tevékenység X   

Munkafegyelem, adminisztráció X X X 

Takarítási feladatok ellátása  X X 

 

Az adatok elemzése, következtetések levonása az óvodavezető és az óvodapedagógus 

közös beszélgetésén történik (május, június). 

 

Információ, nyilvánosság biztosítása: Az érintett számára a rá vonatkozó értékelések 

megismerése biztosított. Az óvodai, szervezeti egységenkénti átlagok nyilvánosak (faliújság). 

 

 

Alkalmazottak teljesítményértékelése: 

Pedagógusok „Önértékelő lap pedagógusok részére” 

Dajkák, pedagógiai 

asszisztensek, 

óvodatitkár 

Önértékelő lap pedagógiai munkát segítő munkatársak részére” 

Segítő alkalmazottak „Önértékelő lap segítő munkatársak részére” 
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Vezetői feladatokat ellátók teljesítményértékelése 

Óvodavezető-helyettes Óvodapedagógusi munka: az „Önértékelő lap óvodapedagógusok 

részére” alapján és a  

Megbízásuk alapján: „Önértékelő lap vezető beosztásúaknak”  Munkaközösség vezető 

 

 

Értékelés lehetséges dokumentumai: 

 Önértékelő lap és vezetői értékelő lap 

 Csoportlátogatási emlékeztető 

 Egyéni összesítő, intézkedési terv 

 Szakmacsoportonkénti összesítő  

 „Szakmai dokumentumok formai megfelelősége” formanyomtatvány 

 „Tervezés naprakészsége” formanyomtatvány 

 Dokumentumelemzés (csoportnapló) 

 „Negyedéves bejárás értékelő lap” 

 „Munkakezdés ellenőrző lap” 

 Szülők visszajelzése – „szülői elégedettségvizsgálatból” 

 

Lezárás 

 értékelő megbeszélés 

 az értékelést egy közösen elkészített fejlesztési-cselekvési terv zárja 

 a megvalósulás mérőpontjának rögzítése 

 megvalósulás értékelése 

 hosszú távú következmény 

 

8.1.3 Pedagógusi, intézményvezetői, intézményi önértékelés  

 

Az önértékelés célja, elvárt eredménye (Önértékelési kézikönyv óvodák számára – 

alapján) 

Cél:  
 a pedagógusra, vezetőre, valamint intézményre vonatkozó intézményi elvárások 

teljesülésének értékelése alapján a pedagógus és a vezető önmagára, valamint a vezető a 

nevelőtestület bevonásával az intézményre vonatkozóan meghatározza a kiemelkedő és a 

fejleszthető területeket, majd erre építve fejlesztéseket tervezzen, a fejlesztési 

feladatait Intézkedési Tervben rögzítse, szervezeti és egyéni tanulási, önfejlesztési 

programokat indítson, hogy azután az újabb önértékelés keretében vizsgálja a programok 

megvalósításának eredményességé 

 a pedagógusra, vezetőre, valamint intézményre vonatkozó intézményi elvárások 

teljesülésének értékelése 

 fejlesztés és tudásmegosztás irányainak kijelölése 

 a minősítési rendszernek megfelelő képet ad a pedagógus a kompetenciáiról 

 pedagógiai munka minőségének, a nevelés - tanulási folyamatnak a fejlesztése, a 

pedagógusok munkájának támogatása 

 iránymutatást ad az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztéséhez 

 mindhárom szinten segítséget nyújt a tanfelügyeleti ellenőrzésre, értékelésre 
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 támogatja az egyének (pedagógus, vezető) felkészülését a minősítésre (belső értékelési 

csoport és a szaktanácsadó és a vezető is!!!) 

 a fejlődés és az előrehaladás mérése a saját intézményi célokhoz, elvárásokhoz mérten 

 

Eredménye:  

 a szervezet vagy az egyén – vezető és pedagógus - tevékenységeinek, képességeinek, 

tudásainak, viselkedésének, eredményeinek kritikai megítélése önmaga által 

 a kompetenciánkénti összegzés eredményeként meghatározott kiemelkedő és 

fejleszthető területek. 

 Az önértékelés eredményére alapozva a pedagógus a vezetővel egyeztetve két évre szóló 

egyéni önfejlesztési tervet készít.   

 az egyes pedagógusokra és a vezetőre vonatkozóan, 5 évre szóló önfejlesztési terv és 

az intézmény vonatkozásában 2 éves időszakra intézkedési terv éves munkatervi 

lebontásban. 

Kapcsolódó dokumentumok: Önértékelési program és az Éves önértékelési terv 

 

 

9 Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával 

kapcsolatos feladatok 
 

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

korábbi hagyományokat ápolva kerül meghatározásra. 

 Az ünnepélyek, megemlékezések, hagyományok pontos időpontját, a rendezvényekkel 

kapcsolatos feladatokat és felelősöket az éves óvodai munkaterv tartalmazza. 

 Az ünnepélyek, megemlékezések csoportonként, illetve óvodaszinten szervezhetők. Az épület 

és a csoportszobák is az ünnepekhez méltó díszítést kapnak. Az ünnepet – kellő időt 

biztosítva a felkészülésre – az óvópedagógus a gyerekek számára érthető tartalommal, 

formával teszi emlékezetessé, bensőségessé. 

 A hagyományápolás elsősorban a nevelőtestület feladata, mely tagjai közreműködése révén 

gondoskodik arról, hogy az intézmény hagyományai fennmaradjanak. A nevelőtestület 

feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat teremtsen, majd 

gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről. 

 A hagyományápolás eszközei: 

 ünnepségek, 

 rendezvények,  

 egyéb kulturális-, sportversenyek, 

 egyéb eszközök (pl.: kiadványok, újságok stb.). 

 

9.1 A gyerekek hagyományos ünnepei az óvodában 

 Mikulás – december 6. – a Mikulás személyes látogatása, mikuláscsomagot ad minden 

gyermeknek. 

 Karácsony – decemberi iskolaszünet előtt, feldíszített fa, csoport és egyéni ajándék. 

 Farsang – jelmezbál, szülőkkel, szülői mese, versengések, bál. 

 Húsvét – kedden, ajándék csoki. 

 Anyák napja május első vasárnapja előtt, ajándékkészítés az édesanyáknak, a 

nagymamáknak, egyénileg mondott köszöntő vers virággal. 

 Évzáró május utolsó munkanapjain minden csoport külön, nyílt műsor, amelyre 
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meghívhatók a szülők és más vendégek is. 

 Nemzeti ünnepek  

 október 23., Május 1.,  - megemlékezés 

 március 15.  – kis és középső megemlékezés, nagycsoport ünnep 

 Jeles napok: Kézmosás Világnapja, Zene Világnapja, Állatok Világnapja. Víz Világnapja, 

A Föld napja, Madarak és Fák Napja megünneplése. Apák napja - választható 

 Közös megemlékezés a gyermekek név- illetve születésnapjáról. 

 Népi hagyományok ápolása (Márton nap, Advent, Borbála ág, Luca-búza, Húsvéti 

locsolkodás - választhatók).  

9.2 Az alkalmazotti közösség hagyományos eseményei, ünnepei 

 nyugdíjba menő,távozó munkatárs búcsúztatása, munkába lépők köszöntése, 

 karácsony nyugdíjas kollégákkal, 

 pedagógusnap, alkalmazotti jubileumok, 

 névnapok megünneplése, 

 közös kirándulás, 

 Luca nap 

 

9.3 Az óvoda egyéb közös rendezvényei, tevékenységei 

 Ősz családi nap: szombat délelőtt, közös játék és verseny az egész család 

részvételével és támogatásával. 

 Karácsonyi mese: ünnepvárás jelleggel az óvópedagógusok közös mesés, dalos műsora 

közvetlenül az óvodai ünnep előtt. 

 Játszónap: tavasszal az óvodai beiratkozás előtt, ismerkedési és játszási lehetőség a 

leendő óvodásaink és szüleik részére. 

 Alapítványi rendezvények: meseelőadás, gyermeknap, kézműves foglalkozások, 

pályázati források által biztosított programok, események, színházak….. 

 Házi színház: hozzánk „házhoz jön” a színház - szülők anyagi finanszírozásával az 

SZMK által meghatározott időszakonként. A gyermekműsorokat színészek adják elő. 

 Városi, gyermekeknek szánt rendezvényeken, sportrendezvényeken való részvétel: 

óvodás mezei futóverseny, TOUR de KALÁSZ kerékpáros ügyességi verseny,  

„Európai Autómentes Nap”, Tó futás. 

 Honlap működtetése: www.telepiovoda.hu  

 „Budakalászi Hírmondó” az újságban megjelenő havi híradás óvodánkról. 

 

 Az óvodai szervezés igyekszik lehetővé tenni, hogy nyílt rendezvényeken a szülők együtt 

ünnepelhessenek gyermekeikkel. 

 

 Az intézmény hagyományápolásának körébe tartozó konkrét események, rendezvények nevét 

a PP tartalmazza. A PP-ban nem szereplő kirándulásokkal, színház-, állatkertlátogatásokkal 

kapcsolatos kiadásokat a szülők fizetik (előzetes hozzájárulásuk alapján).  

 

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

teremtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről. 

 

http://www.telepiovoda.hu/
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10 A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

10.1 A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete 

 A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletét-tisztasági szűrését-, mint ingyenesen 

igénybe vehető szolgáltatást az intézmény biztosítani köteles. 

Az egészségügyi ellátásban közreműködik még: a fogorvos és a fogászati asszisztens. 

 Az óvodavezető biztosítja az egészségügyi (orvosi, védőnői) munka feltételeit, helyet, 

felügyeletet biztosít, időpontot egyeztet, összegyűjteti a szükséges adatokat (TAJ számok). 

 Az óvópedagógusok figyelemmel kísérik, és biztosítják a szülő és az orvos közötti 

információcserét (beutalók).  

 A kötelező védőoltás az óvodában nem adható be. 

 

Az egészségügyi ellátás megnevezése Óvoda-orvosi 

szolgáltatás 

Védőnői 

szolgáltatás  

Iskolafogászati 

ellátás 

Az ellátást nyújtó megnevezése dr. Németh Márta Poleneczky Nikolett dr. Veszely Dóra 

Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának 

jellege  
Önkormányzati szerződés 

Az ellátást nyújtó által az intézményben 

töltendő idő 
nincs 

Negyedéves 

tisztasági szűrés 
Évente 1 alkalom 

Az ellátás nyújtásának helye  
Házi gyermekorvosi 

rendelő Budakalász 
Helyben Helyben 

10.2 A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok betartása 

 Beteg, lázas, hányásos, hasmenéses, esetleg fertőző gyermekek az orvos által 

meghatározott időszakban az óvodát nem látogathatják. Fertőző betegség esetén (skarlát, 

rubeola, bárányhimlő, mumpsz, hajtetű, egyes bőrbetegségek, stb.) a szülő köteles értesíteni 

az óvodát.  

 A napközben megbetegedett gyermeket – elkülönítjük -, a szülőt értesíti az óvópedagógus, 

aki köteles a gyereket rövid időn belül elvinni az óvodából.  

 Betegség után, illetve betegen kiadott gyermeket csak orvosi igazolással tudunk újra fogadni 

az óvodában.  

 A gyermekorvos által az óvoda látogatásától eltiltott gyermek nem jöhet óvodába, gyógyulás 

után csak orvosi igazolással hozható.  

 Ha a szülő előre jelzi a hiányzás okát (szabadság, utazás), nem kérünk orvosi igazolást. 

 Gyógyszert a szülő az óvópedagógusnak nem adhat át gyermeke gyógykezelésére. Ha a 

gyermek nem fertőző, de állandó gyógyszerszedést igényel, erről a szülőnek tájékoztatni kell 

az óvodavezetőt és az óvópedagógust. (asztma, lázgörcs) 

 Szükség esetén lázcsillapításra borogatást alkalmazunk.  

 Az óvoda gyermekorvosa, fogorvosa, logopédusa által megjelölt szakorvosi vizsgálatra a szülő 

köteles elvinni gyermekét.  

10.3 Munkaegészségügyi vizsgálat 

 Az óvodában való alkalmazás feltétele az évenkénti munkaegészségügyi ellenőrzésen való 

részvétel.  

 Az alkalmazottak munkájukat érvényes munkaköri alkalmassági orvosi igazolással végzik. 

 Munkaalkalmasság igazolása szükséges a 3 hónapot meghaladó folyamatos betegállomány 

után 
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11 Az intézményi védő, óvó előírások 

11.1 Általános előírások 

 A gyermekekkel az óvodai nevelési év, valamint szükség szerint például az első foglalkozás, 

kirándulás előtt ismertetni kell a következő 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. 

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

ismertetni. 

 Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell. 

 Az intézmény házirendjében kell meghatározni azokat a védő-óvó előírásokat, amelyeket a 

gyermekeknek az intézményben való tartózkodás során meg kell tartaniuk. 

 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. 

 

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 óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásárolhat. A játékot használó 

óvodapedagógus köteles a játékon feltüntetett vagy ahhoz mellékelt figyelmeztetést, 

feliratot és használati utasítást gondosan áttanulmányozni, és a játékszert annak 

megfelelően alkalmazni. 

 Az intézmény dolgozói házi készítésű vagy használatú elektromos berendezéseket az 

intézménybe nem hozhatnak be.  

 Az óvoda dolgozói, a szülők, a gyermekek csak olyan játékot, eszközt hozhatnak be az 

óvodába, amelyek a gyermekek és dolgozók testi épségét, egészségét nem veszélyeztetik. 

A nem engedélyezett játékot és eszközt az óvodából történő kivitelig – a munkanap 

végéig – el kell zárni.  

 Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania a munkavédelmi szabályzat, valamint 

a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv rendelkezéseit (évenkénti oktatás biztosítása). 

 A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a 

szükséges feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat. 

 

11.2 A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok  

Az intézmény vezetőjének feladata, hogy ellenőrizze: 

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

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

csak az azzal dolgozók állandó felügyelete mellett lehet; 

 hogy a gyermekek elektromos áramütés elleni védelme folyamatosan biztosítva legyen – 

az ajzatok vakdugózásával, illetve a hálózat megfelelő védelmével; 

 hogy a gyermekek az épület számukra veszélyforrást jelentő helyiségeibe ne juthassanak 

be.
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A pedagógusok feladata, hogy: 

 haladéktalanul jelezzék az intézményvezető felé azokat a helyzeteket, melynek 

ellenőrzésében az intézményvezetők felelősek; 

 a mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos berendezések 

használatára, kezelésére. A különböző berendezéseket úgy tárolják, hogy azokhoz a 

gyermekek ne férhessenek hozzá; 

 javaslatot tegyenek az óvoda épületének és a csoportszobák még biztonságosabbá 

tételére. 

Az óvoda nem pedagógus alkalmazottjainak feladata, hogy 

 a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek biztonságára, 

testi épségére,  

 a veszélyforrást jelentő munkahelyüket, eszközöket mindig zárják stb. 

 

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

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

szempontjából. 

11.3 Gyermekbaleset esetén az óvoda dolgozóinak feladata 

A gyermekek felügyeletét ellátó óvópedagógusnak 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 

vagy ha a gyermek szállítható, orvoshoz kell vinni. 

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

 lehetőség szerint azonnal értesíteni kell a gyermek szüleit, gondviselőit a balesetről. 

 Minden gyermeki balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelezni kell az 

intézményvezetőnek. 

Az intézményvezető feladatai: 

 A gyermekbaleseteket nyilvántartja helyben és az elektronikus felületen. 

 Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: 

 intézkedik a 3 napon túl gyógyuló, nem súlyos sérülést okozó gyermekbalesetek 

haladéktalan kivizsgálásáról, e balesetekről elektronikus úton jegyzőkönyvet vetet fel, 

majd a kivizsgálást követően, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig megküldi a 

fenntartónak, valamint átadja a gyermek szülőjének (egy példány megőrzéséről 

gondoskodik), 

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

tényről az okok ismertetésével jegyzőkönyvet készíttet. 

 Súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: 

 azonnal jelenti a balesetet az intézmény fenntartója felé, kivizsgálására legalább 

középfokú munkavédelmi szakember bevonása szükséges. 

 gondoskodik a baleset legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező 

személy bevonásával történő kivizsgálásáról. 

 Lehetővé teszi az óvodaszék, ennek hiányában az óvodai szülői szervezet részvételét a 

gyermekbalesetek kivizsgálásában. 

 Intézkedik minden gyermekbalesetet követően a megelőzésről, azaz arról, hogy a megtörtént 

balesethez hasonló eset ne történhessen meg.  

A pedagógusok feladata: 

 Az intézményvezető utasítására a balesetekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése. 

 Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok 

 az intézményvezető utasítására: 
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- közreműködik gyermekbalesetek haladéktalan kivizsgálásában, 

- e balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel,  

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

nem tartható,  

 

 Súlyos balesetekkel kapcsolatban: 

- a balesetet jelenti az intézményvezetőnek, illetve az intézményvezető távolléte 

esetében a helyettesítési rendnek megfelelően gondoskodik a balesetet jelentéséről, 

- közreműködik a baleset kivizsgálásában. 

 Közreműködik az óvodaszék, ennek hiányában az óvodai szülői szervezet tájékoztatásában. 

 Intézkedést javasol minden gyermekbalesetet követően a megelőzésre; az intézményvezető 

megelőzéssel kapcsolatos utasításait végrehajtja. 

 

Nem pedagógus alkalmazott: 

 az intézményvezető utasításának megfelelően működik közre a gyermekbaleseteket követő 

feladatokban. 

 

Teendők baleset esetén 

 A 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 3 napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni és 

e balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egy 

példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt át kell adni a gyermek szülőjének. A 

jegyzőkönyv egy példányát az óvoda őrzi meg. 

 A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az óvoda fenntartójának, melynek kivizsgálásába 

legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni. 

 A gyermekbaleset kivizsgálásába, ha a szülői szervezet igényli, be kell vonni a szülők 

képviselőjét. 

 Elsősegélydoboz helye: az irodában. 

 Képzett elsősegélynyújtók:  

 Soóky Kornélia, Kompaktor Jánosné 

11.4 Nevelőmunka biztonságos feltételeinek megteremtése 

 Balesetek megelőzése érdekében az óvópedagógusok a gyermekek életkorának és 

fejlettségi szintjének megfelelően minden év szeptemberben, és utána folyamatosan 

balesetvédelmi oktatást tartanak a gyermekeknek. A védő-óvó előírások ismertetetése 

során a gyermekek ismereteket szereznek arról, hogy veszély esetén kihez forduljanak, 

tárgyakat hogyan használják balesetmentesen (pl.: csúszda, mászóka; az udvaron csak 

felügyelettel tartózkodhatnak…). A védő-óvó előírás az egészségük és testi épségük 

védelmére vonatkozó előírás, a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások, a tilos és az 

elvárható magatartásforma meghatározása, ismertetése.  
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 A szülők és a dolgozók kötelesek a védelmi szabályokat betartani, és betartatni, 

melyekkel a balesetek megelőzhetők (pl. kapuk, ajtók csukása, riglizése, gyermekek állandó 

felügyelete, lépcsőn való kísérés, udvari játékok használata stb.).  

 

Nevelési időben szervezett óvodán kívüli programokkal kapcsolatos szokások 

 A gyermekcsoport intézményen kívüli kísérése a településen (séta, kirándulás) mindig 

legalább két óvodai alkalmazottal (legalább 1 óvodapedagógus) történik, a sárga 

fényvisszaverő mellény használata szükséges (korcsoport, távolság, veszélyforrás 

függvénye). Budakalászi sétákat, tanulmányi utakat nem kell előzetesen jelezni a szülők 

felé, mert a szülők a nevelési év első szülői értekezletén írásban nyilatkoznak arról, hogy 

hozzájárulnak ahhoz, hogy gyermekük óvodán kívüli szervezett programon részt vegyen. 

 Településen túli, közlekedési eszközzel való utazáshoz mindig 3 óvodai dolgozó és két 

szülői kísérő, fényvisszaverő mellény szükséges. 

 Az óvópedagógus feladata  

 az óvodavezető előzetes tájékoztatása, 

 majd a szülők tájékoztatása a faliújságon, lev-listán (időpont, pontos program…) 

 az adott napon szóbeli tájékoztatás (utazók száma, kísérők száma, érkezés ideje, 

telefonos kapcsolat….) indulásról. 

 elsősegély doboz, utas lista, telefonszámok… 

 

12 Bármely rendkívüli esemény 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 („bombariadó”), 

 egyéb veszélyes helyzet, illetve a nevelőmunkát más módon akadályozó, nehezítő 

körülmény. 

 

Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen 

felettesének jelenteni. Bombariadó esetén az intézményvezető intézkedhet. Akadályoztatása 

esetén a szervezeti és működési szabályzatban szabályozott helyettesítési rend szerint kell 

eljárni. 

 

Az óvodavezető a rendkívüli esemény jellegének megfelelően 

 haladéktalanul értesíti: 

 az érintett hatóságokat (tűz esetén a tűzoltóságot, robbantással történő 

fenyegetés esetén a rendőrséget, személyi sérülés esetén a mentőket, 

gyermekbaleset esetén a szülőt, gondviselőt, egyéb esetekben az esemény 

jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt 

az óvoda vezetője szükségesnek tartja) 

 a fenntartót, 

 a szülőket; 

 Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik. Fegyelmezetten, a menekülési 

útvonalon keresztül hagyja el mindenki az épületet – különösen figyelve, hogy semmilyen 

berendezéshez ne nyúljunk. Az épület kiürítésének időtartamáról, a gyermekek 
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elhelyezéséről az intézkedést vezető hatóság információja alapján az óvodavezető, 

akadályoztatása esetén az intézkedéssel megbízott személy dönt. 

 A rendkívüli esemény észlelése után az óvodavezető vagy az intézkedésre jogosult 

felelős dolgozó utasítására az épületben tartózkodó személyeket a kolomppal 

riasztani kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület 

kiürítéséhez.  

 A gyermekcsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a 

kijelölt területen (Béke sétány) történő gyülekezésért, valamint a várakozás 

alatti felügyeletért a gyermek óvodapedagógusa a felelős.  

 

 A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre: 

 Az épületből minden gyermeknek távoznia kell, ezért a csoportokhoz tarozó 

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

 A helyszínt és a veszélyeztetett épületet a dajkák hagyhatják el utoljára, hogy 

meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetleg valamelyik gyermek az 

épületben. 

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

megérkezéskor az óvópedagógusnak meg kell számolnia! 

 

 Az óvodavezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelősnek a veszélyeztetett épület 

kiürítésével egyidejűleg-a felelős dolgozók kijelölésével- gondoskodnia kell az alábbi 

feladatokról:  

 a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról, 

 a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról (konyhások), 

 a vízszerzési helyek szabaddá tételéről, (karbantartó) 

 az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 

 a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, stb.) 

fogadásáról. 

 

 Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szervek vezetőjét az 

óvodavezetőjének, vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell a lezajlott 

eseményekről, körülményekről, addig tett intézkedésekről.  

 Rendkívüli eseményt, bombariadót az intézményvezető a szükséges és elengedhetetlen 

intézkedések megtétele után a fenntartó felé haladéktalanul jelentenie kell. Az esemény 

után az intézményvezető írásos jelentést küld a fenntartónak, mely tartalmazza az 

esemény leírását, a megtett intézkedéseket, az elhárítás módját és időtartamát és az 

esetleges következményeket. 

 

 Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik, amelyet legalább évente egyszer 

gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az óvodavezető a felelős. A gyermekek 

elhelyezése a legközelebbi Béke sétányon, vagy (téli időben) a Bölcsődében/Faluházban 

történik. 

 

 A tűzriadó terv elkészítéséért és a dolgozókkal történő megismertetéséért, valamint 

évenkénti felülvizsgálatáért az óvoda vezetője a felelős. 

 A tűzriadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden dolgozójára kötelező 

érvényűek. 
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13 Pedagógiai szakszolgáltatás 

13.1 Helyi logopédiai szolgáltatás, ellátás biztosítása 

 A fenntartó vállalt feladatként biztosítja az óvodában a logopédus álláshely biztosítását, 

az alkalmazással járó személyi juttatások, járulékok jogszabályi fedezetét, a 

munkavégzéshez szükséges eszköz, felszerelés anyagi forrásának biztosítását. 

 Az óvoda alkalmazásában főállásban logopédus dolgozik. Feladata az óvodába járó 

gyermekek logopédiai szűrése, ellátása, fejlesztése, munkaköri leírás alapján és az 

óvodába járó SNI – beszédfogyatékos gyermekek ellátása. 

 Munkaidejét a munkarend tartalmazza. Munkáját a logopédiai szobában végzi, szükséges 

eszközöket, felszerelést az óvoda a költésvetéséből biztosítja.  

 Munkáját az óvodavezető a belső ellenőrzési terv alapján ellenőrzi.  

 Logopédus kapcsolatot tart a logopédiai fejlesztésre járó gyermekek 

óvodapedagógusaival, a gyermekek szüleivel és a gyermekek fejlesztésében közreműködő 

más szakemberekkel.  

13.2  Helyi gyógypedagógus – fejlesztőpedagógus szakember biztosítása 

 A fenntartó vállalt feladatként biztosítja az óvodában fejlesztő pedagógus (a Nyitnikék 

Óvoda alkalmazásában, pénzügyi tervezésével, teljes foglalkoztatással – munkaidejének 

felét a Telepi Óvodában tölti) munkavégzését. 

 Feladata az óvodába járó BTMN gyermekek ellátása, fejlesztése, a nagycsoportosok 

szűrése, fejlesztése egyéni és kiscsoportos formában – munkaköri leírás alapján. 

 Munkaidejét a munkarend tartalmazza. Munkáját a logopédiai szobában végzi, szükséges 

eszközöket, felszerelést az óvoda a költésvetéséből biztosítja.  

 Munkáját az óvodavezető a belső ellenőrzési terv alapján ellenőrzi.  

 A fejlesztőpedagógus kapcsolatot tart a fejlesztésre járó gyermekek 

óvodapedagógusaival, a gyermekek szüleivel és a gyermekek fejlesztésében közreműködő 

más szakemberekkel.  

 

13.3 Nevelési tanácsadás, iskolaérettségi vizsgálat 

A területi Szakszolgálat (Pomáz) óvodai vagy szülői kezdeményezés alapján írásos 

vizsgálatkérő lap alapján fogadja vizsgálatra az érintett gyermekeket. Az írásos 

vizsgálatkérő lap tartalma megegyezik a jogszabályban előírt dokumentummal – melynek 

melléklete a házi gyermekorvos által kitöltött státuszlap. 

 

13.4 SNI gyermekek ellátása 

 Az alapító okirat szerinti SNI gyermekek ellátását (kivétel: beszédfogyatékos) - az 

önkormányzati költségvetésben tervezett és biztosított megbízásai díjjal - az 

óvodavezető gyógypedagógiai utazó szakember megbízásával biztosítja.
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14 Ösztönző rendszer működtetése   
 

A szabályozás célja: olyan elismerési rendszer működtetése, amely eredményeként a dolgozók 

jobb munkavégzésre motiváltak. Az ösztönző rendszer akkor működik megfelelően, ha a 

kollektíva minden tagja tisztában van az elvárásokkal, lehetőségekkel. 

Felelős: intézményvezető 

Érintettek: minden dolgozó 

 

Az ösztönzés lehetőségei: 

 Továbbképzéseken való részvétel erkölcsi/anyagi támogatása  

 Szakmai előmenetel támogatása  

 Hatáskörök, jogkörök bővítése  

 Jutalom szabadság 

 Az éves költségvetéskeretétől függően anyagi elismerés  

 „Az óvoda dolgozója” díjra javaslat 

 Alapítványi díjra felterjesztés 

 „Budakalász Pedagógusa” díj kitüntetésre javaslat  

 „Budakalász Közoktatásáért” díj kitüntetésre javaslat 

14.1 „Az óvoda dolgozója” díj  

Célja: az elismerést olyan óvodai alkalmazott kaphatja, aki esztétikus, balesetmentes, 

rendezett, tiszta, gyermekközeli óvodai környezet (ki)alakításáért, fejlesztéséért folyamatosan 

tesz, és társait is segíti ebben a munkában. 

Az elismerés formája: tárgyjutalom (óvoda dolgozója póló) - írásos alkalmazotti ajánlás (kit, 

miért) alapján. 

A díjat az óvodavezető a pedagógus – nap keretében, ünnepélyesen adja át.   

 

15 Új dolgozók fogadása, betanulási rendje 
 

Cél: Minden újonnan belépő dolgozó teljes körű felvilágosítást kapjon a munkájával és 

intézményünkkel kapcsolatban, és pozitív benyomásaik legyenek a beilleszkedési folyamatról.  

Felelős: óvodavezető-helyettes 

Érintettek: belépő új dolgozók 

 

A kiválasztás feltételei - óvodapedagógus esetében 

o Jogviszony létesítésének feltételei: jogszabályi feltételek igazolása, széles szakmai 

tájékozottság, képzettség (diplomák, tanúsítványok…) innovációs készség - az 

óvodavezetővel történő beszélgetés alapján; 

o Óvodánk szemléletével való azonosulás képessége (PP előzetes megismerése, vezetői 

beszélgetés…); 

o Az új kollégák felvételénél előnyt élvez az, aki az óvoda speciális feladatainak megfelelő 

képzettséggel is rendelkezik; 

o Az általános óvodapedagógusi munkaköri leírással való azonosulás  

 

Betanulás rendje: 

Az adott csoportban munkát kezdő óvodapedagógus köteles egy délelőttös és délutános héten az 

adott csoportokban hospitálni.  

Feladatai: 
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o a gyakorlat megismerése (szokás- szabályrendszer, napi tevékenységek);  

o az elmélet gyakorlatban történő alkalmazása; 

o konzultációs lehetőségek igénybe vétele; 

o adminisztrációs feladatok megismerése, gyakorlati alkalmazása; 

A betanulásban segít: az adott csoportban dolgozó párja. 

 

A munkába lépő új óvodapedagógus feladatai: 

◦ Alapdokumentumaink megismerése (PP, Házirend, SZMSZ); 

◦ Óvodánk eszközkészletének megismerése (tárolásuk, használatuk); 

◦ A szerzett tapasztalatok, benyomások alapján egyéni munkaköri leírásának előkészítése, 

plusz feladatok kijelölése, segítő-építő ötleteinek felhasználásával; 

◦ A betanulás ideje alatt a betanuló óvópedagógus segíti és aktívan részt vesz a fogadó csoport 

munkájában, életében; 

◦ A betanulást segítő óvópedagógus a betanulás ideje után a vezetőnek beszámol a 

tapasztalatairól, melyen az új kollega is részt vesz. A megbeszélésről feljegyzés készül. 

 

A kiválasztás feltételei - technikai dolgozók esetében 

 Minimum nyolc általános, szakirányú szakképzettség/érettségi előnyt jelent. 

 Előző munkahely pozitív véleménye. 

 

Betanulás:  

Az óvodavezető kijelöli a támogató dolgozót. A támogató bemutatja az új dolgozót mindenkinek, 

majd nála hospitál 5 napig. A hospitálás alatt elsajátítja a teendőket, a betanító egyre több 

feladat önálló elvégzését bízza a betanulóra.  

A második naptól a csoport óvodapedagógusa is bekapcsolódik a betanításba és megismerteti a 

csoport életével, szabályokkal az új dolgozót. Bevezeti mindazon dolgokba, amit neki a 

gyerekekkel kapcsolatos tevékenységéhez tudnia kell. A betanulási idő maximum 5 munkanap.  

A betanulási idő végén a segítők a vezető jelenlétében megbeszélik a betanulóval a 

tapasztalatokat, melyről feljegyzés készül.  

 

 

16 A panaszkezelés rendje  
 

Az alkalmazottak részére 

 

Célja: az óvodában történő munkavégzés során esetlegesen felmerülő problémákat, vitákat, a 

legkorábbi időpontban és a legmegfelelőbb szinten lehessen megoldani 

 

◦ Az alkalmazott panaszát az érintettel, az érintett terület felelősével megpróbálja 

megbeszélni. 

◦ Az alkalmazott szóban vagy írásban eljuttatja az óvodavezetőhöz. 

◦ Az óvodavezető 3 napon belül megvizsgálja a panasz jogosságát.  

Ha a panasz nem jogos, akkor a vezető tisztázza az ügyet a panaszossal.   

Ha a panasz jogosnak minősül, az óvodavezető 5 napon belül egyeztet a panaszossal. 

◦ Ezt követően a vezető és a panaszos az egyeztetést, megállapodást írásban rögzítik és 

elfogadja az abban foglaltakat. Amennyiben a panasz megoldásához türelmi idő szükséges, 1 

hónap időtartam után közösen értékeli a panaszos, az érintett és a vezető a beválást. 

◦ Ha a türelmi idő lejártával a probléma nem oldódott meg, a vezető a fenntartó felé jelzi a 

problémát. 15 napon belül az óvodavezető a fenntartó képviselőjének bevonásával 
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megvizsgálja a panaszt, közös javaslatot tesz a probléma kezelésére – írásban is. A 

fenntartó képviselője és az óvodavezető egyeztet a panaszossal, a megállapodást írásban 

rögzítik. 

◦ A panaszos elégedetlenségével ezután a munkaügyi bírósághoz fordulhat. Az eljárást 

törvényi szabályozók határozzák meg. 

 

Szülők részére 

 

Célja: hogy a gyermeket érintő, felmerülő problémákat, vitákat a legkorábbi időpontban, a 

leggyorsabban, a legmegfelelőbb szinten lehessen megoldani. 

 

◦ A panaszos a problémájával a csoport óvópedagógusához fordul 

◦ Az óvópedagógus aznap vagy másnap megvizsgálja a panasz jogosságát. 

◦ Amennyiben az nem jogos, akkor tisztázza az ügyet a panaszossal. 

◦ Jogos panasz esetén, az óvópedagógus egyeztet az érintettekkel. Ha ez eredményes, 

akkor a probléma megnyugtatóan lezárul. 

 

◦ Abban az esetben, ha az óvópedagógus nem tudja megoldani a problémát, 

közvetíti a panaszt az óvodavezető felé. 

◦ Az óvodavezető 3 napon belül egyeztet a panaszossal. 

◦ Az egyeztetést, megállapodást a panaszos és az érintettek szóban vagy írásban 

rögzítik, elfogadják az abban foglaltakat, így az egyeztetés eredményes. 

Amennyiben a probléma megoldásához türelmi idő szükséges, 1 hónap időtartam 

után az érintettek közösen értékelik a beválást. 

 

◦ Ha a probléma ezek után is fennáll, a panaszos jelenti a panaszt a fenntartó 

felé. 

◦ Az óvodavezető a fenntartó bevonásával 15 napon belül megvizsgálja a 

panaszt, közös javaslatot tesznek a probléma kezelésére. 

◦ A fenntartó egyeztet a panaszossal, amit írásban rögzítenek.  

 

17 Munkaköri leírásminták 
 

Óvodánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, 

amelyet az alkalmazást követően megkap, átvételét aláírásával igazolja.  

Külön feladatokra (gyermekvédelmi megbízott, munkaközösség vezető, vezető helyettes) 

megbízásban rögzítjük a feladatokat. 

A munkaköri leírásmintákat az SZMSZ 3. számú melléklete tartalmazza.  
 

18 Az intézményben folytatható reklámtevékenység szabályai 
 

Az intézmény a következők szerint szabályozza az intézményben folytatható 

reklámtevékenységet: 

A tiltott és megengedett reklámtevékenység 

Az intézményben a következők kivételével tilos a reklámtevékenység. 

Megengedett a reklámtevékenység, ha a reklám: 

 - a gyermekeknek szól, és 

 - a következő tevékenységekkel kapcsolatos: 
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  - egészséges életmód,  

  - környezetvédelem,  

  - társadalmi tevékenység, 

  - közéleti tevékenység, 

  - kulturális tevékenység. 

 

A reklámtevékenység engedélyeztetése 

A reklámtevékenység folytatásának minden formája, módja csak az intézményvezető 

engedélyével lehetséges. Az intézményvezető az engedély visszavonására bármikor jogosult. 

A reklámtevékenység jellegének besorolása 

Az intézményvezető önállóan, illetve az általa jelentősnek minősített reklámtevékenység 

esetében: a nevelőtestület, a szülői közösség, valamint a gyermek közösségek bevonásával 

állapítja meg valamely reklámtevékenység jellegét. 

Az intézményvezető köteles a pedagógusoktól, a szülőktől, a gyermekektől érkező, az 

intézményben folyó reklámtevékenységgel kapcsolatos észrevételt megvizsgálni. 

Az intézményben folytatható reklámtevékenység lehetséges formái, módjai: 

 a) újságok terjesztése, 

 b) szórólapok,  

 c) plakátok, 

 d) szóbeli tájékoztatás stb. 

 

Az intézményben készült fotók és videó felvételek interneten, közösségi portálokon való 

megjelenítése csak a szereplők/érintettek előzetes hozzájárulásával lehetséges. 

 

 

19 Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek felé 
 Nyilatkozatnak minősül a tévének, rádiónak, sajtónak adott tájékoztatás. 

 Az óvodát érintő kérdésekben az óvodavezető illetve megbízottja jogosult a 

tájékoztatásra. 

 Egyéb kérdésekben a nyilatkozó felelőssége a közölt adatok pontossága, megfelelősége, a 

hivatali titoktartás, az óvoda hírnevének megőrzése. 

 Nem adható nyilatkozat bármely, folyamatban levő ügyekről, amelyek korai nyilvánosságra 

kerülése erkölcsi kárt illetve az óvoda működésében zavart okozna.  
 

20 Kártérítési felelősség 
 

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

 

21 Az elektronikus úton előállított papír alapú nyomtatványok  

21.1 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok 

kezelési rendje 

Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén 

tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 

dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet előírásainak 

megfelelően.  

A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény 

vezetője alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére.  NINCS HASZNÁLATBAN 
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Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell 

elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: 

 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 

 az alkalmazottakra vonatkozó adatbejelentések, 

 a gyermeki jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 

 az október 1-jei pedagógus és gyermeki lista, azonosító számok. 

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

óvodavezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni.  

 

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

A dokumentumokat a KIR rendszerében tároljuk.. 
 

21.2 Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok 

hitelesítési, tárolási rendje 

Nem releváns 
 

22 Dokumentumok nyilvánosságra hozatalának rendje 
 

 Az óvoda dokumentumai (SZMSZ, PP, Házirend) megtalálhatók 

 a honlapunkon, 

 az irodában – hitelesített példány, 

 a csoportos öltözőkben kifüggesztve Házirend.  

 A szülők beiratkozáskor megkapják a Házirend egy példányát, melyet aláírásukkal 

igazolnak. A Házirend érdemi változásáról a szülőket szülői értekezleten tájékoztatjuk. 

 A PP a nyitva tartási időben minden csoportban megismerhető, betekintésre átadható. 

Szóbeli információ előzetes egyeztetés alapján vezetői vagy pedagógiai fogadóórákon 

kérhető. Továbbá megtekinthető az óvoda honlapján is. 

 

 

23 Záró rendelkezések 
 

 Jelen SZMSZ-t a szülői szervezet véleményezése után, az óvoda nevelőtestülete fogadja el, 

az óvodavezető hagyja jóvá a fenntartó egyetértésével, az előző SZMSZ hatályát veszti. 

 A hatályba lépett SZMSZ-t meg kell ismertetni az óvoda azon alkalmazottaival is, akik nem 

tagjai a nevelőtestületnek, valamint azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával, és 

meghatározott körben használják a helységeit. 

 A SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása az óvoda valamennyi alkalmazottjára 

kötelező, megszegése esetén az óvodavezető munkáltatói jogkörében intézkedhet. 

 Felülvizsgálata: 5 évenként, illetve jogszabályi változások miatt. 

 Módosítás az óvodavezető hatásköre. 

 A SZMSZ módosítását kezdeményezheti: 

 A fenntartó, 

 A nevelőtestület, 

 Az óvodavezető, 

 A szülői közösség, 

 Jogszabályi kötelezettség. 
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17. Mellékletek 
 

1. számú melléklet: Adatkezelési szabályzat 
 

 

 

 

 

OM-azonosító 032877  

Telepi Óvoda 
2011 Budakalász Mályva u. 1. 
 

 

 

 

 

 

 

Adatkezelési szabályzat 

 

 

Az óvoda fenntartója: Budakalász Város Önkormányzata  

 

 

 

Óvodavezető: Fehérváriné Básits Margit 
Készült: 2017. október 1. 
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I. Általános rendelkezések 

 

1. Az adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja: 

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

nyilvánosságra hozatala, intézményi rendjének megállapítása, az ezekkel összefüggő adatvédelmi 

követelmények szabályozása. 

 

2. A Szabályzat alapját képező jogszabályok: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 83/B–D 

§-ai és 5. számú melléklete. 

 

3. A szabályzat hatálya: 

A Szabályzat hatálya kiterjed az intézmény vezetőjére és minden közalkalmazottjára, továbbá 

az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekekre, szüleikre. 

 

4. E szabályzat alapján kell ellátni 

 a közalkalmazotti alapnyilvántartást, valamint a közalkalmazott személyi iratainak és 

adatainak kezelését (továbbiakban együtt: közalkalmazotti adatkezelés), valamint 

 a gyermekek adatainak nyilvántartását, továbbítását, kezelését (továbbiakban: gyermeki 

adatkezelés). 

 

5. E szabályzatot megfelelően kell alkalmazni  

 a közalkalmazotti jogviszonyok megszűnése után, illetve e jogviszony létesítésére irányuló 

előzetes eljárásokra. 

 A gyermekekkel kapcsolatos titoktartási kötelezettségre (független a közalkalmazotti 

jogviszony fennállásától, annak megszűnése után határidő nélkül fennmarad). 

6. A Szabályzatban használt fogalmakat a Függelékértelmező rendelkezései tartalmazzák. 

 

 

II. A közalkalmazottakra vonatkozó adatkezelés 

1. Felelősség a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért 

Az intézmény vezetője felelős a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok védelmére és 

kezelésére vonatkozó jogszabályok, valamint e Szabályzatban rögzített előírások megtartásáért, 

illetve e követelmények ellenőrzéséért. 

A teljesítményértékelést végző vezető (vezető beosztásúak) felelősségi körén belül gondoskodik 

arról, hogy a teljesítményértékelés folyamatába bevont harmadik személy kizárólag csak a 

jogszerű és tárgyilagos teljesítményértékeléshez szükséges adatokat ismerhesse meg. 

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

feldolgozása és továbbítása során az adatvédelmi rendelkezéseket betartsák (óvodatitkár). 

A közalkalmazott a saját adatainak közlése tekintetében tartozik felelősséggel 

2.1. Az alkalmazottak nyilvántartott adatai 

 nevét, anyja nevét, 

 születési helyét és idejét, 

 oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát, 
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 végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét, 

a diploma számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, szakképzettség, a 

pedagógus-szakvizsga, PhD megszerzésének idejét, 

 munkaköre megnevezését, 

 munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját, 

 munkavégzésének helyét, 

 jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét, 

 vezetői beosztását, 

 besorolását, 

 jogviszonya, munkaviszonya időtartamát, 

 munkaidejének mértékét, 

 tartós távollétének időtartamát. 

 szabadság, kiadott szabadság, 

 alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei, 

 az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei. 

 

2.2. A közalkalmazotti alapnyilvántartás rendezetten tárolja és feldolgozza a közalkalmazott 

közalkalmazotti jogviszonyával összefüggésben keletkezett és az azzal kapcsolatban álló adatait. 

 

2.3 A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörén kívül – törvény eltérő rendelkezése hiányában 

– adatszerzés nem végezhető, ilyen adat nem tartható nyilván. 

 

2.4 Az óvoda külön törvény alapján nyilvántartja a közalkalmazott bankszámlaszámát (KIR 

 

2.6. A köznevelésről szóló törvény által előírt, de a közalkalmazotti törvény alap nyilvántartási 

adatkörébe nem tartozó nyilvántartás vezetését az óvodatitkár végzi, akinek titoktartási 

kötelezettsége van.  

 

3. A közalkalmazotti adatkezelésben közreműködők feladatai 

3.1 Az intézmény közalkalmazottainak adatkezelését az óvodatitkár végzi. Feladatkörén belül a 

megbízott adatokat kezeli. 

 

3.2 A magasabb vezető beosztású vezető tekintetében a közalkalmazotti adatkezelést a 

munkáltatói jogokat gyakorló fenntartó szerv látja el. 

 

3.3 Az óvodatitkár felelősségi körén belül köteles gondoskodni arról, hogy: 

 az általa kezelt, a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat és megállapítás az 

adatkezelés teljes folyamatában megfeleljen a jogszabályi rendelkezések tartalmának; 

 a személyi iratra csak olyan adat, illetve megállapítás kerülhessen, amelynek alapja közokirat 

vagy közalkalmazott írásbeli nyilatkozata, írásbeli rendelkezése, bíróság vagy más hatóság 

döntése, jogszabályi rendelkezés, 

 a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat helyesbítését és törlését egyeztesse az 

óvodavezetővel, ha megítélése szerint a személyi iraton szereplő adat a valóságnak már nem 

felel meg, 

 ha a közalkalmazott nem általa szolgáltatott adatainak kijavítását vagy helyesbítését kéri, 

kezdeményezze az óvodavezetőnél az adathelyesbítés, illetve kijavítás engedélyezését, 

 a közalkalmazott írásbeli hozzájárulásának beszerzéséről az önkéntes adatszolgáltatás 

körébe tartozó adatok nyilvántartását megelőzően. 
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4. A közalkalmazotti alapnyilvántartás vezetése, az adatok továbbítása 

 

4.1 A közalkalmazotti alapnyilvántartás számítógépes módszerrel is vezethető. 

Ez esetben – a következő kivétellel – papíralapú adatlapot nem kell vezetni. 

A számítógéppel vezetett adatokat ki kell nyomtatni a közalkalmazott 

 adatainak első alkalommal történő felvételekor, ebben az esetben az érintett közalkalmazott 

aláírásával igazolja az adatok valódiságát, 

 áthelyezéskor, 

 közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése esetén. 

 

4.2 A számítógépes módszerrel vezetett alapnyilvántartásból a közalkalmazotti jogviszony 

megszűnése és végleges áthelyezése esetén azonnal és véglegesen törölni kell a közalkalmazott 

személyazonosító adatait. Statisztikai célokból a személyazonosításra alkalmatlan adatok 

továbbra is felhasználhatók. 

 

4.3 A technikai azonosító a közalkalmazott egyéni azonosítására szolgáló számjegy. Az egyéni 

azonosítót az intézmény nem változtathatja meg a közalkalmazotti jogviszony fennállása alatt. A 

technikai azonosítóról az adatok megismerése végett a jogosultakon kívül másnak tájékoztatás 

nem adható. 

 

4.4 Az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, megsemmisítés, 

jogosulatlan továbbítás és nyilvánosságra hozatal ellen. A számítógépen vezetett közalkalmazotti 

alapnyilvántartás jelszóval védett.  

 

4.5 A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a munkáltató megnevezése, a közalkalmazott 

neve, továbbá a besorolására vonatkozó adat közérdekű, ezeket az adatokat a közalkalmazott 

előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet hozni. 

 

4.6 A közérdekű adatokon kívül a közalkalmazott nyilvántartott adatairól – a 4.7 pont szerinti 

adattovábbítás kivételével – tájékoztatás nem adható. A közalkalmazott személyi anyagát az 

áthelyezéshez kapcsolódó eset kivételével kiadni nem lehet. 

 

4.7 Az intézmény a nem nyilvános személyes adatokat csak jogszabályban meghatározott 

esetekben és célokra, illetve az érintett közalkalmazott erre irányuló írásbeli kérelmére 

használhatja fel, vagy adhatja át harmadik személynek. 

 

4.8 Az adattovábbítás a munkáltatói jogkör gyakorlójának aláírásával történik. Az 

illetményszámfejtő hely részére történő adattovábbítást az óvodatitkár végzi.  

 

5. A közalkalmazott jogai és kötelezettségei 

5.1 A közalkalmazott a saját anyagába, az alapnyilvántartásba, illetve a személyes adatait 

tartalmazó egyéb nyilvántartásokba, személyi iratokba korlátozás nélkül betekinthet, azokról 

másolatot vagy kivonatot kérhet, illetve kérheti adatai helyesbítését, kijavítását. Tájékoztatást 

kérhet a személyi irataiba való betekintésről, az adatszolgáltatásról, személyi anyagának más 

szervhez történő megküldéséről. 

 

5.2 A közalkalmazott az általa szolgáltatott adatai helyesbítését és kijavítását az 

óvodavezetőtől írásban kérheti. A közalkalmazott felelős azért, hogy az általa a munkáltató 

részére átadott, bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek. 
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5.3 A közalkalmazott az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles írásban 

tájékoztatni az óvodavezetőt, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok aktualizálásáról. 

 

6. Személyi irat 

6.1 Közalkalmazotti szempontból személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen 

eszköz felhasználásával keletkezett – adathordozó, amely a közalkalmazotti jogviszony 

létesítésekor (ideértve a közalkalmazotti jogviszony létrehozását kezdeményező iratokat is), 

felhasználása alatt, megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik, és a közalkalmazott 

személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz. 

 

6.2. A személyi iratok körébe az alábbiak tartoznak: 

 a személyi anyag iratai, 

 a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok, 

 a közalkalmazottnak az alkalmazotti jogviszonyával összefüggő más jogviszonyaival 

kapcsolatos iratok (adóbevallás, fizetési letiltás), 

 a közalkalmazott saját kérelmére kiállított vagy önként átadott, adatokat tartalmazó iratok. 

 

6.3 Az iratokban szereplő személyes adatokra a személyes adatok védelméről és a közérdekű 

adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései vonatkoznak. 

 

7. Személyi irat kezelése 

7.1 Az intézmény állományába tartozó közalkalmazottak személyi iratainak őrzése és kezelése, 

személyi számítógépes nyilvántartó rendszer működtetése az óvodatitkár és az óvodavezető 

feladata. 

 

7.2 A személyi iratokba a következő szervek és személyek jogosultak betekinteni: 

 a közalkalmazott felettese, 

 feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző szerv, 

 munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság, 

 a közalkalmazott ellen indult büntetőeljárásban nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság, 

 az illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal megbízott munkatársa 

feladatkörén belül, 

 az adóhatóság, a társadalombiztosítási igazgatási szerv, az üzemi baleseteket kivizsgáló 

szerv és a munkavédelmi szerv. 

 más jogviszony alapján keletkezett iratokba az arra vonatkozó törvény szerint jogosultak 

(adóellenőr, társadalombiztosítási ellenőr) 

 

7.3. A személyi anyag tartalma: 

 a közalkalmazotti alapnyilvántartás adatlapjai, 

 a pályázat vagy szakmai önéletrajz, 

 az erkölcsi bizonyítvány, 

 az iskolai végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevél másolata, 

 iskolarendszeren kívüli képzésben szerzett bizonyítvány másolata, 

 a kinevezés és annak módosítása, 

 a vezetői megbízás és annak visszavonása, 

 a címadományozás, 

 a besorolás iratai, közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos iratok, 

 a közalkalmazotti jogviszonyt megszüntető irat, 
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7.5 A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a közalkalmazotti alapnyilvántartást el kell 

készíteni. 

Az óvodatitkár összeállítja a közalkalmazott személyi anyagát. A törvény eltérő rendelkezésének 

hiányában a személyi anyagban a személyi iratokon kívül más irat nem tárolható. 

 

7.6 A személyi iratokat tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keltezésük sorrendjében, az e 

célra személyenként kialakított iratgyűjtőben kell őrizni.  

 

7.8 A közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén a személyi anyagot irattárazni kell. A 

személyi anyagot – kivéve, amellyel áthelyezés esetén átadták – a közalkalmazotti jogviszony 

megszűnésétől számított ötven évig meg kell őrizni. A személyi anyag 50 évig nem selejtezhető. 

 

III. A gyermekek adatainak kezelése, továbbítása 

1. Felelősség a gyermekek adatainak kezeléséért 

1.1 Az intézmény vezetője felelős a gyermekek adatainak nyilvántartásával, kezelésével, 

továbbításával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések és jelen Szabályzat előírásainak 

megtartásáért, valamint az adatkezelés ellenőrzéséért. 

 

1.2 A pedagógusok, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős a munkaköri leírásukban meghatározott 

adatkezeléssel összefüggő feladatokért tartoznak felelősséggel. 

 

1.3 Az óvodatitkár felelős a pénzügyi elszámolásokhoz kapcsolódó személyes adatok szabályszerű 

kezeléséért. 

 

 

2. A gyermekek nyilvántartható és kezelhető adatai 

2.1 A gyermekek személyes adatai a köznevelésről szóló törvényben meghatározott 

nyilvántartások vezetése céljából, pedagógiai célból, gyermek- és ifjúságvédelmi célból, 

egészségügyi célból, társadalombiztosítási, szociális juttatás céljából, a célnak megfelelő 

mértékben, célhoz kötötten kezelhetők. 

 

2.2 A köznevelési intézmény a gyermek, tanuló alábbi adatait tartja nyilván: 

 a) a gyermek neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási 

helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár esetén a 

Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat 

megnevezése, száma, 

 b) szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, 

 c) a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok, 

 d) a gyermek óvodai jogviszonyával kapcsolatos adatok 

 da) felvételivel kapcsolatos adatok, 

 db) az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul, 

 dc) jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, 

 dd) a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, 

 de) kiemelt figyelmet igénylő gyermekre vonatkozó adatok, 

 df) a gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 

 dg) a gyermek oktatási azonosító száma, 

 a fentieken túl jogszabályban biztosított kedvezményekre való jogosultság elbírálásához és 

igazolásához szükséges azon adatok, amelyekből megállapítható a jogosult személye és 

kedvezményre való jogosultsága. 
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3. Az adatok továbbítása 

 

A gyermek, tanuló adatai közül 

 a) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve, törvényes 

képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, 

jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, megszűnése, magántanulói jogállása, mulasztásainak 

száma a tartózkodásának megállapítása, való távolmaradás jogszerűségének ellenőrzése és a 

tanuló szülőjével, törvényes képviselőjével való kapcsolatfelvétel céljából, a jogviszonya 

fennállásával, a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben a fenntartó, bíróság, rendőrség, 

ügyészség, települési önkormányzat jegyzője, közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat 

részére, 

 b) óvodai, iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos adatai az érintett óvodához, iskolához,  

 c) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, társadalombiztosítási 

azonosító jele, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, 

tartózkodási helye és telefonszáma, az óvodai, iskolai egészségügyi dokumentáció, a tanuló- és 

gyermekbalesetre vonatkozó adatok az egészségi állapotának megállapítása céljából az 

egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek, 

 d) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes képviselője 

neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, a gyermek, 

tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra 

vonatkozó adatok a veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából a 

családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel 

foglalkozó szervezetnek, intézménynek, 

 e) az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe vehető állami 

támogatás igénylése céljából a fenntartó részére, 

továbbítható. 

 A gyermek, a tanuló 

 a) sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási 

rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a nevelési-oktatási 

intézmények egymás között, 

 b) óvodai fejlődésével, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével kapcsolatos 

adatai a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának, 

továbbítható. 

 

A nevelési-oktatási intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a 

jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához 

szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye 

és a kedvezményre való jogosultsága. 

 

A köznevelési feladatokat ellátó intézmény, a jegyző, a közneveléssel összefüggő igazgatási, 

ellenőrzési tevékenységet végző közigazgatási szerv és az e törvényben meghatározott 

feladatok végrehajtásában közreműködő intézményfenntartók és intézmények adatokat 

szolgáltatnak a KIR-be. 
  

4. Az adatkezelés és -továbbítás intézményi rendje 

4.1 A gyermeki adatkezelésre és továbbításra jogosultak: 

az intézményvezető, a helyettes, a pedagógus feladatköre vagy megbízása szerint, gyermek és 

ifjúságvédelmi felelős, balesetvédelmi felelős, óvodatitkár. 
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4.2 Az óvodatitkár feladata a gyermekek nyilvántartására szolgáló névsor vezetése (melyet 

számítógépen is lehet vezetni). A névsort és a nyilvántartásokat biztonságos módon elzárva 

tartja, a hozzáférést csak az arra illetékes személynek biztosítja.  

 

4.3 A balesetvédelmi felelős kezeli a gyermekbalesetekre vonatkozó adatokat, jegyzőkönyvet, a 

jogszabályban meghatározottak szerint. 

 

4.4 A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős kezeli a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézségekkel küzdő gyermek rendellenességére vonatkozó adatokat, a 3. h) pontban írt 

adattovábbításra vonatkozó iratot. Nyilvántartja és kezeli a kedvezményes intézményi étkezési 

díj megállapításához szükséges adatokat. A kedvezmények megállapításához szükséges adatok 

kezelésében feladatkörén belül részt vesz az intézményvezető-helyettes. 

 

4.5 Az intézményvezető adhatja ki az adattovábbításról szóló iratokat. Az irat előkészítőjét az 

intézményvezető jelöli ki. 

 

4.6 A pedagógus a gyermek haladásával, magatartása és szorgalma értékelésével, hiányzásával 

összefüggő adatokat közölheti a szülővel. 

 

4.7 Az adatkezelő az adatfelvételkor tájékoztatja a szülőt arról, hogy az adatszolgáltatás 

kötelező-e vagy önkéntes. A kötelező adatszolgáltatás esetében közölni kell az alapul szolgáló 

jogszabályt. 

Az önkéntes adatszolgáltatásnál fel kell hívni a szülő figyelmét arra, hogy az adatszolgáltatásban 

való részvétel nem kötelező. 

 

5. Titoktartási kötelezettség 
 

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

közreműködik a gyermek felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva harmadik személyekkel 

szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel, a tanulóval és családjával kapcsolatos 

minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, tanulóval, szülővel való 

kapcsolattartás során szerzett tudomást.  

E kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. A 

titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestület tagjainak egymás közti, a tanuló 

fejlődésével összefüggő megbeszélésre. 

 

A gyermek és a kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, 

kivéve ha az adat közlése súlyosan sértené a gyermek, tanuló testi, értelmi vagy erkölcsi 

fejlődését. 

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

intézmény vezetője útján köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul 

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

– súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került. Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az 

érintett, valamint az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem 

szükséges. 
 

5Az intézményvezetőt, helyettest, a beosztott pedagógust, a nevelőmunkát segítő alkalmazottat 

hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli minden 

olyan tényre, adatra, információra vonatkozóan, amelyről a gyermekkel, szülővel való 
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kapcsolattartás során szerzett tudomást. 
 

Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt. 

 

 Adattovábbításra a köznevelési intézmény vezetője és – a meghatalmazás keretei között – az 

általa meghatalmazott vezető vagy más alkalmazott jogosult. 

Az önkéntes adatszolgáltatásra vonatkozó szülői engedélyt az elévülési idő végéig nyilván kell 

tartani. 

 Az adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai felhasználás céljára 

személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók. 
 

 

IV. Központi nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelés és adattovábbítási kötelezettség 

1. A pedagógusigazolvány 

A munkáltató a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak részére – kérelemre – 

pedagógusigazolványt ad ki. A pedagógusigazolványt a közoktatási információs iroda készítteti el, 

és a munkáltató útján küldi meg a jogosult részére. A pedagógusigazolvány a közoktatás 

információs rendszerében található adatokat tartalmazhatja. A pedagógusigazolvány tartalmazza 

továbbá az igazolvány számát, a jogosult fényképét és aláírását. A pedagógusigazolványt 

jogszabályban meghatározottak szerint kell igényelni. Az igényléshez szükséges adatok a 

pedagógusigazolvány elkészítéséhez továbbíthatók. A pedagógusigazolvány elkészítője az 

adatokat az igazolvány érvényességének megszűnését követő öt évig kezelheti. Az adatkezelés 

kizárólagosan a pedagógusigazolvány elkészítését, az adatok tárolását és a közoktatási 

információs irodával történő egyeztetését foglalja magában. 
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IV. Záró rendelkezések 

 

Az adatkezelési szabályzat elkészítésénél, módosításánál nevelési-oktatási intézményben a szülői 

szervezetet véleményezési jog illeti meg. 

 

 

1. A Szabályzathoz értelmező rendelkezéseket tartalmazó függelék kapcsolódik. 

 

2. A jóváhagyott Szabályzat az óvodavezetői irodában az hozzáférhető. Rendelkezéseiről az óvoda 

vezetője és helyettese ad tájékoztatást. 
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Függelék 

 

Értelmező rendelkezések a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 

1992. évi LXIII. törvény 2. §-a alapján: 

 

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) adatból levonható az érintettre 

vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg 

kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – 

közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, 

gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. 

 

Hozzájárulás: az érintett kívánságának 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 a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a 

műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 

megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy 

összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának 

megakadályozása. Adatkezelésnek számít fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy 

azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (például: ujj- vagy tenyérlenyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése 

is. 

 

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik. 

 

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 megbízásáról – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő 

megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi. 

Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben 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 
 

 

 



Szervezeti és Működési Szabályzat   Telepi Óvoda 

Készült: 2017. október 1.  52 

 

 

 

2. számú melléklet: Ügyviteli és iratkezelési szabályzat 
 

 

 

Ügyviteli és iratkezelési 

szabályzat 
  

 

 

 

 

 

 

 

OM-azonosító 032877 

Telepi Óvoda 
2011 Budakalász Mályva u. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Az óvoda fenntartója: Budakalász Város Önkormányzata  

 

 

Óvodavezető: Fehérváriné Básits Margit  

Készült: 2017. október 1. 

 



 

Készült: 2017. október 1.   53 

I. Irányadó jogforrások 

  

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

törvény 

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

követelményeiről  

 

 

A Telepi Óvoda ügyintézésének, továbbá iratkezelésének rendje érdekében az alábbi vezetői 

utasítást adom ki. 

 

 

 

II. Az ügyvitel rendje 

 

1. Az ügykör és az ügyvitel fogalma 

 

Az ügykör az óvoda hatáskörébe tartozó személyek vagy szervezetek érdekét érintő helyzetek, 

tényállások csoportja. Az ügykörbe tartozó ügyek megoldásáról az óvoda illetékes alkalmazottainak 

kell gondoskodni. 

Az óvoda főbb ügykörei: 

 vezetési és igazgatási ügykör 

 nevelési és oktatási ügykör 

 gazdasági ügykör 

 közalkalmazotti, személyi ügykör 

 gyermekekkel kapcsolatos ügykör 

 egészség- és gyermekvédelmi ügykör 

Az ügyvitel (ügyintézés) az óvoda ügykörébe tartozó hivatalos ügyek intézésében kifejtett 

tevékenység. Az óvoda működésével kapcsolatos ügyvitelt a hatályos jogszabályok és jelen szabályzat 

rendelkezéseinek megfelelően kell ellátni. 

 

2. Az ügyvitellel kapcsolatos feladatok 

 

2.1 Az óvoda vezetőjének feladatai 

 

 Elkészíti és kiadja az óvoda ügyviteli és iratkezelési szabályzatát. 

 Jogosult kiadmányozni. 

 Irányítja és ellenőrzi az óvodatitkár munkáját. 

 Meghatározza az iratok selejtezésének és levéltárba küldésének évét. 

 Ellenőrzi, hogy az óvodában az iratkezelés, a vonatkozó jogszabályok és a belső szabályzat 

előírásai szerint történjen. 

 

2.2 Az intézményvezető-helyettes feladatai 

 

 Figyelemmel kíséri az iratkezelésre vonatkozó jogszabályokat, és annak változása esetén 

kezdeményezi az iratkezelési szabályzat módosítását. 

 Az intézményvezető távollétében jogosult az óvodába érkező küldemények felbontására. 

 Az intézményvezető távollétében jogosult a kiadmányozásra. 

2.3 Az óvodatitkár, ügyiratkezelő feladatköre 
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Az óvodai feladatok ellátásával kapcsolatos hivatalos ügy szervezése és végzése, valamint az ügyeket 

kísérő iratkezelés az óvodatitkár munkakörébe tartozik. Fontosabb feladatai alábbiak: 

 a hivatali ügyek nyilvántartása, 

 az ügyiratok és a bélyegzők nyilvántartása, 

 a küldemények átvétele, felbontása, kezelése, 

 a hivatalos ügyek csoportosítása, rangsorolása, 

 az iratok iktatása, előíratok csatolása, mutatózás, 

 a határidős ügyek nyilvántartása, 

 kiadmányozás előkészítése, a kiadmányok továbbítása, postai feladása, 

 az ügyiratokról hivatalos másolat és másodlat készítése, 

 az elintézett ügyek iratainak irattári elhelyezése, 

 az irattár kezelése, rendezése,  

 

3. Az ügyek és az ügyiratok nyilvántartása 

 

Az óvodatitkár az ügy iratait az iktatószám feltüntetésével látja el.  

Az ügyeket haladéktalanul, érkezési sorrendben, illetve határidejük figyelembevételével köteles 

elintézni. 

Az ügyintézés határideje: 

 a gyermekekkel és az óvoda működésével kapcsolatos ügyekben az iktatás napjától számított 15 

nap, 

 az intézménybe érkezett iratok általános elintézési határideje az iktatás napjától számított 30 

nap. 

Az intézményvezető szükség esetén meghosszabbíthatja a határidőt. Az engedélyt az ügyet kísérő 

iraton fel kell tüntetni.  

 

4. Az intézményi bélyegzők nyilvántartása 

 

Az óvodavezető engedélye alapján készített hivatalos bélyegzőket az óvodatitkár tartja nyílván. A 

bélyegzők nyilvántartó lapján fel kell tüntetni: 

 a bélyegző lenyomatát, 

 a bélyegző használatára jogosultak nevét és aláírását, 

 a bélyegző kiadásának dátumát, 

 a bélyegző őrzéséért felelős dolgozó nevét. 

 

Az óvodatitkár gondoskodik a sérült és elavult bélyegzők megsemmisítéséről, valamint az új bélyegzők 

beszerzéséről és a bélyegzők szétosztásáról. 

A bélyegző használója felelős a bélyegző biztonságos őrzéséért és a hivatali munkával kapcsolatos 

rendeltetésszerű és jogszerű bélyegzőhasználatért. 

A bélyegző eltűnése esetén a bélyegző felkutatása és az ügyben lefolytatott eljárás, valamint 

szükség esetén a bélyegző érvénytelenítése érdekében az  óvodavezető intézkedik. 

 

5. Felvilágosítás hivatalos ügyekben 

 

Az óvodában bármely üggyel kapcsolatban érdemi felvilágosítást csak az óvodavezető, helyettese 

illetve ügyben eljáró illetékes adhat. 

Gyermek szülőjének (vagy a gyermek igazolt képviselőjének) a gyermekre vonatkozó iratokba való 

betekintést oly mértékben kell biztosítani, amennyire ez mások személyiségi jogainak sérelme nélkül 

lehetséges – az adatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően. 

Hivatalos szerveknek (fenntartó, különböző hatóságok) a személyiségi jogokat nem sértő adatokat és 

információkat csak írásos megkeresés alapján lehet rendelkezésre bocsátani. 

A személyesen benyújtott iratok átvételét kérelemre igazolni kell. A benyújtott irat és az igazolásul 

felhasznált másolat egyezőségéről az ügyiratkezelőnek meg kell győződnie. 
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Ha az ügy jellege megengedi, az ügyiratban foglaltak telefonon, interneten, illetőleg a jelenlévő 

érdekelt személyes tájékoztatásával is elintézhetők. Ezen esetekben az iratra rá kell vezetni a 

tájékoztatás lényegét, az elintézés határidejét és az ügyintéző aláírását. 

 

6. Az ügyvitel és az ügyiratkezelés irányítása és felügyelete 

 

Az óvoda ügyviteli és iratkezelési feladatait az intézményvezető irányítja, és ellátja annak 

felügyeletét is. Az ügyvitelt és iratkezelést az óvodavezető ellenőrzi. Az ellenőrzéssel kapcsolatos 

észrevételeket és utasításokat dokumentálni kell. 

 

III. Az ügyiratok kezelésének rendje 

 

1. Az ügyiratkezeléssel kapcsolatos fogalmak 

 

Irat minden írott szöveg, tervrajz, kép, térkép, kotta, mágneses és más adathordozó (adattároló), 

valamint a megjelenés formájától függetlenül minden más dokumentáció, amely bármilyen anyagon, 

bármely elnevezéssel (feljegyzés, előterjesztés, jelentés, átirat, tájékoztató, tervezet stb.) bármely 

eszköz felhasználásával keletkezett. 

Irattári anyagnak kell tekinteni az óvoda működése során keletkezett iratokat, valamint az iratokhoz 

kapcsolódó mellékleteket, amelyekre ügyviteli szempontból még szükség van. 

 

2. Az ügyiratok védelmével kapcsolatos egyes szabályok 

 

Iratot a munkahelyről kivinni, valamint munkahelyen kívül tanulmányozni, feldolgozni, tárolni csak az 

intézményvezető engedélyével lehet, ügyelve arra, hogy tartalmát illetéktelen személy ne ismerje 

meg. 

A közalkalmazott az óvodatitkárnál, ügykezelőnél lévő iratba akkor tekinthet be, ha a munkájával, 

tevékenységével összefüggő feladatok ellátása ezt szükségessé teszi. 

 

3. Az ügyiratok másolatainak és másodlatainak kiadása 

 

Az óvoda ügyeinek iratairól másolatot az óvodatitkár vezetői engedéllyel adhat ki. A másolatot „A 

másolat hiteles” felirattal, keltezéssel és az engedélyező aláírásával kell ellátni. 

 

4. A küldemények átvétele és felbontása 

 

Az óvoda részére postán vagy kézbesítő útján érkező iratokat, tértivevényeket és más 

küldeményeket, valamint az ügyfelek által közvetlenül benyújtott beadványokat és kérelmeket az 

óvodatitkár veszi át. A nyilvántartott küldeményeket (ajánlott, expressz-ajánlott, távirat, csomag...) 

a posta szabályainak megfelelően kézbesítőkönyvvel kell átvenni. 

Felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani: 

 a tévesen címzett küldeményeket, 

 a névre szóló iratokat, amelyekről az iratkezelő megállapítja, hogy tartalmuk magánjellegű, és 

ezért hivatalos elintézést nem igényelnek, 

 az SZMK, a SzSz, KAT részére érkezett leveleke, továbbá azokat az iratokat, amelyek 

felbontásának jogát a vezető fenntartotta magának. 

 a szülői szervezetek, a közalkalmazotti tanács és más szervezetek címére érkezett iratokat, 

Fel kell bontani minden küldeményt, amelyről a boríték (csomagolás) alapján megállapítható, hogy nem 

magánjellegű. Így felbontandók azok a levelek is, amelyeken – az intézmény neve előtt vagy után – 

névre szóló címzés található, és feltételezhető, hogy a küldemény tartalma hivatalos jellegű. 

A névre szóló iratot, amennyiben az hivatalos elintézést igényel, a címzett a felbontást követően 

juttatja vissza az iratkezelőhöz iktatás céljából. 
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A személyesen benyújtott iratok átvételét igazolni kell (dátum, átvevő). 

 

5. A küldemények feldolgozása 

 

A küldemény felbontásakor egyeztetni kell a feltüntetett tartalom meglétét, ellenőrizni kell a 

feltüntetett és a ténylegesen beérkezett mellékletek számát. Jelezni kell továbbá, ha a boríték 

sérült. 

Soron kívül kell az óvodavezetőhöz továbbítani a fenntartótól érkezett megkereséseket, az óvodához 

címzett idézéseket, meghívókat, továbbá a vezető nevére érkező küldeményeket.  

A borítékot akkor kell az irathoz csatolni és ezt az iraton feltüntetni, ha a postára adás időpontjához 

jogkövetkezmény (fellebbezés, bírósági idézés, jelentkezés, pályázat) fűződhet, valamint a feladó 

neve és pontos címe az iratból nem állapítható meg. 

 

III. Az ügyiratok iktatása 

 

Az óvodába érkezett, illetőleg azon belül keletkezett iratokat iktatni kell.  

Az iktatás iktatókönyvbe történő bevezetéssel, naptári évenként eggyel kezdődő sorszámos 

rendszerben történik az iratok érkezésének sorrendjében. Minden naptári évben az év végén – az 

utolsó iktatás alatt – keltezéssel és névaláírással le kell zárni.  

Az irat tárgyát úgy kell megjelölni, hogy az ügy lényegét röviden és szabatosan fejezze ki. 

Az iktatás sorszámozása az első iktatószámtól megszakítás nélkül folyamatosan halad. A dátumot 

naponta csak az elsőnek iktatott iratnál kell feltüntetni.  

Az iktatókönyvön iktatószámot üresen hagyni nem szabad. 

A téves bejegyzéseket vékony vonallal át kell húzni úgy, hogy az eredeti (téves) bejegyzés olvasható 

maradjon, és fölé kell írni a helyes szöveget. 

Iktatáskor az irat jobb felső sarkát kell ellátni iktatószámmal. 

 

1. Az iktatás szabályai 

 

Egy iktatószámhoz legfeljebb három altétel rendelhető.  

Az iktatókönyvben az időrendi sorrendben legutolsónak keletkezett ügyiratszámmal kell kivezetni a 

korábbi ügyiratokat.  

Nem kell iktatni a beérkező küldemények közül az alábbi iratokat: 

 a jogkövetkezménnyel nem járó tömeges értesítéseket (meghívókat, sajtótermékeket, reklámcélú 

kiadványokat, prospektusokat, szaklapokat és folyóiratokat). 

A faxok, e-mail-ek iktatása oly módon történik, hogy az értesítés szövegét a vonatkozó irathoz kell 

csatolni.  

Az egyéb iratkezelési feladatok az általános szabályokkal megegyezők. 

Elektronikus iratok esetén, ha az irat nem az iktatásra jogosult ügykezelőhöz érkezett, azt az 

illetékeshez kell továbbítani. Az ügykezelő köteles az elektronikus iratot is szignálásra bemutatni az 

illetékes vezetőnek. 

Gyűjtőszámos iktatást kell alkalmazni amikor az adatszolgáltatások nagy mennyisége ezt szükségessé 

teszi, különösen, ha együttesen történik az ügyek elintézése is. 

 

IV. Az ügyintézés és a kiadmányozás 

 

1. A kiadmányozási jogkör 

 

A kiadmányozás az arra jogosult szakmai vezetőnek az ügy érdemi elintézésére vonatkozó 

rendelkezése. A kiadmányozási jog elsősorban az érdemi döntésnek, az írásbeli intézkedésnek, az irat 

irattárba helyezésének stb. jogát foglalja magában. 

Az ügyeket érkezési sorrendben és sürgősségük figyelembevételével kötelesek az illetékesek 

elintézni. 
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Az intézményben kiadmányozási joggal az alábbi vezető beosztású dolgozók rendelkeznek: 

 óvodavezető – minden irat esetében, 

 óvodavezető-helyettes – a gyermekekkel és az óvoda működésével kapcsolatos iratok esetében, 

 

A kiadmányozásra engedélyezett tervezetet az óvodatitkár tisztázza. 

A tisztázás során az alábbiak betartása kötelező: 

 tisztázni dátummal és aláírással ellátott tervezetet lehet, 

 a tisztázatnak szó szerint meg kell egyeznie a tervezet szövegével, 

 a tisztázatnak tartalmilag és formailag meg kell felelnie az e szabályzatban 

megfogalmazottaknak,  

 leírás után a tisztázatot összeolvasás útján egyeztetni kell a tervezettel.  

 

2. A kiadmány tartalma 

 

Az intézmény ügyintézésével kapcsolatban keletkező ügyiratoknak (kiadmányoknak) az alábbiakat 

feltétlenül 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. 

 

Amennyiben az irat szövege az elintézendő üggyel kapcsolatban hozott határozat, ezt minden esetben 

indoklással kell ellátni. 

A határozatnak a rendelkező részben és az (1) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmaznia kell 

 a) a döntés alapjául szolgáló jogszabály megjelölését, 

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

 c) a mérlegelésnél figyelembe vett szempontokat és 

 d) az eljárást megindító kérelem benyújtására történő figyelmeztetést. 

 

 

Ha a határozat ellen a törvényben megállapított fellebbezési határidőn belül fellebbezéssel élnek – és 

az intézmény elsőfokú határozatát nem vonja vissza, illetve nem módosítja –, az intézmény 8 napon 

belül köteles felügyeleti szervének megküldeni az ügyben keletkezett összes eredeti iratot. Ebben az 

esetben az irattárba iratpótlóként az eredeti irat másolata kerül. 

A határozatokkal kapcsolatos iratokat úgy kell kézbesíteni, hogy annak megtörténte, továbbá az irat 

átvételének a napja megállapítható legyen az esetleges jogviták, illetve fellépő jogkövetkezmények 

tisztázása érdekében (tértivevény). 

 

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

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

vagy a nevelő-oktató munkára vonatkozó kérdésben határoz (dönt, véleményez, javaslatot tesz), 

továbbá akkor, ha a jegyzőkönyv készítését rendkívüli esemény indokolja és elkészítését a nevelési-

oktatási intézmény vezetője elrendelte. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell elkészítésének helyét, 

idejét, a jelenlévők felsorolását, az ügy megjelölését, az ügyre vonatkozó lényeges megállapításokat, 

így különösen az elhangzott nyilatkozatokat, a meghozott döntéseket, továbbá a jegyzőkönyv 

készítőjének az aláírását. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv készítője, továbbá az eljárás során végig 

jelen lévő alkalmazott írja alá. 
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3. A kiadmány alaki kellékei 

 

A kiadmány alaki kellékekkel rendelkezik, amelyeknek egy részét 

 Fejlécben: az óvoda jellemzői (név, cím, irányítószám, telefonszám), 

 Bal felső részén kell feltüntetni:  

 az irat iktatószáma, 

 az ügyintéző neve. 

 az esetleges hivatkozási szám, 

 a mellékletek száma. 

 Jobb felső részén kell feltüntetni: 

 az irat tárgya, 

A fentieket követi a címzés, majd a kiadmány szövege. 

Az elintézett ügyekkel kapcsolatos kiadmányokat eredeti aláírással lehet elküldeni. 

A kiadmány szövegének végén, a keltezés alatt, a levélpapír jobb oldalán a kiadmányozó nevét, alatta 

pedig a hivatali beosztását kell feltüntetni. 

Bélyegzőlenyomat (körbélyegző) az elküldött iratanyagon szerepel. 

 

4. A boríték címzése és a kiadványok továbbítása 

 

A borítékokat a kiadmányon feltüntetett címzettek részére az óvodatitkár készíti el. A boríték 

címzését a postai előírásoknak megfelelően kell végezni.  

A küldeményeket közönséges, ajánlott, ajánlott tértivevényes levélként, csomagban, faxon, 

interneten lehet elküldeni vagy továbbítani. 

Tértivevénnyel kell elküldeni az iratot, ha átvételének időpontjáról az intézménynek tudomást kell 

szereznie. 

Ajánlott levélben fontos vagy nehezen pótolható iratokat szabad küldeni. 

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

megállapítható legyen. 

 

V. Az irattárazás és az iratselejtezés rendje 

 

1. Az iratok irattárba helyezése 

 

Az elintézett ügyek iratai irattárba kerülnek.   

Az irattárba helyezés előtt az óvodatitkár köteles az iratot átvizsgálni, hogy nincs-e benne idegen 

irat, továbbá hogy minden kezelési utasításnak eleget tettek-e. Az irattárba helyezést az 

iktatókönyv megfelelő rovatában aláírással, a hónap és a nap feltüntetésével kell feljegyezni. 

 

1.2 Az irattári őrzés 

 

Három év elteltével az ügyiratokat az irattárban az irattári terv tételszámai szerint történő 

csoportosításban, ezen belül a sorszámok, illetve az alapszámok növekvő sorrendjében kell elhelyezni. 

Az irattár helye az intézmény .iroda helyisége. 

Az irattárban elhelyezett iratokat hivatalos használatra az ügyintézőnek legfeljebb 30 napra, az 

irattári kölcsönzési füzetbe bejegyezve és elismervény ellenében lehet átadni. Az elismervényt az 

irattárban az irat helyére kell tenni. 

Az irattárban kezelt iratról másolat kiadását csak az óvoda kiadmányozási joggal felruházott vezető 

beosztású dolgozója engedélyezheti. 

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

 

2. Az irattári anyag selejtezése 

 

Az irattári anyagnak azt a részét, amelyre az ügyvitelben már nincs szükség, a vonatkozó 
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jogszabályok szerint kell selejtezni. Az irattárban őrzött iratokat legalább ötévenként felül kell 

vizsgálni, és ki kell választani azokat, amelyeknek az őrzési ideje lejárt. 

Az iratok selejtezését az intézményvezető rendeli el és ellenőrzi. A selejtezéssel járó szervezési és 

ellenőrzési feladatok ellátására selejtezési bizottságot kell létrehozni. Az intézménynél keletkezett, 

de nem iktatott iratokat az intézményvezető által megállapított őrzési idő után szabályos selejtezési 

eljárással – az iratok egyenkénti elbírálásával – kell selejtezni. 

 

Az iratkezelés rendjét a nevelési-oktatási intézmény a közokiratokról, a közlevéltárakról és a 

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

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

előírásai figyelembevételével az e rendeletben foglaltakra is tekintettel szabályozza. 

 Az elintézett iratokat irattárba kell helyezni. Az irattári őrzés idejét az 1. mellékletként kiadott 

irattári terv határozza meg. Az irattári őrzés idejét az irat végleges irattárba helyezésének évétől 

kell számítani. 

 Az iratok selejtezését a nevelési-oktatási intézmény vezetője rendeli el és ellenőrzi. A tervezett 

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

illetékes levéltárnak. 
 

 

 

 

Irattári terv  

 Irattári 

tételszám 

 

Ügykör megnevezése 

 

Őrzési idő (év)  

 

Vezetési, igazgatási és személyi ügyek 

 

 1.   Intézménylétesítés, -átszervezés, -fejlesztés  nem selejtezhető  

 2.   Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek  nem selejtezhető  

 3.   Személyzeti, bér- és munkaügy   50  

 4.   Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem,    10 

 5.   Fenntartói irányítás   10  

 6.   Szakmai ellenőrzés   10  

 7.   Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek  10  

 8.   Belső szabályzatok   10  

 9.   Polgári védelem   10  

 10.   Munkatervek, jelentések, 

Statisztikák 

  5  

11.  Panaszügyek  5  

 

Nevelési-oktatási ügyek 

 

 12.   Nevelési-oktatási kísérletek, újítások  10  

 13.   Törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók  nem selejtezhető  

 14.   Felvétel, átvétel   20  

 16.   Naplók   5  

 18.   Pedagógiai szakszolgálat   5  
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 19.   Szülői munkaközösség, iskolaszék szervezése, működése  5  

 20.   Szaktanácsadói, szakértői vélemények, javaslatok és 

ajánlások 

  5  

 24.   Gyermek- és ifjúságvédelem   3  

 

Gazdasági ügyek 

 

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

épülettervrajzok, helyszínrajzok, használatbavételi 

engedélyek 

  határidő nélküli 

 28.   Társadalombiztosítás   50  

 29.   Leltár, állóeszköz-nyilvántartás, vagyonnyilvántartás, 

selejtezés 

 10  

 30.   Éves költségvetés, költségvetési beszámolók, könyvelési 

bizonylatok 

 5 

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

33.  Szakértői bizottság szakértői véleménye  20 

 

 

 

2.1 Az iratselejtezési jegyzőkönyv 

 

Az iratselejtezés időpontját a selejtezés megkezdése előtt 30 nappal az illetékes Pest megyei 

levéltárnak írásban be kell jelenteni. A selejtezés az illetékes levéltár hozzájárulása, illetőleg a 

bejelentéstől számított 30 nap letelte után kezdhető meg. 

A selejtezésre szánt iratokról három példányban selejtezési jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 

tartalmaznia kell: 

 az intézmény nevét, 

 a selejtezett irattári tételeket, 

 az iratok irattárba helyezésének évét, 

 az iratok mennyiségét, 

 az iratselejtezést végző személyek nevét, 

 a selejtezést ellenőrző személy nevét. 

A selejtezés tényét az irattári jegyzéken fel kell tüntetni. 

A selejtezési jegyzőkönyv két példányát meg kell küldeni a levéltárnak. A kiselejtezett iratok 

megsemmisítésére, értékesítésére csak a levéltárnak a visszaküldött jegyzőkönyvre vezetett 

hozzájárulása után kerülhet sor. 

A ki nem selejtezhető iratokat ötven év után az illetékes Pest megyei levéltárnak kell átadni. 

Ha a nevelési-oktatási intézmény jogutódlással megszűnik, az el nem intézett, folyamatban lévő ügyek 

iratait, továbbá az irattárat a jogutód veszi át. Az irattár átvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

Ha az intézmény jogutód nélkül szűnik meg, az intézmény vezetője a fenntartó intézkedésének 

megfelelően gondoskodik az iratok elhelyezésével kapcsolatban. 

 

 

VI. A tanügyi nyomtatványok, nyilvántartások iratkezelési szabályok 

 

A tanügyi nyilvántartásokat, valamint az óvoda által alkalmazott záradékokat a 20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendeletben foglaltak szerint kell vezetni, illetve bejegyezni. 
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3. számú melléklet: Munkaköri leírás minták 
 

Munkavállaló neve:  

Munkaköre: óvodapedagógus 

Munkavégzés helye: Telepi Óvoda 

Közvetlen felettese: Fehérváriné Básits Margit 

Alkalmazáshoz szükséges végzettség: főiskola vagy felsőfokú óvodapedagógus végzettség 

Javaslattételre jogosult: szakmai esetekben, személyi megbízatásokra, jutalmazási javaslatra. Az óvoda 

dokumentumainak megalkotásához (PP, SZMSZ, házirend, stb.) témakörben. 

Véleményezésre jogosult: a működéssel kapcsolatosan valamennyi témakörben véleményt formálhat. 

Döntésre jogosult: nevelési-oktatási kérdésekben pedagógiai kompetenciáját érvényesítve, és a 

nevelőtestületi jogait gyakorolva. 

 
Heti munkaidő: 40 óra, ebből a kötött munkaidőt a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló 

foglalkozásra kell fordítani (32 óra), a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést 

előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai 

segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára.(Nkt 62.§(8)) 

Munkaidő: az óvoda nyitva tartásának megfelelően, reggel 600-tól lépcsőzetes munkakezdéssel délután 1800 -ig. Az óvoda 

nyitva tartása alatt valamennyi csoportban óvodapedagógus foglalkozik. 

 
Az óvodapedagógus feladatait a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 62. §-63. § tartalmazza, valamint a 
valamint a helyi SZMSZ, a helyi Pedagógiai Program és a Munkaterv. 
 
 

Óvodapedagógus feladatai (§) 
 Feladata a rábízott gyermekek, köztük a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési tanulási és magatartás zavaros, a 

hátrányos és halmozottan hátrányos, valamint a tehetséges gyerekek nevelése és fejlesztése, a legjobb tudásának 

megfelelően, minden területre kiterjedően. 

 Feladatait a köznevelési törvényben meghatározottak szerint az országos alapprogram (ONOAP), a helyi pedagógiai 

program (PP), a szervezeti és működési szabályzat (Szmsz), a házirend (Hr) és a vezetői utasítások maradéktalan 

figyelembe vételével végzi, a pedagógiai szabadság nyújtotta szakmai önállósággal és felelősséggel. 

 A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyeket a jogszabályok 

meghatároznak.  

 Alkotó módon együttműködik a nevelőmunka fejlesztése, a nevelőtestületi egység kialakítása érdekében. Feladata az 

együttműködés változatos és célszerű formájának kialakítása. 

 Életszemléletében törekszik a pozitív beállítódásra, megnyilvánulásaiban ezt hangsúlyozza. 

 Együttműködik a jó munkahelyi légkör megteremtésében, konfliktuskezelésében megértő, tapintatos, a további közös 

munka sikerességét szem előtt tartó módon jár el.  

 A pedagógusetika követelményeit, a munkafegyelem és közösségi együttműködés normáit mindenkor megtartja, 

  Hivatáshoz méltó magatartást tanúsít az élet minden területén (internetes portálon is - Facebook: végre péntek!). 

 

 

Alaptevékenysége 

 Felelős a rábízott gyermekek szellemi, testi fejlődésért. Nevelőtevékenysége keretében gondoskodik a gyermekek 

testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről. Az ismereteket sokoldalúan és 

tárgyilagosan közvetíti. A humanista pedagógia elveivel ellentétes büntetési eljárásokat nem alkalmaz (például: testi 

fenyítés, megfélemlítés, csoporttól való eltávolítás, alvásra, vagy étel elfogyasztásra kényszerítés, tárgy és szeretet 

megvonás). A rábízott gyermekek egyéni, differenciált neveléséről, a gyermekcsoport alakításáról, fejlesztéséről 

gondoskodik. A PP előírásai és ajánlásai szerint megfelelően felkészül a tervszerű nevelőmunkára. Alkalmazza a 

gyermekek tevékenységéhez szükséges szemléltetőeszközöket, segédanyagokat. Ellátja a szakmai munkával 

kapcsolatos ügyviteli teendőket. Folyamatosan ellenőrzi, méri, értékeli a gyermekek teljesítményét, fejlődését, és 

erről a személyiséglapon feljegyzést készít. 

 Együttműködik a beilleszkedési-, tanulási-, magatartás zavaros és a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásában 

részt vevő szakemberekkel. 

 Váltótársával összehangolt munkát végez, irányítja dajkája nevelőmunkát segítő tevékenységét. 
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FELADATÁNAK TERÜLETEI 

1. Kötött munkaidő  

 neveléssel lekötött része: 32 óra - gyermekekkel töltött idő a munkarend, munkaidő beosztás alapján; felelős az 

egészséges testi - lelki fejlődésükért, a szakmai program teljesítéséért, az emberi (gyermeki) jogok 

betartásáért, betartatásáért. 

 Szervezi, irányítja a rábízott gyermekek (csoportos, egyéni) életét, csoportját nem hagyhatja felügyelet nélkül. 

Váltótársával összehangolt - a jogszabályokat és az óvoda munkatervét figyelembe véve - szakmailag 

megalapozott nevelési/fejlesztési tervet készít; 

 Tiszteletben tartja a gyermeki személyiséget;  

 Felelős a gyermekek napirendjének megszervezéséért, megtartásáért; 

 Szervezi és segíti a gyermekek szabadidejének eltöltését, ügyelve a pedagógiai tapintat érvényesítésére, a 

gyermekek korára, érdeklődésére, egyéni fejlettségi szintjére, sajátos nevelési igényére; 

 Az ünnepek, a szokások csoportjában érzelmileg megalapozottak, tartalmasak, ügyel az ünnep jellegére, céljaira; 

 Egészséges életmód kialakításával segíti a gyermekek testi fejlődését (egészség- és balesetvédelemre vonatkozó 

szabályok betartása; orvosi igazolás, beteg gyermek felismerése; gondoskodás beteg gyermekről); 

 A csoportban dolgozó felnőttekkel együttesen gondoskodik a kulturált étkezés, a nyugodt pihenés és gondozás 

feltételeinek biztosításáról; 

 A gyermek életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttatja a közösségi együttműködés 

magatartási szabályait, törekszik azok betartására; 

 Figyelembe veszi a gyermek egyéni képességeit, tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális helyzetét, 

átlagtól eltérő másságát (tehetséggondozás, felzárkóztatás, a preventív nevelőmunka); 

 Biztosítja a gyermekek részére – elsősorban saját példájával - az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket;  

 Köteles a balesetveszélyt elhárítani, megelőzni, a szükséges intézkedéseket ennek érdekében megtenni. Betartja 

a tűz és munkavédelem szabályát; 

 Támogatja az orvos, a védőnő, más szakemberek munkáját; 

 A pedagógia elveivel ellentétes büntetési eljárásokat nem alkalmazhat (testi fenyítés, megfélemlítés, 

kényszerítés, elvonás); 

 Megtartja a nyílt napot. 

 

b) neveléssel le nem kötött legfeljebb heti négy órában (rugalmasan értelmezendő)  

 a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok: 
 Az érvényben lévő alapdokumentum előírásai és ajánlásai alapján naponta felkészül a tervszerű nevelőmunkára 

(módszer, eszköz, anyaggyűjtés, tervek, feladatlapok készítése...);  

 Részletesen ismerteti dajkájával - a gyermekek gondozásához - az adott csoport feladatait, így a dajkai 

feladatokat, a napi aktuális feladatokat munkakezdéskor megbeszéli vele;  

 A gyermekek egészségügyi állapotáról, magatartásáról, viselkedéséről, értelmi képességeinek fejlődéséről a 

szülőt érdemben rendszeresen tájékoztatja. A szülőkkel a gyermek nevelésével kapcsolatosan kommunikál; 

 Közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető 

körülmények megelőzésében, feltárásában, (szükség esetén családlátogatást végez) megszűntetésében, 

folyamatosan konzultál a gyermekvédelmi felelőssel; 

 Havi rendszerességgel fogadóórát tart, korrekt, tárgyilagos, fejlesztő jellegű tájékoztatást ad a szülőnek 

gyermeke fejlettségéről, fejlődéséről;  

 Folyamatosan ellenőrzi, méri, értékeli a gyermekek teljesítményét, fejlődését, és erről a személyiséglapon 

feljegyzést készít, évente 2 alkalommal.  
 A gyermekek egészségügyi állapotáról, magatartásáról, viselkedéséről, értelmi képességeinek fejlődéséről a 

szülőt érdemben rendszeresen tájékoztatja. 
 Az iskolaérettség megállapításához szakvéleményt készít. 
 Részt vesz az óvoda szülői értekezletein, megszervezi és vezeti azt, tájékoztatja a szülőt az óvodában folyó 

nevelőmunkáról; 

 Határidőre ellátja a szakmai munkával és a tanügyi nyilvántartással kapcsolatos ügyviteli és adminisztrációs 

feladatokat. Naprakészen vezeti a csoportmunkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat (a csoportnaplót, 

mulasztási naplót az előírásoknak megfelelően vezeti; elkészíti, értékeli a nevelési - tanulási terveket; ötlettárat, 

feljegyzéseket vezet a családlátogatásokról, a gyermekek fejlődéséről (személyiséglap), melyből az iskolára való 

felkészültség dokumentálható; értekezletekről jegyzőkönyvet készít; a csoportos programokkal kapcsolatos 

pénzek összegyűjtésében részt vesz)  

 Óvodakezdéskor családlátogatást végez, melyet szükség szerint megismétel 

 A külső világ tevékeny megismeréséhez (kirándulás, ünnepségek, színházlátogatás,) gondoskodik biztonságos, 

külső helyszínekről, kíséretről 

 Segít, részt vesz egyéb feladatok elvégzésében, melyek elősegítik az óvoda pedagógiai - szakmai fejlődését, 

ismertségét, erkölcsi hitelét (óvodai rendezvények, alapítványi rendezvények); 



Munkaköri leírás minták 2017/2018 

64 

 a nevelőtestület munkájában való részvétel:  
 Testületi értekezleteken (nevelői, alkalmazotti, munkaközösségi) részt vesz; 

 Együttműködik a nevelőtestülettel, alkalmazotti közösséggel (ötletek, vélemények, tanácsok, aktivitás, 

kezdeményezés, részvétel a döntések előkészítésében, döntéshozatalban); 

 Megbízatásokat teljesít. A rábízott felelősi munkát legjobb tudásának megfelelően végzi; 

 gyakornok szakmai segítése – külön megbízás alapján 

 eseti helyettesítés – elrendelése a „heti munkaidő” táblázatban, az érvényes jogszabályok megtartásával. 

2. Munkaidőben, de a kötött munkaidőn felül időben végezhető feladatok (4 óra) beosztását, felhasználását saját 

maga jogosult meghatározni: 

o Fejleszti szakmai és általános műveltségét, tökéletesíti pedagógiai munkáját. Ennek érdekében felhasználja az 

önképzésben és szervezett továbbképzésen biztosított lehetőségeket. (továbbképzés kötelessége, teljesítése); 

o A csoportszobában és a közös helyiségekben esztétikus környezetet alakít ki, amely harmonizál az óvoda többi 

helyiségével; 

o A nevelés folyamatosságának biztosítása érdekében kapcsolatot tart a bölcsődei és iskolai nevelőkkel, szükség 

szerint a pedagógiai szakszolgálat és az egészségügyi intézmény alkalmazottaival: gyermekorvos, fogorvos, 

védőnő. 

3. Egyéb feladatai: 

o Az óvodában olyan időpontban jelenik meg, hogy munkaidejének kezdetekor munkavégzésre rendelkezésre álljon 

(az óvoda által meghatározott forma/munkaruhában, mely méltó az óvoda és a pedagógus hivatás képviseletére). 

o Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelzi vezetőjének, kollégájának, 

hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak (munkába állását is jelzi); 

o Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát (séta is!); 

o Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival és munkájával, a gyermekek adataival, állapotával, fejlődésével, 

egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni;  

o A nevelőtestület presztízsét védi; 

o Az intézményben tartózkodásáról jelenléti ívet vezet. 

o Óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait. A csoportszobában elhelyezett leltári tárgyakért és az általa 

használt eszközökért felelősséggel tartozik; 

o Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használja a telefont, magánügyeit gyorsan (mindössze 1-2 

percben), a nevelőmunka zavarása nélkül intézi el; 

o Elvégzi mindazokat a feladatokat, mellyel az óvodavezető megbízza; 

o Ékszereket, értékeket az óvoda épületébe behozni, vagy elhelyezni nem lehet, kézi táskáját elzárt szekrényben 

tárolja, az óvoda nem vállal felelősséget az ezekben keletkezett károkért. 
o Internetes közösségi portál óvodapedagógus által működtetett oldalán az óvodáról, óvodai programról csak a 

vezető által engedélyezett fotók, felvételek tehetők fel az érintettek írásos hozzájárulásának bemutatásával. 
o Az intézményben készült fotók és videó felvételek interneten, közösségi portálokon való megjelentetése 

csak a szereplők/érintettek előzetes hozzájárulásával lehetséges

 
 

Az óvodára háruló feladatokból az óvodapedagógus az éves munkatervben meghatározattak szerint részt 

vesz, az abból adódó feladatait legjobb tudása szerint végrehajtja. 

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy példányát 

átvettem.  

 

Az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért felelősséggel tartozom. 

 

A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 

 

A munkaköri leírást megismertem, elfogadom, egy példányát átvettem: 

 

Budakalász, 2017. ……………………………………………………. 

 

 

………………………………………..……………………     ......................................................... 

Fehérváriné Básits Margit      munkavállaló aláírása 

óvodavezető       
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Munkavállaló neve:  

Munkaköre: LOGOPÉDUS 

Munkavégzés helye: Telepi Óvoda 

Közvetlen felettese: Fehérváriné Básits Margit 

Alkalmazáshoz szükséges végzettség: gyógypedagógiai főiskola, logopédus szak  

Javaslattételre jogosult: szakmai esetekben, személyi megbízatásokra, jutalmazási javaslatra. Az óvoda 

dokumentumainak megalkotásához (PP, SZMSZ, házirend, stb.) témakörben. 

Véleményezésre jogosult: a működéssel kapcsolatosan valamennyi témakörben véleményt formálhat. 

Döntésre jogosult: nevelési-oktatási kérdésekben pedagógiai kompetenciáját érvényesítve, és a 

nevelőtestületi jogait gyakorolva. 

A munkakör célja: A beszédhibák megelőzése, diagnosztizálása, továbbá a már kialakult beszédhibák és azok 

következményeként fellépett másodlagos elváltozások korrekciója, az ép beszéd létrehozása, logopédiai 

terápia folytatása. 

Heti munkaidő: 40 óra, ebből a kötött munkaidőt a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet 

magában foglaló foglalkozásra kell fordítani (21 óra), a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti 

négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában 

való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el a pedagógus 

számára.(Nkt 62.§(8)) 

o Kötött munkaidő: 7-13 óra között a hét négy napján (szerdán nem). munkarend szerint, órarend 

alapján. A kötelező óraszám a gyermekekkel való közvetlen foglalkozást tartalmazza. 

 

 
A pedagógus feladatait a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 62. §-63. § határozza meg, valamint 
a helyi SZMSZ, a helyi Pedagógiai Program és a Munkaterv. 
 

Feladata: 

 SNI beszédfogyatékos gyermekek szakszerű ellátása 

 A beszédhibás, pszichés problémákkal küzdő gyermekek kiszűrése. 

 A különböző beszédhiba típusok: megkésett és akadályozott beszédfejlődés, pöszeség, dadogás, 

hadarás, orrhangzós beszéd, diszfónia, olvasás, írás, számolás zavarainak megelőzése, 

diagnosztizálása és terápiája. 

 A diagnózis és a gyermek egyéni képességeinek és sajátosságainak figyelembevételével tudatosan 

megszervezi a fejlesztés módszereit és eljárásait. –  

 A megfelelő kezelés biztosítása, szükség szerint továbbirányítás, szakemberek bevonása. 

 Az érintett szülők, óvodapedagógusok korrekt tájékoztatása a gyermek állapotáról.  

 Az adminisztrációs tevékenységek naprakész vezetése. 

 Az órarend összeállítása, csoportkialakítás. Az órarend kialakítása során a beszédhiba típusa, 

súlyossága, a gyermek életkora, és a kezelés várható időtartama alapján állapítja meg a felvétel 

sorrendjét. A gyermekeket a beszédhiba típusa, súlyossága, és az életkor szerint lehetőleg homogén 

csoportokba osztja. Létszám: 1-4 fő. A kezelési idő optimális esetben tünetmentességig tart. 

 Az általános vizsgálat alapján a szülő beleegyezésével (kérésére is) további részletes logopédiai 

vizsgálatot végez a tanulási részképesség-zavarfeltárására. 

 A terápia gyakorisága heti 1-2 alkalom. SNI gyermeknél heti 3. Az órák 30 perc időtartamúak, de a 

beszédhiba típusa vagy a gyermek egyéni sajátosságai miatt az időtartam csökkenthető. 

 Szükség esetén a fejlesztőfoglalkozások biztosítása.  

 A nevelőtestület munkájában részvétel. 

 Szakmai ismereteinek megosztása. 

 Az óvodai rendezvényeken, programokon, értekezleteken való részvétel. 

 

Adminisztratív feladata 

o A szűrések, megfigyelések, egyéni vizsgálatok anyagát rögzíti, a gyermekek fejlődéséről egyéni 

feljegyzéseket készít. 

o A logopédiai adminisztrációt pontosan és napra készen vezeti (forgalmi és munkanapló). 
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o Összegzést és írásbeli összefoglalót készít év végén minden gyermekről.  

o Tanév közben igény szerint szakvéleményt készít.  

o A gyermekek füzetében óráról órára írásbeli tájékoztatást ad a szülő számára a gyakorlandó anyagról 

és a gyermek fejlődéséről. 

o A szülőket és óvodapedagógusokat a foglalkozások idejéről írásban és szóban értesíti. 

o A nevelési év munkarendje az iskolai tanév rendjéhez igazodik, de az óvoda rendjét is figyelembe 

veszi.  

Általános feladatai 

 Felelős a rábízott gyermekek szellemi, testi fejlődésért. Nevelőtevékenysége keretében gondoskodik a 

gyermekek testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről. Az 

ismereteket sokoldalúan és tárgyilagosan közvetíti. A humanista pedagógia elveivel ellentétes büntetési 

eljárásokat nem alkalmaz (például: testi fenyítés, megfélemlítés, csoporttól való eltávolítás, alvásra, vagy 

étel elfogyasztásra kényszerítés, tárgy és szeretet megvonás). A rábízott gyermekek egyéni, 

differenciált neveléséről, a gyermekcsoport alakításáról, fejlesztéséről gondoskodik.  

 Feladata a rábízott gyermekek, köztük a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési tanulási és magatartás 

zavaros gyerekek nevelése és fejlesztése, a legjobb tudásának megfelelően, minden területre 

kiterjedően. 

 Feladatait a köznevelési törvényben meghatározottak szerint az országos alapprogram (ONOAP), a helyi 

pedagógiai program (PP), a szervezeti és működési szabályzat (Szmsz), a házirend (Hr) és a vezetői 

utasítások maradéktalan figyelembe vételével végzi, a pedagógiai szabadság nyújtotta szakmai 

önállósággal és felelősséggel. 

 A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyeket a jogszabályok 

meghatároznak.  

 Alkotó módon együttműködik a nevelőmunka fejlesztése, a nevelőtestületi egység kialakítása érdekében. 

Feladata az együttműködés változatos és célszerű formájának kialakítása. 

 Életszemléletében törekszik a pozitív beállítódásra, megnyilvánulásaiban ezt hangsúlyozza. 

 Együttműködik a jó munkahelyi légkör megteremtésében, konfliktuskezelésében megértő, tapintatos, a 

további közös munka sikerességét szem előtt tartó módon jár el.  

 A pedagógusetika követelményeit, a munkafegyelem és közösségi együttműködés normáit mindenkor 

megtartja, 

 Hivatáshoz méltó magatartást tanúsít az élet minden területén (internetes portálon is - Facebook: végre 

péntek!). 

 

FELADATÁNAK TERÜLETEI 

1. Kötött munkaidő  

a) neveléssel lekötött része: 21 óra - gyermekekkel töltött idő a munkarend, munkaidő beosztás alapján; 

felelős az egészséges testi - lelki fejlődésükért, a szakmai program teljesítéséért, az emberi (gyermeki) 

jogok betartásáért, betartatásáért. 

 Szervezi, irányítja a rábízott gyermekek (csoportos, egyéni) életét, csoportját nem hagyhatja 

felügyelet nélkül. Tiszteletben tartja a gyermeki személyiséget;  

 Felelős a gyermekek napirendjének megszervezéséért, megtartásáért; 

 Biztosítja a gyermekek részére – elsősorban saját példájával - az etikus viselkedéshez szükséges 

ismereteket;  

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

megtenni. Betartja a tűz és munkavédelem szabályát; 

 A pedagógia elveivel ellentétes büntetési eljárásokat nem alkalmazhat (testi fenyítés, megfélemlítés, 

kényszerítés, elvonás); 

b) neveléssel le nem kötött legfeljebb heti négy órában (rugalmasan értelmezendő)  

 a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok: 

 Az érvényben lévő alapdokumentum előírásai és ajánlásai alapján naponta felkészül a tervszerű 

nevelőmunkára (módszer, eszköz, anyaggyűjtés, tervek, feladatlapok készítése...);  

 A gyermekek fejlődéséről a szülőt érdemben rendszeresen tájékoztatja. A szülőkkel a gyermek 

fejlődésével kapcsolatosan kommunikál; 
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 Havi rendszerességgel fogadóórát tart, korrekt, tárgyilagos, fejlesztő jellegű tájékoztatást ad a 

szülőnek gyermeke fejlettségéről, fejlődéséről;  

 Az iskolaérettség megállapításához szakvéleményt készít. 

 Részt vesz az óvoda szülői értekezletein, tájékoztatja a szülőt a logopédiai tevékenységről; 

 Segít, részt vesz egyéb feladatok elvégzésében, melyek elősegítik az óvoda pedagógiai - szakmai 

fejlődését, ismertségét, erkölcsi hitelét (óvodai rendezvények, alapítványi rendezvények); 

 Testületi értekezleteken (nevelői, alkalmazotti, munkaközösségi) részt vesz; Munkájával kapcsolatos 

tapasztalatairól írásban beszámol (félév, év vége ) 

 Együttműködik a nevelőtestülettel, alkalmazotti közösséggel (ötletek, vélemények, tanácsok, 

aktivitás, kezdeményezés, részvétel a döntések előkészítésében, döntéshozatalban); 

 Megbízatásokat teljesít. A rábízott felelősi munkát legjobb tudásának megfelelően végzi; 

 

2. Munkaidőben, de a kötött munkaidőn felül időben végezhető feladatok (15 óra) beosztását, 

felhasználását saját maga jogosult meghatározni: 

o Fejleszti szakmai és általános műveltségét, tökéletesíti pedagógiai munkáját. Ennek érdekében 

felhasználja az önképzésben és szervezett továbbképzésen biztosított lehetőségeket. (továbbképzés 

kötelessége, teljesítése); 

o A logopédiai szobában és a közös helyiségekben esztétikus környezetet alakít ki, amely harmonizál az 

óvoda többi helyiségével; 

o A nevelés folyamatosságának biztosítása érdekében kapcsolatot tart az iskolai logopédussal, 

beszédfejlesztővel, a pedagógiai szakszolgálat alkalmazottaival. 

o Nyomon követi a pályázati kiírásokat, közreműködik a pályázat írásában. 

 

3. Egyéb feladatai: 

o Az óvodában olyan időpontban jelenik meg, hogy munkaidejének kezdetekor munkavégzésre 

rendelkezésre álljon (az óvoda által meghatározott forma/munkaruhában, mely méltó az óvoda és a 

pedagógus hivatás képviseletére). 

o Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelzi vezetőjének. 

(munkába állását is jelzi); 

o Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát. 

o Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival és munkájával, a gyermekek adataival, állapotával, 

fejlődésével, egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni;  

o A nevelőtestület presztízsét védi; 

o Az intézményben tartózkodásáról jelenléti ívet vezet. 

o Óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait. A logopédiai szobában elhelyezett leltári 

tárgyakért és az általa használt eszközökért felelősséggel tartozik; 

o Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használja a telefont, magánügyeit gyorsan (mindössze 

1-2 percben), a nevelőmunka zavarása nélkül intézi el; 

o Elvégzi mindazokat a feladatokat, mellyel az óvodavezető megbízza; 

o Ékszereket, értékeket az óvoda épületébe behozni, vagy elhelyezni nem lehet, kézi táskáját bezárt 

teremben tárolja, az óvoda nem vállal felelősséget az ezekben keletkezett károkért. 

o Internetes közösségi portál óvodapedagógus által működtetett oldalán az óvodáról, óvodai programról 

csak a vezető által engedélyezett fotók, felvételek tehetők fel az érintettek írásos hozzájárulásának 

bemutatásával. 

o Az intézményben készült fotók és videó felvételek interneten, közösségi portálokon való 

megjelentetése csak a szereplők/érintettek előzetes hozzájárulásával lehetséges. 

 

 

Az óvodára háruló feladatokból a logopédus az éves munkatervben meghatározattak szerint részt vesz, 

az abból adódó feladatait legjobb tudása szerint végrehajtja. 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy példányát 

átvettem.  
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Az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért felelősséggel tartozom. 

A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 

A munkaköri leírást megismertem, elfogadom, egy példányát átvettem: 

Budakalász, 2017. ……………………………………………………. 

 

………………………………………..……………………      ......................................................... 

Fehérváriné Básits Margit       munkavállaló aláírása 

óvodavezető       

 

 

Munkavállaló neve:  
Munkaköre: dajka 

Munkavégzés helye: Telepi Óvoda 

Közvetlen felettese: Fehérváriné Básits Margit 

Alkalmazáshoz szükséges végzettség: 8 általános, vagy dajka/ pedagógiai asszisztens szakképesítés, vagy 

érettségi (szakma)  

Javaslattételre jogosult: az óvoda működését érintő témakörökben. 

Véleményezésre jogosult: óvoda dokumentumainak készítése, módosítása témakörben. 

Döntésre jogosult: vezetőválasztás témakörben. 

Információt szolgáltat: 

 kinek a részére: az óvodavezető részére 

 témakör: tisztítószer felhasználás, csoport textíliái, edényei 

 gyakoriság: nevelési év kezdete, félév, évvége 

 
Heti munkaidő: 40 óra, napi munkaidő 8 óra, délelőttös-délutános, hosszús váltással, a munkarendben rögzítettek alapján.  

Közvetlen felettese az óvodavezető. Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkarendben az intézményvezető 

irányítása és ellenőrzése alapján, csoportmunkáját az óvodapedagógus irányítása alapján végzi. 

Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és beszédmintájával hat az óvodás gyermekek 

fejlődésére. Tiszteli a gyermeket, a szülőt, kapcsolataira a tapintat, az elfogadás a jellemző. A tudomására jutott 

pedagógiai információkat titokként kezeli. Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az 

óvodapedagógushoz irányítja.  

Türelmes, kedves hangnemmel segíti a nevelőmunkát, a gyermekek szokásrendjének alakulását. 

Az óvodai nevelés eredményességéhez munkájával minőségi szolgáltatást nyújt. 

A dajka elvégzi mindazokat a feladatokat, amely szükséges a gyermekek egész napos ellátásához.  

 

FELADATÁNAK RÉSZTERÜLETEI: 

 

1. Állandó feladatok 
a) gyermekek között végzett tevékenység - gondozás 

o Az óvónő által meghatározott napirend szerint segít a gyermekek gondozásában, öltöztetésében, a tisztálkodási 

teendők ellátásában. 

o Az óvónő mellett a nevelési tervnek megfelelően tevékenyen részt vesz a gyermekcsoport életében, a gyermekek 

ellátásában. Segíti a gondozási feladatok elvégzését (étkezés, öltözködés, fürdőszoba használat) bekapcsolódik a 

gyermekek tevékenységébe, segíti őket. 

o Folyamatosan biztosítja a szappant, törülközőt, wc papírt, zsebkendőt, szalvétát. 

o Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik, részt vesz az ételek kiosztásában, az edények 

leszedésében. Az étkeztetések során ügyel a higiéniai szabályok betartására: kézmosás, ételosztás… 

o A nyugodt pihenés feltételeinek megteremtéséhez lerakja az ágyakat, ágyneműket, a terem szellőztetéséről 

gondoskodik lefekvés előtt. 

o A játék- és egyéb tevékenységekhez szükséges eszközök előkészítésében közreműködik, az óvónő útmutatásait 

követve. 

o Együttműködik az óvónő előkészítő munkájában, szokások, ünnepélyek megtartásában, felkészülésében. 

o Segít a csoportszoba átrendezésében. 

o A napközben bepisilt, bekakilt gyermeket levetkőzteti, lemossa, tiszta ruhába öltözteti. A szennyezett ruhákat 

kiöblíti, s elkülönítve teszi a gyermek polcába (a pisis ágyneműt is). Mindezt a tevékenységet úgy végzi, hogy ne 

sérüljön/ne sértse a gyermek személyiségét. 
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o A pisis ágyhuzatot lehúzza, mosodába viszi. 

o A hányós gyermeket segíti, a hányást feltakarítja. Ügyel arra, hogy mindezen tevékenysége közben megértő, gyors, 

hatékony és szakszerű legyen. 

o Séták, kirándulások alkalmával az óvodapedagógusokat segítve kíséri a gyermekcsoportot, felügyelve a biztonságos 

közlekedésre. 

o A baleseti veszélyforrásokat figyeli, azokat haladéktalanul jelenti az óvodavezetőnek. 

b) Takarítási feladatok 
 A takarítási rendet megtartja. 

 Takarításhoz védőköpenyt (váltóruhát), használ.  

 Fertőző megbetegedés esetén, járvány idején, óvodai rendezvény után (mikor mások is használták a szobát) 

rendkívüli takarítást, fertőtlenítést végez. 

 Részt vesz az óvoda udvarának, kertjének rendben tartásában. A csoport udvarrészén seper, gereblyéz, gyomlál, 

szemetet összeszed szükség szerint.  

 Rendkívüli esetekben havat lapátol, felsózza az óvoda járdáját. 

 Takarításkor ügyel az egészségügyi szabályok betartására,  

 A játékeszközöket, asztalokat tisztán tartja, a szükséges fertőtlenítéseket igény szerint elvégzi. 

 A tisztítószereket elkülönítve a gyermekektől, biztonságos helyen tárolja. 

 A gyermekcsoport textíliáit javítja. 

 Az óvoda helyiségeit a munkamegosztás rendjében tisztán tartja (porszívózás, felmosás) 

 

Elvégzi 

o a napi: 

 csoportszoba söprése étkezések után, feltörlés szükség szerint, 

 az óvoda helyiségeinek tisztántartása, napi takarítási feladatok ellátása. (portörléstől felmosásig) 

 csoportszoba, felmosása 

 mosdó: WC-lemosása, fertőtlenítése, mosdók lemosása, fogmosók átmosása, felmosás 

 öltöző: seprés – felmosás beérkezés után, délben és este (szükség szerint a de. kimenetel után is) 

 ivóvíz folyamatos biztosítása, ivópoharak elmosása. 

o heti: 

 fertőtlenítő takarítást a termekben, öltözőkben, mosdókban, 

 asztalterítők, naposkötények, törülközők cseréje, 

 ajtókat, bútorokat lemossa, tisztítja, 

 Porszívózás, 

 Asztalok lemosása, 

 fogmosó poharak fertőtlenítése, 

o havi:  

 játékok lemosása, 

 ablaktisztítás, 

 ágynemű csere. 

o nagytakarítási feladatokat: 

 karácsony és húsvét táján: függöny, textília leszedése, lambéria mosás (mindenütt), székek lemosása 

 nyári szünetben: festés utáni teljes körű takarítás. 

 
Feladatai időrendi sorrendben a nyitva tartás ideje alatt: 
 
600 - NYITÁS: a riasztó hatástalanítása saját jelszóval, a helyiségek ellenőrzése; szellőztetés; időszerű, aktuális 

takarítási feladatok elvégzése; textíliák rendezése - javítása; zsebkendő, wc papír, szalvéta biztosítása; segítés a 

gyermekek fogadásában; egyéb szükséges teendők: gondozás, teremrendezés, stb. 

REGGELI: előkészítő munka, segítségnyújtás az óvónő útmutatásának megfelelően; csoportszoba, lépcsőház portalanítás, 

felmosás; teremrendezés  

DÉLELŐTT: gondozási feladatok végzése; segítségadás a foglalkozások előkészítésében, eszközök előkészítésében ...stb.; 

foglalkoztatók, öltözők pormentesítése, felmosása, szemetes kosarak ürítése (udvaron is!!!); játékok lemosása...stb.; 

ivóvíz folyamatos biztosítása; 

DÉLBEN: étkezéssel kapcsolatos feladatok ellátása; edények előkészítése, összeszedése, konyhához szállítása; 

ágyazással kapcsolatos teendők végzése, szellőztetés, mosdók, mellékhelységek, fogmosó felszerelések rendszeres, 

folyamatos tisztántartása; gondozási feladatok; lépcsőház portalanítás, felmosás; 

DÉLUTÁN: ágyazás, teremrendezés a csoportban kialakított szokásoknak megfelelően; gondozási feladatok végzése; 

étkezéssel kapcsolatos feladatok ellátása; növények gondozása, ápolása; csoportszobák, öltözők, mosdók portalanítása, 

felmosása, rendbetétele zárás előtt; 
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1800 ZÁRÁS: ablakok bezárása, vízcsapok elzárása, készülékek áramtalanítása, villanyok lekapcsolása, minden ajtó 
becsukása ,gyermek wc-k lehúzása, kinti - és lépcsőházi világítás felkapcsolása, hátsó kijárat gondos bezárása, riasztó 
élesítése saját jelszóval, fő bejárat és kapu gondos bezárása. 

2. Egyéb feladatok 

o Alkotó módon együtt működik az óvónőkkel és munkatársaival. 

o Az óvodai ünnepélyeken, hagyományokban aktívan közreműködik, a szervezési feladatokban a vezető és az óvónő 

útmutatásai szerint részt vesz. 

o A környezet esztétikai rendjének megteremtésében aktívan közreműködik. 
o Gondozza az óvoda növényeit. 

o A lift kulcsát felelősséggel használja, kezeli; 

o Óvoda rendezvényein részt vesz. 

o A napközben megbetegedett gyermeket felügyeli, ápolja, amíg a szülő érte nem jön. 

o Alkalomszerűen kézbesítői feladatot is ellát. 

o Az óvodavezető utasítására szükség szerint közreműködik az óvoda vendégeinek, látogatóinak fogadásában 

(termek, irodák átrendezése, takarítás). 

o Elvégzi mindazokat a feladatokat, mellyel a vezető megbízza. 

o Munkatársa hiányzása esetén – munkaidejében – besegít a másik csoport ellátásába. Ha elrendeli a vezető, 

túlmunkában végzi el – díjazásért - hiányzó társa feladatát. 

o Az óvoda tárgyait és eszközeit felelősséggel használja és óvja, a biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírásokat 

mindenkor betartja. 

o A munkatársi értekezleteken részt vesz. 

o A csoport textíliáival, evőeszközeivel, edényeivel a leltár szerint elszámol, vezeti a csoport törésnaplóját.  

o Munkakörülményeinek javításához szükséges tárgyi feltételek fejlesztéséhez a költségvetés tervezésénél 

javaslatot tesz. 

o Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használja telefont, magánügyeit gyorsan (mindössze 1-2 percben), 

a nevelőmunka zavarása nélkül intézi el. 

o A munkabeosztás alapján – az óvoda elhagyásakor – ellenőrzi az ajtók, ablakok bezárását, az vízcsapok elzárását, 

világítás bekapcsolását és a riasztó beüzemelését. Az óvoda kulcsiért teljes felelősséggel tartozik. 

3. Kötelező magatartás 
o Együttműködik a jó munkahelyi légkör megteremtésében, konfliktuskezelésében megértő, tapintatos, a további 

közös munka sikerességét szem előtt tartó módon jár el.  

o Hivatáshoz méltó magatartást tanúsít az élet minden területén. 

o Az óvodában olyan időpontban jelenik meg, hogy munkaidejének kezdetekor munkavégzésre rendelkezésre álljon 

a csoportjában (az óvoda által meghatározott forma/munkaruhában, mely méltó az óvoda és a hivatás 

képviseletére).   

o A gyermekekkel, szülőkkel és munkatársakkal szemben udvarias magatartást tanúsít. 

o Titoktartásra kötelezett. 

o Nem adhat a szülőnek a gyermekekre vonatkozó pedagógiai - nevelési célzatú tájékoztatót, a gyermek 

magatartásáról véleményt. 

o Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelzi vezetőjének, kollégájának, 

hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak.  

o Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát. 

o Az óvoda belső életéről, gazdasági helyzetéről felvilágosítást nem ad. 

o Köteles a biztonsági rendelkezéseket megtartatni, az óvoda zárása előtt meggyőződni az előírásnak megfelelő 

feladatok elvégzéséről (víz, villany, ablakok, világítás, bejáratok zárása, riasztó).  

o Az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik. 

o Ékszereket, értékeket az óvoda épületébe behozni, vagy elhelyezni nem lehet, kézi táskáját elzárt szekrényben 

tárolja, az óvoda nem vállal felelősséget az ezekben keletkezett károkért. 
o Internetes közösségi portál óvodapedagógus által működtetett oldalán az óvodáról, óvodai programról csak a 

vezető által engedélyezett fotók, felvételek tehetők fel az érintettek írásos hozzájárulásának bemutatásával. 

o Az intézményben készült fotók és videó felvételek interneten, közösségi portálokon való 

megjelentetése csak a szereplők/érintettek előzetes hozzájárulásával lehetséges 

a) Megfelelő magatartás gyermekkel 
o A gyermek, egyéniségét és emberi méltóságát mindenkor tiszteletben tartja, nem bántalmazza, nem alázza meg; 

o Törekvéseinek, céljainak elérése érdekében sem testi, sem lelki erőszakot nem alkalmaz; 

o Minden egyes gyermekkel törődik, diszkriminációt nem alkalmaz; 

o Arra törekszik, hogy pozitív érzelmeket közvetítő, elfogadó, a gyermek testi, szellemi, erkölcsi növekedését 

előmozdító, azt segítő gondozó legyen.  
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o A magánéleti vagy állampolgári problémáit nem viszi a gyermekek közé. 

b) Megfelelő magatartás a szülőkkel 
o A kapcsolat alapja a kölcsönös tisztelet és megbecsülés. 

o Sem a szülőktől, sem a növendékektől nem fogad el olyan ajándékot, amely értékénél vagy az ajándékozás módjánál 

fogva lekötelezettséghez vezethet.  

o A szülők között nem tesz különbséget, kapcsolatai egyenlők. 

o A szülőkkel szemben udvarias magatartást tanúsít. Szülőkkel csak a gyermek érdekében szükséges beszédben vesz 

részt. 

 

c)Megfelelő magatartás a munkatársakkal 
o Az emberi kapcsolataiban az értékek tisztelete, a kollégák megbecsülése, a fejlődés iránti fogékonyság, az óvoda 

iránti elkötelezettség dominál, kapcsolatait a kölcsönös tisztelet és megbecsülés jegyében alakítja. 
o Folyamatos kollegiális munkakapcsolatot tart és együttműködik az alkalmazottakkal az óvodai kérdésekben; 

o Érdeklődik kollégái munkája iránt, és saját tapasztalatait megosztja velük; 

o Nyitottan fogadja a munkatársak szakmai észrevételeit, akár elismerők, akár kritikusak rá nézve; 

o Saját szakmai megállapításainak korrekt módon hangot ad, akár elismerők, akár kritikusak másokra nézve; 

o Méltó módon képviseli intézményét a külvilág előtt; 

o Mindaddig kiáll a kollégája mellett a szülők és a külvilág előtt, amíg a másik szakmai vagy etikai hibája kétséget 

kizáróan be nem bizonyosodik; 

o Minden jogos eszközt igénybe vesz intézménye és szakmája jó hírének öregbítésére. 

o A gyermekek jelenlétében a kollégákat, az intézmény dolgozóit és a szülőket nem bírálja. 

o Sem tetteivel, sem nyilatkozataival nem csorbítja alaptalanul intézményének és hivatásának jó hírét. 

o Önkritikusan viszonyul saját munkájához, azt állandóan ellenőrzi és értékeli.  

o A külső szakmai ellenőrzést és értékelést nyitottan, együttműködően fogadja. 

 

d) Megfelelő magatartás a vezetővel  
A vezető és vezetett kapcsolatát a korrektség, a tárgyilagosság, az őszinteség, a kölcsönös bizalom és tisztelet jellemzi. 

 

 

Felelős takarítási területe 

Bejárat  

Csoportöltöző  

Csoportszoba  

Emeleti előtér  

Felnőtt öltöző/mosdó  

Gyermekmosdó   

Iroda  

Lépcsőalja   

Lépcsőház  

Logopédia  

Nevelői szoba  

Szertár   

Tornaszoba  

Tv szoba  

Felnőtt wc  

 

 

Az óvodára háruló feladatokból az éves munkatervben meghatározattak szerint részt vesz, az abból 
adódó feladatait legjobb tudása szerint végrehajtja. 
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy példányát 

átvettem.  

Az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért felelősséggel tartozom. 

A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 

A munkaköri leírást megismertem, elfogadom, egy példányát átvettem: 

 

Budakalász, 2017. ……………………………………………………. 

 

………………………………………..……………………      ......................................................... 

Fehérváriné Básits Margit       munkavállaló aláírása 

óvodavezető     
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Munkavállaló neve:  

Munkaköre: konyhai dolgozó 

Munkavégzés helye: Telepi Óvoda 

Közvetlen felettese: Fehérváriné Básits Margit 

Alkalmazáshoz szükséges végzettség: 8 általános, vagy szakmunkásképző, vagy érettségi 

Javaslattételre jogosult: az óvoda működését érintő témakörökben. 

Véleményezésre jogosult: óvoda dokumentumainak készítése, módosítása témakörben. 

Döntésre jogosult: vezetőválasztás, 

Információt szolgáltat: 

 kinek a részére: az óvodavezető részére 

 témakör: tisztítószer felhasználás, étkeztetéssel (szállítással) kapcsolatos észrevételek 

 gyakoriság: nevelési év kezdete, félév, évvége, ill. aktuálisan 

 
Heti munkaidő: 40 óra, napi munkaidő 8 óra, délelőttös-délutános, vagy hosszús váltással, a munkarendben 

rögzítettek alapján.  

 

Közvetlen felettese az óvodavezető. Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkarendben az 

intézményvezető irányítása és ellenőrzése alapján végzi. 

Munkája során felelősséggel gondoskodik az étkezéssel, étkeztetéssel kapcsolatos feladatok megoldásáról az 

ÁNTSZ és a HACCP szabályainak megtartásával. 

Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és beszédmintájával hat az óvodás 

gyermekek fejlődésére. Tiszteli a gyermeket, a szülőt, kapcsolataira a tapintat, az elfogadás a jellemző. A 

tudomására jutott pedagógiai információkat titokként kezeli. Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket 

tapintatosan az óvodapedagógushoz irányítja.  

Türelmes, kedves hangnemmel segíti a nevelőmunkát, a gyermekek szokásrendjének alakulását. 

Az óvodai nevelés eredményességéhez munkájával minőségi szolgáltatást nyújt. 

A konyhás elvégzi mindazokat a feladatokat, amely szükséges a gyermekek egész napos ellátásához.  

Csak érvényes egészségügyi igazolásokkal dolgozhat. 

 

1. Étkezéssel, étkeztetéssel kapcsolatos feladatai: 

o a mindenkori ÁNTSZ és HACCP szabályainak megtartásával dolgozik (munkaruha, kendő, higiénia, 

ételminták, naplók vezetése, stb.); 

o átveszi az ételt a szállítótól, ellenőrzi az étel minőségét és mennyiségét; 

o az egészségügyi előírások betartásával végzi az étel előkészítését, tálalását; 

o elkészíti a reggelit, uzsonnát, ha szükséges megmelegíti az ételt; 

o ételmintát tesz el az előírt módon, azt 72 óráig tárolja; 

o ételt letakarva, megfelelő módon tárolja; 

o melegen tarja, szétosztja az ebédet; 

o három fázisban, az előírásoknak megfelelően végzi a mosogatást; 

o a lift kulcsát felelősséggel használja, kezeli; 

o felel a konyha és környezete tisztaságáért, fertőtlenítéséért, a rendért; 

o naponta kiüríti a szemetest, szükség esetén kimossa azt; 

o az ételmaradékot (moslékot) a megfelelő módon tárolja; 

o ügyel a gáztűzhely, a hűtőszekrény, a szekrények, polcok, ajtók tisztaságára; 

o naponta letörli az-ételszállító kocsit, az ételliftet; 

o évente három alkalommal elvégzi a konyha és környékének nagytakarítását; 

o munkafeladatait alá kell rendelnie a gyermekek érdekeinek; 

o a háztartási gépeket rendeltetésszerűen használja, ügyel a biztonságtechnikai, baleset- és 

munkavédelmi előírásokra; 

 

2. Egyéb feladatai: 

o A tisztítószereket biztonságosan tárolja. 
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o Alkotó módon együtt működik a munkatársaival. 

o Az óvodai hagyományokban aktívan közreműködik, a szervezési feladatokban a vezető útmutatásai 

szerint részt vesz. 

o A környezet esztétikai rendjének megteremtésében aktívan közreműködik. 
o Gondozza az óvoda növényeit. 

o Óvoda rendezvényein részt vesz. 

o Tevékenyen részt vesz a minőségfejlesztés megvalósításában (kérdőív, önképzés). 

o Az óvodavezető utasítására szükség szerint közreműködik az óvoda vendégeinek, látogatóinak 

fogadásában (termek, irodák átrendezése, takarítás). 

o Az óvoda tárgyait és eszközeit felelősséggel használja és óvja, a biztonságtechnikai és tűzvédelmi 

előírásokat mindenkor betartja. 

o A munkatársi értekezleteken részt vesz. 

o Tervezi és vezeti a felhasznált tisztító- és mosogatószer mennyiségét.  

o Munkakörülményeinek javításához szükséges tárgyi feltételek fejlesztéséhez a költségvetés 

tervezésénél javaslatot tesz. 

o Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használja telefont, magánügyeit gyorsan, (1-2 percben), a 

munkafolyamat zavarása nélkül intézi el. 

o Szükség esetén túlmunka végzésére kötelezhető. 

o Elvégzi mindazokat a feladatokat, mellyel a vezető megbízza. 
 
3. Kötelező magatartás 
 

o A gyermekekkel, szülőkkel és munkatársakkal szemben udvarias magatartást tanúsít. 

o A konyhás munkaidejét, beosztását a munkarend tartalmazza. 

o Köteles a munkahelyén pontosan, munkaruhában, tisztán, gondozottan megjelenni olyan időpontban hogy 

munkaidejének kezdetekor a munkavégzésre készen álljon. 

o Titoktartásra kötelezett. 

o Nem adhat a szülőnek a gyermekekre vonatkozó pedagógiai - nevelési célzatú tájékoztatót, a gyermek 

magatartásáról véleményt. 

o Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelzi vezetőjének, 

kollégájának, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak.  

o Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát. 

o Az óvoda belső életéről, gazdasági helyzetéről felvilágosítást nem ad. 

o Köteles a biztonsági rendelkezéseket megtartatni, az óvoda zárása előtt meggyőződni az előírásnak 

megfelelő feladatok elvégzéséről (víz, villany, ablakok, világítás, bejáratok zárása).  

 

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy példányát átvettem.  

Az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. 

A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 
Budakalász 2017.  ………………………………………………  

 

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

Fehérváriné Básits Margit 

óvodavezető 

 

 

A munkaköri leírást megismertem, elfogadom, egy példányát átvettem: 

 

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

dolgozó aláírása 
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Munkavállaló neve:  

Munkaköre: MOSÓNŐ 

Munkavégzés helye: Telepi Óvoda 

Közvetlen felettese: Fehérváriné Básits Margit 

Alkalmazáshoz szükséges végzettség: 8 általános, vagy szakmunkásképző, vagy érettségi 

Javaslattételre jogosult: az óvoda működését érintő témakörökben. 

Véleményezésre jogosult: óvoda dokumentumainak készítése, módosítása témakörben. 

Döntésre jogosult: vezetőválasztás 

Információt szolgáltat: 

 kinek a részére: az óvodavezető részére 

 témakör: tisztítószer felhasználás, mosodával kapcsolatos észrevételek 

 gyakoriság: nevelési év kezdete, félév, évvége, ill. aktuálisan 

Heti munkaidő: 40 óra a munkarendben foglaltak szerint 

A mosónő feladatait az óvodavezető által munkakörébe utalt és a helyi sajátosságoknak megfelelő feladatok 
határozzák meg. 
 

Közvetlen felettese az óvodavezető.  

Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkarendben az intézményvezető irányítása és ellenőrzése 

alapján végzi. 

Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és beszédmintájával hat az óvodás 

gyermekek fejlődésére. Tiszteli a gyermeket, a szülőt, kapcsolataira a tapintat, az elfogadás a jellemző. A 

tudomására jutott pedagógiai információkat titokként kezeli. Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket 

tapintatosan az óvodapedagógushoz irányítja.  

Türelmes, kedves hangnemmel segíti a nevelőmunkát, a gyermekek szokásrendjének alakulását. Az óvodai 

nevelés eredményességéhez munkájával minőségi szolgáltatást nyújt.  

A mosónő munkáját az óvodavezető közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett, önállóan végzi.  

Munkája során felelősséggel gondoskodik a rábízott textíliák mosásáról, vasalásáról, tárolásáról az ÁNTSZ 

szabályainak megtartásával.  

Magatartásával a közösségi szabályokat megtartja. 

 

1. Feladatai: 
o Az óvoda textíliáit hetente kimossa, vasalja (naposkötény, abrosz, konyharuha, törülköző, köpeny, 

kötény...)  

o Az időszakos mosási feladatokat elvégzi (babaruha, függöny, takaró, ágyhuzat...) 

o A város intézményeinek (többi óvoda, hivatal, iskolai konyhák) textíliáit mossa, vasalja tárolja. 

o Tisztán és rendben tartja a mosókonyhát és a hozzá tartozó helyiségeket. 

o Reggelente a tornaszobát portalanítja és felmossa. 

o Munkaidejében besegít a déli konyhai feladatokba és a délutáni ágyazásba. 

o Munkaidejében elvégzi mindazokat a feladatokat, melyekkel az óvodavezető megbízza (tornaterem, 

mosogatás, ágyazás). 

o Ügyel az általa használt gépek épségére, tisztaságára.  

o Részt vesz a közös óvodai rendezvényeken, értekezleteken. 

 

 

2. Egyéb feladatok 

o Az óvodai ünnepélyeken, hagyományokban aktívan közreműködik, a szervezési feladatokban a vezető és 

az óvónő útmutatásai szerint részt vesz. 

o A környezet esztétikai rendjének megteremtésében aktívan közreműködik. 
o Óvoda rendezvényein részt vesz. 
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o Az óvodavezető utasítására szükség szerint közreműködik az óvoda vendégeinek, látogatóinak 

fogadásában (termek, irodák átrendezése, takarítás). 

o Elvégzi mindazokat a feladatokat, mellyel a vezető megbízza. 

o Az óvoda tárgyait és eszközeit felelősséggel használja és óvja, a biztonságtechnikai és tűzvédelmi 

előírásokat mindenkor betartja. 

o A munkatársi értekezleteken részt vesz. 

o Tervezi és vezeti a felhasznált tisztító- és mosószer mennyiségét.  

o Munkakörülményeinek javításához szükséges tárgyi feltételek fejlesztéséhez a költségvetés 

tervezésénél javaslatot tesz. 

o Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használja telefont, magánügyeit gyorsan (mindössze 1-2 

percben), a munkafolyamat zavarása nélkül intézi el. 

 

3. Kötelező magatartás 
o A gyermekekkel, szülőkkel és munkatársakkal szemben udvarias magatartást tanúsít. 

o A mosónő munkaidejét, beosztását a munkarend tartalmazza. 

o Köteles a munkahelyén pontosan, munkaruhában, tisztán, gondozottan megjelenni olyan időpontban, hogy 

munkaidejének kezdetekor a munkavégzésre készen álljon. 

o Titoktartásra kötelezett. 

o Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelzi vezetőjének, 

kollégájának, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak.  

o Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát. 

o Az óvoda belső életéről, gazdasági helyzetéről felvilágosítást nem ad. 

o Köteles a biztonsági rendelkezéseket megtartatni, az óvoda zárása előtt meggyőződni az előírásnak 

megfelelő feladatok elvégzéséről (víz, villany, ablakok, világítás, bejáratok zárása).  

 

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy példányát 

átvettem.  

Az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. 

A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 
Budakalász 2017. …………………………….  

 

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

Fehérváriné Básits Margit 

óvodavezető 

 

A munkaköri leírást megismertem, elfogadom, egy példányát átvettem: 

 

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

dolgozó aláírása 
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Munkavállaló neve:  

Munkaköre: fűtő-karbantartó 

Munkavégzés helye: Telepi Óvoda 

Közvetlen felettese: Fehérváriné Básits Margit 

Javaslattételre jogosult: az óvoda működését érintő témakörökben. 

Véleményezésre jogosult: óvoda dokumentumainak készítése, módosítása témakörben. 

Döntésre jogosult: vezetőválasztás  

Információt szolgáltat: 

 kinek a részére: az óvodavezető részére 

 témakör: víz-gázfogyasztás mértéke, gépek állapota, balesetmentesség 

 gyakoriság: nevelési év kezdete, félév, évvége, folyamatosan 

 
Heti munkaidő: 40 óra, napi munkaidő 8 óra, a munkarendben rögzítettek alapján.  

Közvetlen felettese az óvodavezető. Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkarendben az 

intézményvezető irányítása és ellenőrzése alapján végzi. 

Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és beszédmintájával hat az óvodás 

gyermekek fejlődésére. Tiszteli a gyermeket, a szülőt, kapcsolataira a tapintat, az elfogadás a jellemző. A 

tudomására jutott pedagógiai információkat titokként kezeli. Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket 

tapintatosan az óvodapedagógushoz irányítja.  

Türelmes, kedves hangnemmel segíti a nevelőmunkát, a gyermekek szokásrendjének alakulását. 

Az óvodai nevelés eredményességéhez munkájával minőségi szolgáltatást nyújt. 

Munkája során gondoskodik a gyermekek rendezett játszóterületéről, a balesetmentes eszközökről, az 

időjárásnak megfelelő óvodai hőmérsékletről, a műhely és a kazánház rendben tartásáról.  

A munkaköréhez tartozó gépeket, eszközöket felelőséggel használja, óvja, értük leltári felelőséggel tartozik. 

A biztonságtechnikai, munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat mindenkor betartja. 

 

1. Karbantartási feladatai: 

o Balesetmentes óvodai környezet fenntartása; 

o az óvoda műszaki állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, folyamatos szerelés, javítás, égőcsere, 

állagmegóvás; 

o a hibák gyors és szakszerű kijavítása; 

o az óvoda külső területének rendben tartása (fűnyírás, gyomtalanítás, hóseprés, hólapátolás, téli 

csúszásmentesítés, lomtalanítás, stb.); 

o udvari játékeszközök javítása, bútor-, játékjavítás, fúrás, faragás; 

o gondozza, locsolja az udvaron lévő növényeket, - füvet nyír; 

o kéthetente felássa a homokozókat, lesöpri a homokozó szélét; 

o kiüríti az udvari szeméttartókat, a kukákat; 

o az óvodapedagógussal egyeztetve a gyerekek kiérkezésére a homokozókat megnyitja, a kerékpárokat 

kikészíti, ebéd előtt összepakolja azokat. 

o ősszel összegyűjti a lehullott leveleket, ágakat; 

o rendszeresen felsöpri az udvar szilárd burkolatát; 

o téli időszakban rendkívüli munkaidőben is ellapátolja a havat, melyet lecsúsztathat; 

o munkáit (fűnyírás, fúrás, szerelés) úgy szervezi meg, hogy a gyermekcsoportok életét ne zavarja, a 

gyermekek ne tartózkodjak azon a helyen; 

o szemételszállítási időben gondoskodik az óvodai konténer üríttetéséről; 

o a városi rendnek megfelelően az összegyűlt hulladékot elégetheti (tűzvédelmi szabályok megtartása); 

 

2. Fűtési feladatai: 

o fűtési időben - és a vezető által elrendelt időszakban - az óvoda összes helyiségében a gyermekek 

részére szükséges hőmérsékletet biztosítása; 

o az ésszerű, takarékos energiahasználat megvalósítása; 
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o az energiafogyasztás naprakész vezetése (víz, gáz, áram), havi jelentése a vezető felé; 

o üzemeléssel kapcsolatos rendellenesség észlelésekor a hiba jelzése az óvodavezetőnek, segítség nyújtás 

a hibaelhárítás megvalósításában; 

o rendben és tisztán tartja a kazánházat, a berendezéseit úgy, hogy azok megfeleljenek a munkavédelmi- 

és tűzvédelmi előírásoknak; 

 

3. Kötelező magatartás 

 

o A gyermekekkel, szülőkkel és munkatársakkal szemben udvarias magatartást tanúsít. 

o A munkaidejét, beosztását a munkarend tartalmazza. 

o Köteles a munkahelyén pontosan, munkaruhában, tisztán, gondozottan megjelenni olyan időpontban hogy 

munkaidejének kezdetekor a munkavégzésre készen álljon. 

o Az óvoda belső életéről, gazdasági helyzetéről felvilágosítást nem ad. Titoktartásra kötelezett. 

o Nem adhat a szülőnek a gyermekekre vonatkozó pedagógiai - nevelési célzatú tájékoztatót, a gyermek 

magatartásáról véleményt. 

o Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelzi vezetőjének, 

kollégájának, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak.  

o Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát. 

o Köteles a biztonsági rendelkezéseket megtartatni a feladatok elvégzésekor,  

o Az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik. 

o Szükség szerint – a vezetővel történt egyeztetés után -  anyagbeszerzést, szállítást végez ;- 

o Segít a teremrendezésben, a bútorok, nehezebb tárgyak mozgatásában a fizikai feladatok 

megvalósításában.  

o Részt vesz az óvoda közös rendezvényein, ünnepélyein, alkalmazotti értekezletein. 

o Munkaideje rugalmasan változtatható. 

 

 

 

 
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy példányát átvettem.  

Az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. 

A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 
Budakalász 2017. ………………………………………  

 

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

Fehérváriné Básits Margit 

óvodavezető 

 

A munkaköri leírást megismertem, elfogadom, egy példányát átvettem: 

 

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

Aláírás  
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Munkavállaló neve:  

Munkaköre: ÓVODATITKÁR 

Munkavégzés helye: Telepi Óvoda 

Közvetlen felettese: Fehérváriné Básits Margit 

Alkalmazáshoz szükséges végzettség: közgazdasági szakközép/technikum vagy érettségi  

Javaslattételre jogosult: az óvoda működését érintő témakörökben. 

Véleményezésre jogosult: óvoda dokumentumainak készítése, módosítása témakörben. 

Döntésre jogosult: vezetőválasztás témakörben. 

Információt szolgáltat: 

 kinek a részére: az óvodavezető részére 

 témakör: óvoda működése, gazdasági észrevételek 

 gyakoriság: nevelési év kezdete, félév, évvége, ill. aktuálisan 

Heti munkaidő: 40 óra, napi 8 óra (részben rugalmas munkaidővel: posta, hivatali ügyintézés, ebédbefizetések 

napjai) 

Munkavégzésével és magatartásával elősegíti a gyors, biztonságos ügyintézést. 

Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkarendben az intézményvezető irányítása és ellenőrzése 

alapján végzi. 

Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és beszédmintájával hat az óvodás 

gyermekek fejlődésére. Tiszteli a gyermeket, a szülőt, kapcsolataira a tapintat, az elfogadás a jellemző. A 

tudomására jutott pedagógiai információkat titokként kezeli. Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket 

tapintatosan az óvodapedagógushoz irányítja.  

Türelmes, kedves hangnemmel segíti a munkát. 

Az óvodai nevelés eredményességéhez munkájával minőségi szolgáltatást nyújt. 

 

1. Az óvodavezető által feladatkörébe utalt tevékenységek  
1.1. Étkezéssel kapcsolatos feladatok: 

o Naprakész nyilvántartás vezetése az étkezőkről, térítési díjakról (pénzügyi és normatív); 

o A gyermek és felnőtt étkeztetési létszám megállapítása, nyilvántartása, megrendelése a 

főzőkonyháról; 

o Kimutatások, statisztikák elkészítése (főzőkonyhának, hivatalnak); 

o Az étkezési térítési díjak kiszámítása, beszedése a mindenkori pénzügyi szabályok betartásával, 

nyugta előkészítése, kiállítása;) 

o A befizetés megszervezése, lebonyolítása; a szülők étkezéssel kapcsolatos kérdésekben történő 

tájékoztatása. 

o Ingyenes és engedményes gyermekek nyilvántartása, havi/névszerinti bontásban is;  

1.2. Pénzügyi-gazdasági feladatok: 

o KIR 3 program teljes körű használata  

o Minden óvodával kapcsolatos ügyintézés végzése (Kincstár, kompenzáció, adózás 

o Munkavállalók bérnyilvántartása részletes, technikai bontása, naprakészség;  

o A munkavállalók mulasztásainak nyilvántartása, jelentések a Kincstár felé; 

o A munkavállalók munkaviszonyával kapcsolatos adatlapok, nyomtatványok elkészítése; 

o Saldo könyvelési program teljes körű használata, számlákkal, elszámolással kapcsolatos 

dokumentációk összeállítása, a mindenkori önkormányzati „Megállapodás” alapján (előleg, kp,. 

Étkezési díjak befizetése). 

o Az általa kezelt pénzért felsősséggel tartozik, a pénzkezelési szabályokat megtartja.  

o Leltár nyilvántartási karton folyamatos vezetése, beszerzések selejtezések naprakész 

nyilvántartása; 

o Vezeti a védő-munkaruha felhasználások dokumentumait; 

o Közreműködik az óvoda költségvetésének és a költségvetési beszámolójának elkészítésben. 

1.3. Adminisztráció végzése: 

o A munkavállalók adatainak nyilvántartása, változások vezetése; 

o Az óvoda postájának iktatása, rendezése, irattárazása az irattári szabályozás szerint; 
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o Adatrögzítési feladatok ellátása (levelezés, munkatervek, kimutatások, jegyzőkönyvek, átsorolások, 

leltár, selejtezés, stb); 

o Jelentések összeállítása a vezető útmutatásának megfelelően.  

o Postázás 

1.4. Alkalmankénti segítségnyújtás a vásárlásban, anyagbeszerzésben. 

1.5. A vezető megbízása alapján, munkaidején belül elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyek a 

munkakörben elvárhatók. 

2. Egyéb feladatok 
o Alkotó módon együtt működik az óvónőkkel és munkatársaival. 

o Az óvodai ünnepélyeken, hagyományokban aktívan közreműködik, a szervezési feladatokban a vezető 

és az óvónő útmutatásai szerint részt vesz. 

o A környezet esztétikai rendjének megteremtésében aktívan közreműködik. 
o Óvoda rendezvényein részt vesz. 

o Alkalomszerűen kézbesítői feladatot is ellát. 

o Elvégzi mindazokat a feladatokat, mellyel a vezető megbízza. 

o Az óvoda tárgyait és eszközeit felelősséggel használja és óvja, a biztonságtechnikai és tűzvédelmi 

előírásokat mindenkor betartja. 

o A munkatársi értekezleteken részt vesz. 

o Munkakörülményeinek javításához szükséges tárgyi feltételek fejlesztéséhez a költségvetés 

tervezésénél javaslatot tesz. 

o Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használja telefont, magánügyeit gyorsan (mindössze 

2- 3 percben), a munkafolyamat zavarása nélkül intézi el. 

3. Kötelező magatartás 
o A számítógépes programok jelszavát és a beépített széf számzárját nem adja ki senkinek. 

o Az óvodatitkár munkaidejét, beosztását a munkarend tartalmazza. 

o A gyermekekkel, szülőkkel és munkatársakkal szemben udvarias magatartást tanúsít. 

o Köteles a munkahelyén pontosan, munkaruhában, tisztán, gondozottan megjelenni olyan időpontban hogy 

munkaidejének kezdetekor a munkavégzésre készen álljon. 

o Titoktartásra kötelezett. 

o Nem adhat a szülőnek a gyermekekre vonatkozó pedagógiai - nevelési célzatú tájékoztatót, a gyermek 

magatartásáról véleményt. 

o Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelzi vezetőjének, 

kollégájának, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak.  

o Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát. 

o Az óvoda belső életéről, gazdasági helyzetéről felvilágosítást nem ad. 

o Az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik. 

 

Budakalász, 2017. ……………………………….. 

……………………………………….………………………….   

Fehérváriné Básits Margit    

 

Záradék:  

Az óvodára háruló feladatokból az éves munkatervben meghatározattak szerint részt vesz, az abból adódó 
feladatait legjobb tudása szerint végrehajtja. 
 
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy példányát átvettem.  

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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Munkavállaló neve:  

Munkaköre: PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS – nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazott 

Munkavégzés helye: Telepi Óvoda 

Közvetlen felettese: Fehérváriné Básits Margit 

Alkalmazáshoz szükséges végzettség: érettségi/kisgyermek nevelő/egyéb 

Javaslattételre jogosult: az óvoda működését érintő témakörökben. 

Véleményezésre jogosult: óvoda dokumentumainak készítése, módosítása témakörben. 

Döntésre jogosult: vezetőválasztás témakörben. 

Információt szolgáltat:az óvodavezető részére 

Témakör: gondozási feltételek, részvétel a nevelő/gondozó/fejlesztő munkában, rendkívüli események 

Gyakoriság: nevelési év kezdete-vége, illetve szükség esetén  

 

Heti munkaidő: 40 óra   Munkaidő: napi 8 óra  

 
Közvetlen felettese az óvodavezető. Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkarendben az 

óvodavezető irányítása és ellenőrzése alapján, csoportmunkáját az óvodapedagógus irányítása alapján végzi. 

Munkaterülete és feladatköre az óvoda érdekében az óvodavezető irányítása mellett rugalmasan változtatható.  

A pedagógiai asszisztens munkájával az óvodában folyó nevelőmunka feltételeit biztosítja. Munkáját a gyermekek 

érdekében legjobb tudása szerint végzi. 

Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és beszédmintájával hat az óvodás 

gyermekek fejlődésére. Tiszteli a gyermeket, a szülőt, kapcsolataira a tapintat, az elfogadás a jellemző. A 

tudomására jutott pedagógiai információkat titokként kezeli. Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket 

tapintatosan az óvodapedagógushoz irányítja.  

 

1. Gyermekek között csoportban végzett tevékenység - gondozás  
a) Rendszeres feladatok 
 Feladata a rábízott gyermekek, köztük a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési tanulási és magatartás 

zavaros, a hátrányos és halmozottan hátrányos, valamint a tehetséges gyerekek gondozása, segítése, 

fejlesztése, a legjobb tudásának megfelelően, minden területre kiterjedően. 

 Az óvodapedagógus útmutatása mellett a nevelési tervnek megfelelően tevékenyen részt vesz a 

gyermekcsoport életében, a gyermekek ellátásában. Segíti a gondozási feladatok elvégzését (étkezés, 

öltözködés, fürdőszoba használat) bekapcsolódik a gyermekek tevékenységébe, segíti őket. Tevékenységét a 

gyermek életkorának, fejlettségének figyelembevételével végzi. 

 Tevékenysége keretében gondoskodik a gyermekek testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, 

gondozottságáról. Alkalmazza a gyermekek tevékenységéhez szükséges szemléltetőeszközöket, 

segédanyagokat.  

 A játék- és egyéb tevékenységekhez szükséges eszközök előkészítésében közreműködik, az óvodapedagógus 

útmutatásait követve. Segítséget nyújt a párhuzamosan végezhető tevékenységek megszervezésében és 

lebonyolításában. 

 Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik, részt vesz az ételek kiosztásában, az 

edények leszedésében. Az étkeztetések során ügyel a higiéniai szabályok betartására: kézmosás, 

ételosztás… 

 A fürdőszoba használat során segíti a gyermekek önállóságának alakítását, segíti és irányítja a wc 

használatot, fogmosást, kézmosást, fésülködést, kéztörlést. 

 Szervezi és segíti a gyermekek szabadidejének eltöltését, ügyelve a pedagógiai tapintat érvényesítésére, a 

gyermekek korára, érdeklődésére, egyéni fejlettségi szintjére, sajátos nevelési igényére; 

 A pedagógia elveivel ellentétes büntetési eljárásokat nem alkalmaz (például: testi fenyítés, megfélemlítés, 

csoporttól való eltávolítás, alvásra, vagy étel elfogyasztásra kényszerítés, tárgy és szeretet megvonás).  

 Együttműködik az óvodapedagógus előkészítő munkájában, szokások, ünnepélyek megtartásában, 

felkészülésében. 

 Gyerek egészségi állapotával kapcsolatos észrevételeit az óvodapedagógusnak jelzi, 

 

b) Eseti feladatok 
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 Dajka hiányzása esetén: biztosítja a szappant, törülközőt, wc papírt, zsebkendőt, szalvétát, lerakja az 

ágyakat, ágyneműket, a terem szellőztetéséről gondoskodik. A napközben bepisilt, bekakilt gyermeket 

levetkőzteti, lemossa, tiszta ruhába öltözteti. A szennyezett ruhákat kiöblíti, s elkülönítve teszi a 

gyermek polcába (a pisis ágyneműt is). Mindezt a tevékenységet úgy végzi, hogy ne sérüljön/ne sértse a 

gyermek személyiségét. A pisis ágyhuzatot lehúzza, mosodába viszi. 

 Óvodapedagógus hiányzása esetén délutáni időben felügyel a gyermekekre (max 12 gyermek). 

 Séták, kirándulások alkalmával az óvodapedagógusokat segítve kíséri a gyermekcsoportot, felügyelve a 

biztonságos közlekedésre. 

 Segít, részt vesz egyéb feladatok elvégzésében, melyek elősegítik az óvoda pedagógiai - szakmai 

fejlődését, ismertségét, erkölcsi hitelét (óvodai rendezvények, alapítványi rendezvények); 

 A napközben megbetegedett gyermeket felügyeli, ápolja, amíg a szülő érte nem jön. 

 A munkatársi értekezleteken részt vesz. 

 Együttműködik a nevelőtestülettel, alkalmazotti közösséggel (ötletek, vélemények, tanácsok, aktivitás, 

kezdeményezés, részvétel a döntések előkészítésében, döntéshozatalban); 

 Fejleszti szakmai és általános műveltségét,  

 Köteles a balesetveszélyt elhárítani, megelőzni, a szükséges intézkedéseket ennek érdekében megtenni. 

Az óvoda tárgyait és eszközeit felelősséggel használja és óvja.  A tűzvédelmi és munkavédelmi 

előírásokat mindenkor megtartja. 

 Munkakörülményeinek javításához szükséges tárgyi feltételek fejlesztéséhez a költségvetés 

tervezésénél javaslatot tesz. 

 Elvégzi mindazokat a feladatokat, mellyel a vezető megbízza. 

 

2. Egyéb feladatok 
 Az óvodában olyan időpontban jelenik meg, hogy munkaidejének kezdetekor munkavégzésre 

rendelkezésre álljon. 

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

(munkába állását is jelzi); 

 Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát (séta is!); 

 Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használja telefont, magánügyeit gyorsan (mindössze 1-2 

percben), a nevelőmunka zavarása nélkül intézi el. 

 Ékszereket, értékeket az óvoda épületébe behozni, vagy elhelyezni nem lehet, kézi táskáját elzárt 

szekrényben tárolja, az óvoda nem vállal felelősséget az ezekben keletkezett károkért. 

 Internetes közösségi portál óvodapedagógus által működtetett oldalán az óvodáról, óvodai programról 

csak a vezető által engedélyezett fotók, felvételek tehetők fel az érintettek írásos hozzájárulásának 

bemutatásával. 

 Az intézményben készült fotók és videó felvételek interneten, közösségi portálokon való megjelentetése 

csak a szereplők/érintettek előzetes hozzájárulásával lehetséges. 

 Életszemléletében törekszik a pozitív beállítódásra, megnyilvánulásaiban ezt hangsúlyozza. 

 

3. Kötelező magatartás 
 Együttműködik a jó munkahelyi légkör megteremtésében, konfliktuskezelésében megértő, tapintatos, a 

további közös munka sikerességét szem előtt tartó módon jár el.  

 Hivatáshoz méltó magatartást tanúsít az élet minden területén (Facebook: végre péntek!). 

 A gyermekekkel, szülőkkel és munkatársakkal szemben udvarias magatartást tanúsít. 

 Titoktartásra kötelezett. Az óvoda belső életével, az óvoda működésével, az alkalmazotti közösség 

tagjaival és munkájával, a gyermekek adataival, állapotával, fejlődésével, egészségügyi és családi 

körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni;  

3.1. Megfelelő magatartás gyermekkel 
 A gyermek, egyéniségét és emberi méltóságát mindenkor tiszteletben tartja, nem bántalmazza, nem 

alázza meg; 

 Törekvéseinek, céljainak elérése érdekében sem testi, sem lelki erőszakot nem alkalmaz; 

 Minden egyes gyermekkel törődik, diszkriminációt nem alkalmaz; 

 Arra törekszik, hogy pozitív érzelmeket közvetítő, elfogadó, a gyermek testi, szellemi, erkölcsi 

növekedését előmozdító, azt segítő gondozó legyen.  

 A magánéleti vagy állampolgári problémáit nem viszi a gyermekek közé. 
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3.2. Megfelelő magatartás a szülőkkel 
 A kapcsolat alapja a kölcsönös tisztelet és megbecsülés. 

 Sem a szülőktől, sem a gyermektől nem fogad el olyan ajándékot, amely értékénél vagy az ajándékozás 

módjánál fogva lekötelezettséghez vezethet.  

 A szülők között nem tesz különbséget, kapcsolatai egyenlők. 

 A szülőkkel szemben udvarias magatartást tanúsít. Szülőkkel csak a gyermek érdekében szükséges 

beszédben vesz részt. 

3.3. Megfelelő magatartás a munkatársakkal 
 Az emberi kapcsolataiban az értékek tisztelete, a kollégák megbecsülése, a fejlődés iránti fogékonyság, 

az óvoda iránti elkötelezettség dominál, kapcsolatait a kölcsönös tisztelet és megbecsülés jegyében 

alakítja. 

 Folyamatos kollegiális munkakapcsolatot tart és együttműködik az alkalmazottakkal az óvodai 

kérdésekben; 

 Érdeklődik kollégái munkája iránt, és saját tapasztalatait megosztja velük; 

 Nyitottan fogadja a munkatársak szakmai észrevételeit, akár elismerők, akár kritikusak rá nézve; 

 Saját szakmai megállapításainak korrekt módon hangot ad, akár elismerők, akár kritikusak másokra 

nézve; 

 Méltó módon képviseli intézményét a külvilág előtt; Sem tetteivel, sem nyilatkozataival nem csorbítja 

alaptalanul intézményének és hivatásának jó hírét. Minden jogos eszközt igénybe vesz intézménye és 

szakmája jó hírének öregbítésére. A gyermekek jelenlétében a kollégákat, az intézmény dolgozóit és a 

szülőket nem bírálja. Mindaddig kiáll a kollégája mellett a szülők és a külvilág előtt, amíg a másik szakmai 

vagy etikai hibája kétséget kizáróan be nem bizonyosodik; 

 Önkritikusan viszonyul saját munkájához, azt állandóan ellenőrzi és értékeli.  

3.4. Megfelelő magatartás a vezetővel 
 A vezető és vezetett kapcsolatát a korrektség, a tárgyilagosság, az őszinteség, a kölcsönös bizalom és 

tisztelet jellemzi. 

 

 

Az óvodára háruló feladatokból a pedagógiai asszisztens az óvoda éves munkatervben meghatározattak szerint 

részt vesz, az abból adódó feladatait legjobb tudása szerint végrehajtja. 

 

 

………………………………………..…………………… 

Fehérváriné Básits Margit  

óvodavezető 

 

Az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért felelősséggel tartozom. 

A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy példányát átvettem.  

 

 

Budakalász, 2017. ………………………………………. 

 

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

munkavállaló aláírása 
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4. számú melléklet: Munkarend 
Az elrendelt munkaidőt a heti munkarend tartalmazza.  A napi munkaidő megváltoztatása 

óvodavezető/óvodavezető-helyettes szóbeli utasításával történik. 

Az alkalmazottak a munkahelyen tartózkodásuk idejét naponta a jelenléti íven érkezés-távozás és 

aláírásukkal jelzik. 

Óvodapedagógusok munkarendje  

Heti munkaidő: 40 óra 

Kötött munkaidő: 32 óra – heti váltásban 

 

1. munkarend „NYITÓS” 

600 600 600 600 600 

1230 1230 1230 1230 12 

* a rövidebb nap mindig péntek 

 

2. munkarend „CSÚSZÓS” 

630 630 630 630 630 

13 13 13 13 1230 

 

3. munkarend „DÉLELŐTTÖS”*** 

7 7 7 7 7 

15 13 13 13 13 

 

Minden csoport más napon – egy-egy állandó 

napon – „hosszúnapos” (egyéni fejlesztés, 

kirándulás, séta, bábozás). 

Lehetőséget ad a zökkenőmentes 

helyettesítésre. 

 

4. munkarend „ZÁRÓS” 

12 1130 1130 1130 1130 

1800 1800 1800 1800 1800 

*a rövidebb nap mindig hétfő 

 

5. munkarend „DÉLUTÁN” *** 

830 1030 1030 1030 1030 

1630 1630 1630 1630 1630 

*** A hét meghatározott napjára esik a 

hosszúnap. 

 

Aki a munkarend szerint az óvodát nyitja 

(1. Munkarend), vagy zárja (4. 

Munkarend), annak a munkarend szerint 

nincs hosszúnapja. 

 

Munkarend 

„VEZETŐHELYETTES – VEZETŐ” 

Kötelező óra: óvodavezető: 6 óra  

Óvodavezető-helyettes: 24 óra 

7 7 7 7 7 
De. 

13 13 13 13 13 

1030 1030 1030 1030 1030 

Du. 
1630 1630 1630 1630 1630 

Óvodavezető-helyettes 
Óvoda

vezető 
 

* heti váltás 

Az óvodavezető a kötelező óráját az 

óvodavezető-helyettes csoportjában tölti, 

az ő munkarendjének megfelelően. 

 

LOGOPÉDUS és a FEJLESZTŐPEDAGÓGUS 

MUNKARENDJE 

(Logopédus kötelező óra: 24, - órarend alapján) 

Fejlesztőpedagógus kötelező óra: 12 óra 

7 7 7 7 7 7 

13 13 13 13 13 13 

LOG FEJL LOG FEJL. LOG LOG 

hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

 

0. 7.00.-8.00. konzultáció, fogadóóra (előzetes megbeszélés alapján) 

ill. vizsgálat,  

1. 8.00 -8.30 

2. 8.35 – 9.05 

3. 9.10 – 9.40 

4. 9.50 – 10.20 

5. 10.25 – 10.55 

6. 11.00 – 11.35 

7. 11.40 – 12.10 

8. 12. 30 – 13.00 
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DAJKÁK MUNKARENDJE  

Heti munkaidő:40 óra 

 

1. munkarend „REGGELES” 

 

600 600 600 600 600 

1400 1400 1400 1400 1400 

 

2. munkarend „HOSSZÚS”* 

 

8 8 8 8 8 

16 16 16 16 16 

* A kiscsoportos dajkák a délutános 

műszak helyett hosszús műszakban 

dolgoznak 

 

3. munkarend „DÉLUTÁNOS” 

 

930 930 930 930 930 

1730 1730 1730 1730 1730 

 

 

4. munkarend „ZÁRÓS” 

 

1000 1000 1000 1000 1000 

1800 1800 1800 1800 1800 

 

 

MOSÓNŐ MUNKARENDJE  

Heti munkaidő: 40 óra 

 

700 700 700 700 700 

1500 1500 1500 1500 1500 

 

FŰTŐ-KARBANTARTÓ 

MUNKARENDJE  

Heti munkaidő:40 óra 

 

600 600 600 600 600 

1400 1400 1400 1400 1400 

 

KONYHAI DOLGOZÓK 

MUNKARENDJE  

 

1. munkarend „reggeles” 

 

6 6 6 6 6 

14 14 14 14 14 

 

2. munkarend „hosszús” 

 

8 8 8 8 8 

16 16 16 16 16 

 

 

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS 

MUNKARENDJE 

Heti munkaidő. 40 óra 

 

8 8 8 8 8 

16 16 16 16 16 

 

ÓVODATITKÁR MUNKARENDJE  

Heti munkaidő:40 óra 

 

7 7 7 7 7 

15 15 15 15 15 
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5. számú melléklet: Házirend 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Házirend 
 

mely a Telepi Óvoda gyermeki jogviszonyra vonatkozó  

rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 

 

 

 

 

 

Telepi Óvoda 
2011 Budakalász Mályva u. 1. 

OM-azonosító 032877 
 

Az óvoda fenntartója: Budakalász Város Önkormányzata 
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Kedves Szülők! 
Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Telepi Óvodában.  

Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért 

szeretnénk, ha kapcsolatunk a kölcsönös bizalomra és tiszteletre épülne, melyben valódi partnerek 

lehetnénk.  

Ahhoz, hogy ez az együttműködés eredményes és jó legyen, engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk 

az óvoda életét meghatározó fontosabb szokásokat, szabályokat. Bízunk benne, hogy segít az 

eligazodásban, a megértésben, és a szülői jogok és kötelességek megismerésében.  

A házirendbe foglaltak betartása kötelező a gyerekekre, szülőkre, hozzátartozókra, és az óvoda 

minden dolgozójára egyaránt.  

Nevelőtestületünk köszöni megelőlegezett bizalmukat és együttműködésüket! 
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1. A házirend célja és feladata .............................................................................................................................. 3 
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 A házirend célja és feladata 

 A házirend állapítja meg a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az óvoda 

munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 

 A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az óvoda törvényes működését, az óvodai nevelés 

és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyermekek óvodai közösségi életének 

megszervezését. 

 

 

 A házirend hatálya 

 A házirend előírásait be kell tartania az óvodába járó gyermekeknek, a gyermekek szüleinek, az 

óvoda pedagógusainak és más alkalmazottainak. 

 A házirend előírásai azokra az óvoda és óvodán kívül szervezett programokra vonatkoznak, 

melyeket a nevelési program alapján az óvoda szervez, és amelyeken az óvoda ellátja a 

gyermekek felügyeletét. 

 A gyermek az óvoda által szervezett óvodán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a 

házirend előírásait. 

 Személyi hatálya: Telepi Óvodába beiratkozott gyermekek, szüleik, hozzátartozóik. 

 

 

 A házirend nyilvánossága 
 

◦ A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (gyermeknek, szülőnek, valamint az 

óvoda alkalmazottainak) meg kell ismernie. 

◦ A házirend egy példányát – a köznevelési törvény előírásainak megfelelően – az óvodába történő 

beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. 

◦ Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden nevelőnek tájékoztatnia kell: 

 a szülőket szülői értekezleten,  

 és a gyermekeket az életkori sajátosságoknak megfelelően. 

 A házirend rendelkezéseinek a gyermekekre és a szülőkre vonatkozó szabályait minden nevelési 

év elején az óvópedagógusoknak meg kell beszélniük: 

 a szülőkkel szülői értekezleten, 

 gyermekekkel a nevelési év elején. 

 A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől, helyettesétől, 

valamint az óvópedagógustól a nevelők fogadó óráján vagy – ettől eltérően – előre egyeztetett 

időpontban. 

 A házirend egy példánya megtekinthető az óvoda faliújságán, az óvodavezetőnél és a honlapon. 
 

 

 Általános információk 

Az óvoda neve:  Budakalászi Telepi Óvoda  Rövid neve: Telepi Óvoda 

Címe:    2011 Budakalász, Mályva u. 1. 

 

Telefon/fax:  26/340-556 

E-mail:   tovi01@t-online.hu  

 

Az óvoda vezetőjének neve:  Fehérváriné Básits Margit 

Óvodavezető-helyettes:   Ványikné Kubinszki Terézia 

Gyermekvédelmi megbízott:   Bodolainé Sipos Éva

mailto:tovi01@t-online.hu
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Az óvoda orvosa:  dr. Németh Márta  

Az óvoda védőnője: Polaneczky Nikolett 

Az óvoda fogorvosa: dr. Veszely Dóra 

Gyermekjóléti Szolgálat:  2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.  26/312-605 

2011 Budakalász Táncsics Mihály u. 16.  26/340-121 

 

 

 Nevelési év: szeptember 1-től – augusztus 31-ig tart. Szorgalmi időszak: szeptember 1-től – május 

31-ig (ezután megkezdődik a dolgozók szabadságának kiadása). A csoportok szervezése ebben az 

időszakban megváltozik (összevonásokra kerülhet sor). 

 A téli zárás (esetleges) időpontja: karácsony és szilveszter között - fenntartói jóváhagyással - 10 

fő gyermeklétszám alatt - kihasználatlanság esetén (a szülőkkel való egyeztetés után) zárva tartunk. 

 A nyári zárás időpontja: változó, az óvoda nyári időszakban 4 hétig tart zárva. Erről a szülőket a 

januári szülői értekezleten tájékoztatjuk. Dolgozó szülők esetén két hét időtartamra a gyermeket a 

város másik óvodájában (a szülő írásbeli kérelmére) tudjuk elhelyezni. 

 A nevelés nélküli munkanapok száma: nevelési évenként öt nap Ezek időpontját előre jelezzük a 

szülői értekezleten, ezeken a napokon az óvoda zárva tart. Ügyeletet a város másik óvodája biztosít 

(írásbeli kérelem). 

 A nyitva tartás rendje: az óvoda hétfőtől péntekig, 600-1800-ig tart nyitva. 

 Reggeli és délutáni ügyelet rendje:  

600 – 700-ig intézményszintű összevonás a kijelölt csoportban (havi váltás) 

1630 –  1800-ig intézményszintű összevonás a kijelölt csoportban (havi váltás) 

 Nyitástól zárásig óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel.  

 A csoportok összevonására kerülhet sor: nagyfokú hiányzás, betegség, iskolai szünetek és nyári 

szabadságolások ideje alatt. A munkarendben bekövetkezett változásokat legalább egy héttel előtte 

közöljük a szülőkkel (kivétel rendkívüli helyzet). 

 A gyerekek legkésőbb 845-ig érkezzenek meg az óvodába, mert reggelit 8-9 óra között tudunk 

biztosítani, 9 óra után erre már nincs lehetőség.  

 A szülő felelőssége, ha a gyermek kimarad a napirend által biztosított napi tevékenységekből, 

programokból, fejlesztési lehetőségekből! 

 A gyermekek hazaviteléről legkésőbb  1800-ig gondoskodni kell.  

 Amennyiben megoldható, gyermekük 8-10 óránál többet ne tartózkodjon az óvodában. 

 

 

 Óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje 

 A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét 

köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben meghatározott időpontban. 

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

nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.  

 Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. 

 A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele - 

férőhely esetén - folyamatos. 

 Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.  

 Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 

foglalkozások keretében folyik.  

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

jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai 

nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek 

kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 

 Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó 

indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt.

mailto:tovi01@t-online.hu
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 Az óvoda működési körzete (Budakalász Város honlapján megtalálható), mely férőhely esetén 

kötelező felvételt jelent: Szentistvántelep területe és a HÉV vonalától keletre eső utcák (Máli 

Péter, Szentendrei út, Ország út által határolt utcák) és a Klenity II (Sekrestyés, Kanonok..), 

Dunapart Luppa tó felöli része. 

 A felvétel elbírálásánál a következő szempontok érvényesülnek: 

o körzetes, 3 éves (vagy idősebb), hátrányos helyzetű. halmozottan hátrányos helyzetű, 

vagy a gyámhatóság kezdeményezi a felvételt, különleges bánásmódot igénylő 

gyermek, a szakértői bizottság kijelölte az óvodát, 

o bölcsődéből jön, 

o testvére jár óvodánkba, 

o szülő munkahelye az óvoda körzetében van. 

 A gyermekek óvodai csoportba történő beosztásáról a szülő kérésének és a csoportkialakítási 

elvek (életkor, fiú lány arány, párhuzamos csoportok) alapján az óvodavezető dönt. 
 

 

 A gyermekek érkezésének és távozásának rendje 

 A gyermekek az óvodába szülő, hozzátartozó, kíséretében érkeznek, távoznak. Érkezéskor kísérjék 

be a gyermeket a csoportba. 

 Az óvoda dolgozói azokért a gyermekekért felelősek, akiket a szülő átadott. Az óvodába 

érkezéskor a gyermeket a nevelő személyesen veszi át.  

 A csoportok napirendjének zavartalansága érdekében a gyermekek lehetőleg 845 óráig érkeznek (a 

később érkező gyermekek kimaradnak a napirend által biztosított tevékenységekből).  

 Távozáskor kérjék ki a gyermeket, illetve szóljanak a pedagógusnak. Az óvoda csak a csoportos 

óvópedagógusoknak leadott írásos nyilatkozat alapján adja ki a gyermeket, ha: 

 más felnőtt (szomszéd, testvér, rokon) hozza-viszi a gyermeket. 

 kiskorú testvér hozza, viszi. 

 Elvált szülők esetében a gyermeket a bírósági végzés szerinti gondviselőnek adjuk ki. Bírósági végzés 

hiányában mindkét szülő jogosult a gyermek elvitelére. 

 Az ebéd után hazamenő gyermekeket (akik nem alszanak itt) - a délutáni pihenés nyugalma 

érdekében - legkésőbb 13 óráig lehet hazavinni. 

 Ha az óvodapedagógus a gyereket átadta, a szülő köteles gyermekével együtt minél előbb elhagyni az 

óvoda területét.  

 Hazamenetelkor az óvópedagógusoktól már átvett gyermekért a szülő a felelős, és ekkor is kérjük, 

az óvodában szokásos szabályok megtartását.  

 Ittas szülőnek, illetve hozzátartozónak gyereket nem adunk ki. 

 Amennyiben az óvoda nyitvatartási idejében a szülő nem érkezik meg a gyermekért, abban az 

esetben az óvodapedagógus megpróbál kapcsolatot teremteni a szülővel. Ha ez sikertelen, az 

óvodában várja a hozzátartozó jelentkezését. A szülő köteles leadni lakásának, illetve 

elérhetőségének telefonszámát, valamint a változásokat az óvópedagógussal közölni (költözés, 

telefonszám változtatás). 

 A késés ténye a „Késés” füzetben rögzítésre kerül. A harmadik késés után az óvodavezető értesíti a 

jegyzőt, hogy megtegye a szükséges intézkedést. 

 

 

 Az óvoda napirendje 

6 - 7   játék összevont csoportban 

7 - 1130 összefüggő játékidő (benne 8-9 folyamatos reggeli, kezdeményezések, foglalkozások, 

levegőzés, udvari játék) 

1130-1230 készülődés ebédhez, ebéd 

1230-1430 készülődés pihenéshez, pihenés 

1430-1630 folyamatos uzsonna, játék  
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1630- 18 játék összevont csoportban 

A napirend rugalmas, az életkori sajátosságok, az időjárás függvényében és a párhuzamos csoportok 

zökkenőmentes működését figyelembe véve alakítjuk ki. 

A hetirend kialakításában a tornaszobai beosztás határozza meg a kötöttséget. 

Az óvodába lépéskor minden esetben írásbeli nyilatkozatot kérünk a szülőtől, hogy: 

 ki viheti haza a gyermeket, 

 hozzájárulást a logopédiai szűrésről  

 hozzájárulást a gyermek óvodán kívüli (csoporttal együtt) szervezett programon való 

részvételről és fényképkészítésről. 

 lakcímkártya szerinti érvényes lakóhely, ill. tartózkodási hely címről 

 a szülők telefonos elérhetőségéről 

 kapcsolattartáshoz egy e-mail címről. 

  
 

 Fakultatív hit- és vallásoktatás 

Az óvoda világnézeti nevelés tekintetében semleges, egyetlen vallás vagy világnézet mellett sem 

elkötelezett. A településen működő bejegyzett egyházak a Pedagógiai Programtól függetlenül hit- és 

vallásoktatást szervezhetnek az óvodában.  

Az óvoda lehetővé teszi a hit- és vallásoktatást, amennyiben a szülők ezt igénylik. Az óvoda biztosítja a 

jelentkezéshez és a működéshez szükséges feltételeket, együttműködik az egyházi jogi személlyel. A 

hit- és vallásoktatásra való jelentkezés megszervezése, tartalmának meghatározása stb. az egyházi jogi 

személy által foglalkoztatott hitoktató feladata. 

 
 

 A gyermek egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok 

o Az óvoda gyermekvédelmi felelősének a neve, elérhetősége az óvoda faliújságján megtalálható, 

Problémájukkal bizalommal fordulhatnak hozzá.  

o Az óvoda kapuját, ajtóit (öltöző ajtót, a bejárati ajtót) a gyermekek biztonsága érdekében a nyitva 

tartási időben minden felnőttnek csukni, riglizni kell. Gyermeket egyedül kiengedni az ajtón nem 

lehet! Gyermek az óvoda területén egyedül nem tartózkodhat! 

o Az óvodába számkóddal lehet bejönni és kifelé is egy kapcsoló megnyomásával. A számkód a család 

többi tagjának továbbadható, de a gyermekek számára tilos a számzárat, kiléptetőt használni 

(szülői segítséggel sem)! A gyermekek biztonsága érdekében az érkezéskor és távozáskor is 

győződjenek meg az ajtó becsukódásáról. 

 Balesetek megelőzése érdekében az óvópedagógusok a gyermekek életkorának és fejlettségi 

szintjének megfelelően minden év szeptemberben, és utána folyamatosan balesetvédelmi oktatást 

tartanak a gyermekeknek. A védő-óvó előírások ismertetetése során a gyermekek ismereteket 

szereznek arról, hogy veszély esetén kihez forduljanak, tárgyakat hogyan használják 

balesetmentesen (pl.: csúszda, mászóka; az udvaron csak felügyelettel tartózkodhatnak…). A védő-

óvó előírás az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírás, a foglalkozásokkal együtt 

járó veszélyforrások, a tilos és az elvárható magatartásforma meghatározása, ismertetése. (1. sz. 

melléklet). 

 Gyermekbalesetnél – a gyermek megfelelő ellátása mellett (sebellátás, orvos, mentő) - az 

óvodapedagógus minden esetben értesíti a szülőt. 

 Kérjük, a szülőket, hogy a balesetek elkerülése érdekében gyermekük átvétele után az óvoda 

udvarát játszótéri tevékenységre ne használják. 

 Ha a szülő olyan használati eszközt, játékot, berendezési tárgyat észlel az óvodában, amely 

megrongálódott, vagy balesetveszélyt hordoz, kérjük, azonnal jelezze az óvoda vezetőjének. 

o A szülők és a dolgozók kötelesek a védelmi szabályokat betartani, és betartatni, melyekkel a 

balesetek megelőzhetők (pl. kapuk, ajtók csukása, riglizése, lépcsőn való kísérés, udvari játékok 

használata stb.). 
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o Otthoni tárgyakat, eszközöket, játékokat az óvodapedagógussal történt előzetes egyeztetés után 

hozhatnak a gyermekek az óvodába (alvóka, könyv, játéknap) – jellel ellátva. 

o A gyermekek az óvodába nem hozhatnak olyan tárgyakat, amelyek az egészségükre ártalmasak, 

vagy veszélyeztetik a testi épségüket (pl. kés, penge, gyufa, öngyújtó, fegyver, petárda, gyógyszer, 

gyógyhatású készítmények stb.). 

o Az óvodai élethez nem szükséges, de behozott, illetve bent hagyott értéktárgyak, tárgyak (arany, 

ezüst tárgyak, fülbevaló, nyaklánc, gyűrű, játékok (értékes-kevésbé értékes), bicikli, roller, szánkó, 

telefon, karóra, könyv, CD stb.) behozatala, eltűnése a szülők felelőssége. Az ékszerek által okozott 

balesetekért nem vállaljuk a felelősséget.  

o A szülők is óvják és becsültessék meg az óvoda tulajdonát képező tárgyakat, ügyeljenek a 

tisztaságra.  

o Figyeljenek arra, hogy óvodai játékokat, felszereléseket a gyerekek ne vigyenek el az óvodából. 

Támogassák az óvodát nevelési feladatainak ellátásában. 

o Az óvoda egész területén (épület, udvar) és a közterületen - a kerítés 10 méteres körzetében 

dohányozni tilos!  

o Az óvoda gyermekorvosa, fogorvosa, logopédusa által megjelölt szakorvosi vizsgálatra a szülő köteles 

elvinni gyermekét.  

o Bicikli, roller a kerékpártárolóban tárolható. 

o Ne vonják el a csoporttól hosszabb ideig tartó beszélgetéssel az óvópedagógust, mert megzavarja a 

nevelés-oktatás folyamatát és balesetveszélyes helyzetet is okozhat.  

 

 

 A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok betartása 

 Beteg, lázas, hányásos, hasmenéses, esetleg fertőző gyermekek az orvos által meghatározott 

időszakban az óvodát nem látogathatják. Fertőző betegség esetén (skarlát, rubeola, bárányhimlő, 

mumpsz, hajtetű, egyes bőrbetegségek, stb.) a szülő köteles értesíteni az óvodát.  

 A napközben megbetegedett gyermeket – elkülönítjük -, az óvópedagógus a szülőt értesíti, aki 

köteles a gyereket rövid időn belül elvinni az óvodából.  

 Beteg, gyógyszert, lázcsillapítót szedő, még lábadozó gyermek bevétele az óvodába a gyermek 

biztonságos gyógyulása és a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. 

Ilyen esetben az óvópedagógus kötelessége a gyermek átvételének megtagadása.  

 Betegség után, illetve betegen kiadott gyermeket - gyógyulás után - orvosi igazolással tudjunk újra 

fogadni az óvodában.  

 Gyógyszert a szülő az óvópedagógusnak nem adhat át gyermeke gyógykezelésére. Ha a gyermek nem 

fertőző, de állandó gyógyszerszedést igényel, erről a szülőnek tájékoztatni kell az óvodavezetőt és 

az óvópedagógust (asztma, lázgörcs). 

 Szükség esetén lázcsillapításra borogatást alkalmazunk.  

 A gyermek zsákjában gyógyszert, gyógyhatású készítményt, élelmiszert tárolni tilos! 

 

 Teendők baleset vagy napközben megbetegedő gyermek esetén  

 A gyermeket haladéktalanul el kell látni, miközben a csoport felügyeletét meg kell 

szervezni. 

 A baleset súlyosságától függően, illetve eszméletvesztés, lázgörcs esetén orvosról 

gondoskodni kell (mentő, orvos kihívása, elszállítása orvoshoz). Szülő értesítése! 

 Láz, hányás, hasmenés, hasgörcs esetén az óvónő haladéktalanul értesíti a szülőt, hogy minél 

hamarabb vigye el a gyermeket az óvodából (élő telefonszám fontossága). A szülő köteles 

beteg gyermekét orvoshoz vinni. Ilyen esetben a gyermek csak orvosi igazolással jöhet újból 

óvodába.  

 Fertőző betegség (rubeola, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű) esetén a szülőnek 

bejelentési kötelezettsége van az óvodavezető felé. Az intézmény a bejelentést követően 
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jelez az óvodaorvos felé, illetve az ÁNTSZ-nek. Az óvoda az egészségügyi előírásoknak 

megfelelően fertőtlenítést végez. 

 

 Öltözködés az óvodában 

 A gyermekek az óvodában, olyan ruhában jelenjenek meg, amelyet a praktikusság, a balesetmentesség, 

a kényelem és a tisztaság jellemez. 

 A gyermek óvodában használt ruháit, használati tárgyait a szülőnek jellel kell ellátni. Az öltöző 

biztonságos használatát megkönnyíti, a gyermek számára áttekinthetővé teszi, ha ruházatát jellel 

ellátott zsákban tartják. 

 Az óvodai mindennapokhoz szükség van váltó ruhára, mely folyamatos pótlásáról a szülőnek kell 

gondoskodni (póló, alsónemű, zokni, kisnadrág vagy szoknya).  

 A csoportokban váltócipő használata kötelező, mely a balesetek elkerülése érdekében nem lehet 

papucs. 

 A testnevelés foglalkozásokon a balesetveszély elhárítása érdekében a tornafelszerelés használata 

kötelező (tornacipő, rövidnadrág, trikó vagy tornadressz). Annak meglétéről, cseréjéről a szülőnek 

kell gondoskodnia. Az átöltözést a gyermekeknek megkönnyíti, ha a tornafelszerelést zsákban 

tárolják.   

 A csoportok rendszeresen - évszaktól, időjárástól függően (-10 fok, eső/köd/szél) – sok időt töltenek 

a szabad levegőn (akár délután is), ezért fontos, hogy legyen öltözetük időjárásnak megfelelően 

(sapka, réteges öltözködés, csizma…). 

 

 

 A gyermekek étkeztetése az óvodában 

 Napi háromszori étkezést biztosítunk: tízórai (8-9), ebéd (1145-1230), uzsonna (1445-1515).  

 A tízórai nem helyettesíti a reggelit, ezért a korán jövő gyermekeknek érdemes otthon reggelit adni. 

 Diétás és táplálékallergiás gyermekek speciális étkezési igényét az óvodavezetőnél lehet jelezni 

orvosi szakvéleménnyel és az igénylőlap kitöltésével. A főzőkonyha szakembere által jóváhagyott 

diétás étkeztetés biztosításához két ételhordó is szükséges (háromrészes, feliratozott). 

 A többi gyerekkel szemben nem etikus és az óvoda tisztántartását is zavarja, ha a gyermek az óvoda 

területén otthonról hozott élelmiszert fogyaszt, nassol /csokoládé, Túró Rudi, sósrúd…/ kérjük, 

tartsák ezt tiszteletben. Mások gyermekeinek étellel kínálása az ételallergiák miatt tilos. Élelmiszer 

az öltözőszekrényben nem tárolható. 

 Születésnapra számlával igazolt, készen vett, illetve cukrászdai süteményeket adhatunk a 

gyermekeknek, amelyeket az ÁNTSZ előírásai alapján tárolunk. Az önként hozott – a gyermekek 

egészséges táplálkozását elősegítő termékekhez (gyümölcs, zöldség) a „Termékgarancia füzetet” 

használják, melyben vállalják, hogy az önök által behozott termék garantáltan fogyasztható.  

 A le nem mondott ebéd hazavitelére - az ÁNTSZ előírása alapján - nincs mód.  

 

 

24 Étkezési térítési díj kedvezmény 

 A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez (ingyenességhez) a 

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. melléklet kitöltése és az óvodatitkárhoz történő 

eljuttatása szükséges.  

 A gyermekétkeztetés normatív igénybevételének jogcímei: 

 a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (igazolás szükséges), 

 a gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos (igazolás szükséges) 

 a gyermek családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek (igazolás 

szükséges), 

 a gyermek családjában 3 vagy több gyermeket nevelnek, 

 a gyermek nevelésbevételét rendelte el a gyámhatóság, 
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 a gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező 

legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és 

nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó 130%-át. 

 

Étkezési térítési díj kedvezményt nem igénylők a gyermek étkezésért térítési díjat kötelesek 

fizetni. 

 

25 Menza Pure – étkezési felület használata szülők részére 

A gyermek étkezésének rendeléshez minden szülőnek szerződést kell kötnie a Menza Pure 

Budakalász Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a választott szerződés kitöltésével, 

leadásával. Részletes információ: http://www.budakalasz.hu/intezmenyek/menza-pure/menza-

telepi-ovoda   

 

26 A térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó szabályok 

Az étkezési díjjal kapcsolatos szabályok 

 A szülő kötelessége, hogy gyermeke étkezési térítési díját befizesse.  

 Az étkezési díjat mindig előre, a következő hónapra kell fizetni (augusztusban szeptembert, 

szeptemberben novembert…).  

 A lemondott étkezések árát a következő ebédbefizetésnél írjuk jóvá. 

Az ebédbefizetések rendje 

 Az ebédbefizetés a választott szerződés alapján minden hónapban: 

 utalással vagy 

 készpénzben, az emeleten lévő irodában történik 

 Az időpontok figyelemmel kísérése és betartása a szülő kötelessége. Minden hónap 15-ig,  

szerdai napon, 6-13 óra között (Pótbefizetés egy héttel később) A fizetési napokról e-mailben, 

faliújságon és a honlapon tájékoztatunk. 

Az ebédlemondás rendje  

 Ebédet lemondani  

 írásban, az ebédjelentő lapon, 

 telefonon (26/340-556) 

e-mailben: lemond.to@gmail.com lehet. 

 Az on-line regisztrációt vagy utalást választók saját maguk rendelik/mondják le a 

gyermek étkezését https://budakalasz.eny.hu oldalon 

 A reggel 9 óráig lemondott étkezést a következő naptól, a 9 óra után lemondott étkezést 

két nappal későbbtől tudjuk érvényesíteni.  

 A gyermek visszaérkezését – bármilyen okból is történt a hiányzás – is hasonló módon 

kérjük jelezni, vagyis a hiányzás utolsó napján 9 óráig.  

 A gyermek hiányzása esetén a díjkedvezményben részesülőknek is kötelességük lemondani az 

étkezést.  

 Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére/átszámolásra nem 

tarthat igényt. 

 Két hónap fizetési elmaradást jelentjük az Önkormányzat felé. 

 Az óvodai jogviszony megszűnésekor a befizetett, de fel nem használt étkezési díj 

visszafizetésre kerül az óvoda igazolása alapján, önkormányzat pénztárán keresztül. 
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27 A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó szabályok 

Kérjük a szülőket, hogy gyermekük bármilyen távol maradását szíveskedjenek bejelenteni 

személyesen, telefonon vagy e-mailben (óvodatitkár, lemond.to@gmail.com ). 

 Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztás 

igazolt, ha 

o a szülő előzetesen bejelenti az óvópedagógusnak, hogy gyermekét nem viszi el az óvodába 

(óvoda által készített nyomtatvány). Két hétnél hosszabb távollét esetén ezt előzetesen 

írásban kell kérni az óvoda vezetőjétől.  

o a gyermek beteg volt, és ezt a tényt a szülő az orvosi igazolás óvodapedagógus részére való 

átadásával igazolja. Az igazolást a gyógyult gyermek közösségbe vitelének első napján kell 

átadni. Az igazolásnak tartalmaznia kell a távollét pontos időtartamát is.  

o a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott óvodalátogatási 

kötelezettségének eleget tenni. 

 Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.  

 Ha a gyermek tankötelesként vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben tíz 

napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és 

hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti a gyermek 

tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a gyermekjóléti szolgálatot. Az 

értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda bevonásával haladéktalanul 

intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel 

meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet 

megszüntetésével, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat. 

 5 éves kor felett és rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek esetében: az 

óvodavezető köteles a szülőt értesíteni a tanköteles gyermek első igazolatlan mulasztásakor. Az 

értesítésben felhívja a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha a 

gyermek egy nevelési évben igazolatlanul hét napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a 

gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzőt, a kormányhivatalt és a gyermekvédelmi 

szolgálatot. 

 Ha a szülő előre jelzi a hiányzás okát (szabadság, utazás), nem kérünk orvosi igazolást. 
 

 

28 Óvodai családi rendezvények szabályai 

 A családi rendezvények ideje alatt a gyermekek testi épségének megóvása, illetve a megfelelő 

viselkedés betartatása a szülő feladata. 

 A gyerekek és a szülők számára szervezett rendezvények, ünnepélyek zavartalan megvalósítása 

érdekében kérjük a szülőket, hogy pontosan jelenjenek meg, mobiljaikat halkítsák le (kapcsolják 

ki). 

 Az óvoda által szervezett, valamint a szülők részvételével tartott rendezvények alkalmával az óvoda 

használati rendjét az óvodavezető állapítja meg. Az igénybevételt fertőtlenítés követi.  

 Az óvodai rendezvényeken fokozottan ügyeljenek értékeikre (táska, kamera). 

 Az intézményben készült fotók és videó felvételek interneten, közösségi portálokon való 

megjelenítése csak a szereplők/érintettek előzetes hozzájárulásával lehetséges. 

 

 

29 Az óvoda helyiségeinek, udvarának használata 

 Az óvoda létesítményeit az intézmény nyitva tartásának ideje alatt rendeltetésüknek megfelelően 

kell használni.  

 Az óvoda csoportszobáiban a gyermekek egészségének védelme érdekében a váltócipő használata 

kötelező. 
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 Az óvoda konyháját, a dolgozók által használt mellékhelyiségeket az ÁNTSZ előírásainak 

megfelelően csak az óvoda munkatársai használhatják.  

 Az óvoda dolgozói, továbbá ügynökök, üzletszerző vagy más személyek az óvoda területén 

kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak. 

 Az óvoda udvarán a gyermekek addig tartózkodhatnak, amíg a szülők értük nem jönnek. Az óvoda 

udvara játszótérként nem használható. 

 A szülő jelenlétében a gyermek viselkedéséért, magatartásáért a szülő a felelős, azonban 

ebben az esetben is be kell tartani az óvoda szokásait, szabályait. 

 A szülők óvodavezetői engedéllyel részt vehetnek az óvodai foglalkozásokon. 

 

30 Szülői közösség (SZMK) 

o A szülői szervezet (SZMK) tagjai az óvodai csoportokban megválasztott szülők (csoportonként 2 

fő), minden nevelési év első szülői értekezletén választják az egy csoportba járó szülők.  

o Az SZMK feladatait, jogait az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti, mely az óvoda 

honlapján és az irodában is megtalálható. 

 

31 A gyermekek nagyobb csoportjának meghatározása 

 Életkortól függetlenül, azonos csoportba járó, ugyanabban a csoportban dolgozó két 

óvodapedagógushoz tartozó gyermekek közössége, 

 Speciális foglalkozásokon résztvevő gyermekek közössége (logopédia, hittan), 

 Az azonos csoporthoz tartozó szülők bármilyen észrevételüket, javaslatukat szóban vagy 

írásban, személyesen vagy választott képviselő útján jelezhetik az óvodavezetőnek. 

 A panaszkezelés eljárásrendjét a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

 
 

32 A gyermekek fejlődésének értékelése 

 A gyermeki fejlődés nyomon követésére kidolgozott lapokat az óvodába lépéstől folyamatosan 

vezetjük (a feladatokat, a szempontokat, az ütemezést a PP tartalmazza).  

 A fejlődést nyomon követő dokumentáció a gyermek anamnézisét, testi, szociális, érzelmi, erkölcsi 

és értelmi fejlődésével kapcsolatos információkat képességekre, készségekre részleteiben lebontva 

tartalmazza az óvodai nevelés egész időszakára nézve. 

 A gyermekek fejlődésének értékelését az óvodapedagógusok végzik évente minimum két alkalommal, 

a gyermekenként vezetett lapokon, megfigyeléseik alapján.  

 Szükség szerint, de legalább félévenként a tapasztalatokat a gyermek pedagógusa megosztja a 

szülővel. Tanácsot adhat a szülő számára a gyermek otthoni fejlesztéséhez. A szülő az 

óvodapedagógusoktól módszertani tanácsot kaphat ehhez, szakkönyvi segítséget kérhet.  

 Az óvodapedagógus, indokolt esetben kezdeményezi a szülőnél a szakszolgálat igénybevételét. A 

szakszolgálati javaslat bemutatásától kezdődően a gyermek a délelőtti időszakban a javaslatban 

foglaltaknak megfelelő fejlesztésben részesül. 

 A szülők a gyermek fejlettségéről, állapotáról fogadóórán (óvodapedagógus, logopédus), 

családlátogatáson kaphatnak tájékoztatást. A szülő a megbeszélést aláírásával hitelesíti. 

 A gyermekekről információt, pedagógiai véleményt kizárólag az óvodapedagógus adhat. 
 

 

33  Jutalmazás és fegyelmezés elvei 

 Következetesség elve  

 Rendszeresség elve  

 Arányosság elve (a cselekvés mértékével legyen arányos)  

 Időzítés elve (a tett után közvetlenül)  

 Az adott cselekvés értékelésének elve  
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 Minden gyermeknél a személyiségéhez illesztett legeredményesebb formát kell alkalmazni. A 

felnőtt magyarázatában jelenjen meg a dolgok pozitív oldala.  

 A felnőtt alakítsa ki a közösségi élet szabályait, legyen képes nevelési taktikát váltani, ha 

egymást követően eredménytelennek érzi módszereit.  

 A konfliktust feloldó beszélgetéseket kellő figyelemmel, kivárással hallgassa meg, hogy 

véleményt tudjon mondani a történtekről, úgy hogy a gyermek felelősségérzete erősödjön.  

 A felnőtt bátorítson minden gyermeket, hogy a belső elégedettsége, pozitív énképe 

kialakulhasson. A bátortalan gyermekek nevelésekor örüljön a kisebb előrelépéseknek, 

fejlődésnek.  

 Az agresszív gyermek ne kapjon figyelmet agresszivitásán keresztül.  

 A felnőtt – gyermek kommunikációjában világos egyértelmű konstruktív beszédhelyzet jelenjen 

meg a kívánság és az elvárás megnevezésével. A kapcsolatok erősítését szolgálja a beszélő 

partner megbecsülése, megértése, és a kompromisszumkeresés. Mellőzendő a megbántás, a 

hibáztatás, a kritizálás, a gyakori bírálgatás, a kioktatás, a kiabálás, a panaszkodás.  

 Tilalom helyett a felnőttek adjanak a gyermekeknek választási lehetőséget, hogy önálló 

döntéseket hozhassanak és a változásra képessé váljanak. A felnőtt jelezze örömével a 

dicséretét. 

33.1 A gyermek jutalmazásának elvei és formái 

 Az óvodában alkalmazott jutalmazás a verbális és nonverbális kifejezések, és kommunikációs 

eszközök, érzelmek kifejezése (simogatás, kézfogás), kiemelt megtisztelő feladatadás, 

kedves tevékenység biztosítása. A jutalmazás mindig konkrét, a gyermek számára érthető, a 

társak számára is motiváló hatású. Tárgyi jutalom adása ritkán (céllal), elfogadható. 

33.2 Fegyelmező intézkedések és formái 

 Az életkori sajátosságokból fakadóan mindig a pozitív irányba ható mintaadás, átterelés, 

motiválás, megbeszélés, szélsőséges esetben/baleset-megelőzés érdekében a tevékenység 

megállítása. Elkülönítés (csoport területéről), étel, tárgy vagy szeretetmegvonás nem 

alkalmazható. 

 Nem a gyermeket ítéljük el, hanem a pillanatnyilag adott magatartást és a magatartás 

közösségre vonatkozó rossz hatását. 

 

 

34 Az óvodai elhelyezés megszűnése  

 Megszűnik a gyermek óvodai elhelyezése, ha  

 a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján (ebben az esetben a gyermek kimaradását a 

szülőnek írásban be kell jelentenie az óvodavezetőnek), 

 a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő felmentésére, 

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

 a gyermeket nem vették fel az iskolába, annak a nevelési évnek az utolsó napján, amelyben a 

nyolcadik életévét betölti. 

 

 
35 A beiskolázás feladatai 

 A beiskolázással kapcsolatos óvodapedagógusi feladatokat és határidőket az éves munkaterv 

tartalmazza. 

 Tanköteles az a gyermek, aki augusztus 31-ig beölti 6. életévét és elérte az iskolába lépéshez 

szükséges fejlettséget, legkésőbb az azt követő évben. 

 A szülő kérésére beiskolázható az a gyermek, aki december 31-ig betölti a 6. életévét 

(tankerület engedélye, szakértői bizottság iskolaérettségi vizsgálata alapján). 
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 A beiskolázáshoz az óvoda „Óvodai szakvélemény” lapot állít ki március 15-ig, melyet a szülőnek 

átad. A kiállított Óvodai szakvéleménnyel minden esetben, minden gyermeket be kell íratni az 

iskolába, akkor is, ha a szakvélemény még egy év óvodai nevelést javasol.  

 Kérdéses esetben kérni kell a Szakértői Bizottság iskolaérettségi vizsgálatát január 5-ig, mely 

kérelmet a szülővel ismertetni és aláíratni kell. Ebben az esetben az Óvodai szakvéleményhez 

csatolni kell a Szakértői Bizottság írásbeli véleményét. 

 A tankötelezettség kezdetéről az óvodavezető, vagy az óvoda/szülő kezdeményezésére a 

Szakértői Bizottság dönt. 

 Azon gyerekek esetében, akik adott év augusztus 31-ig töltik be 6. életévüket, és a szülők 

továbbra is óvodába szeretnék járatni, a további óvodai nevelés biztosítására kérelmet kell az 

óvoda vezetője felé benyújtani.  

 

36 Együttműködés formái 

 Szülői értekezletet évente háromszor tartunk. (szeptember, január, április). A szülők 

megalakíthatják a szülői szervezetet, és aktívan közreműködhetnek a gyermekek óvodai életében.  

 Családlátogatást előre egyeztetett időpontban szervezünk. 

 Az óvodapedagógus fogadóórán ad felvilágosítást a gyermek viselkedéséről, beilleszkedéséről, 

napközbeni tevékenységéről, problémákról, a gyermek fejlettségéről, képességeiről. (Szükség 

esetén, szülő vagy óvodapedagógus kezdeményezésére, egyeztetett időpontban.). Ennek rendszeres 

időpontjáról (havi egy kijelölt nap) a csoport faliújságáról tájékozódhatnak a szülők. Az óvoda 

dolgozói a gyermekkel, a családdal kapcsolatos információkat kötelesek bizalmasan kezelni, 

hivatali titokként megőrizni. 

 Az óvodában nyílt napot minden évben tavasszal szervezünk, két különböző napon, középső és 

nagycsoportban, melyet a két óvópedagógus váltva tart. Ennek időpontjáról a csoport faliújságáról 

és e-mail-ben értesülhetnek a szülők. 

 Ünnepeink, rendezvényeink, hagyományaink: 

 Csoportokon belül tartott ünnepeink, rendezvényeink: Születésnap, Mikulás, Karácsony, 

Óvópedagógusok karácsonyi meseelőadása, Március 15., Húsvét. 

 Szülőkkel közös ünnepeink, rendezvényeink: Családi szombat (ősszel), Farsang, Alapítványi 

meseelőadás, Anyák napja, Évzáró, Gyermeknap.  

 Önkormányzat által szervezett programok: futóversenyek. 

 Kiadványok, újságok, honlap, levelezőlista 
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37 Melléklet 

1. számú melléklet: A védő-óvó előírások 

A gyermek egészségére, testi épségére, védelmére vonatkozó előírás, a foglalkozásokkal együtt járó 

veszélyforrás, a tilos és az elvárható magatartásforma meghatározása, ismertetése. 

 

Balesetvédelmi jegyzőkönyv 

 

Készült a budakalászi Telepi Óvoda ………………….…………………. csoportjában, 20………..….. szeptember ......... -n.  

 

A gyermekek tájékoztatása – a felnőttek jelenlétében – életkori sajátosságaiknak figyelembe vételével 

történt. Természetesen az intelmek, figyelmeztetések napi, illetve évi többszöri ismétlésekkel és 

következetes szabályköveteléssel, szabálybetartással válhatnak balesetmentes szokásrendszerré. 

Óvó, védő rendszabályok a balesetek elkerülésére. 

 Vigyáznak egymás és saját testi épségükre (székrakás, ágyazás, evőeszközök, futkározás, 

teremrendezés, olló használata, varrás, ceruza, játék szájba vétele, lépcső használata, ékszerek 

használata) a teremben, az öltözőben, az udvaron, séta közben. 

1. A játékokat rendeltetésszerűen használják (dobálás, leugrás, lelökés, bokorba bújás, fára 

mászás kerülése; csúszdázás, kisház, mókuskerék, homokozó, mászás-kapaszkodás, ugrókötél 

veszélyei) kiemelten az udvaron. 

o Érkezéskor, távozáskor szólnak, köszönnek. Az óvodából egyedül kimenniük tilos (se bújva; se 

kapun, se lukon, se idegennel, se cukorkáért, se az otthoni babáért, se sehogy)! 

o Figyelmeztetik társukat, ha társuk nem megfelelően cselekszik (elvesz, eldug, piszkálja, bokorba 

bújik…)  

o Szólnak a felnőtteknek, ha bajt észlelnek (dobálás, fojtogatás, kötözés, beszorulás, játszóhely 

elhagyása, idegen jelenléte, elesés, törött játékok, üvegszilánk). 

o Otthonról tilos olyan játékokat hozni, mellyel saját és társaik testi épségét veszélyezteti 

(gyufa, kés, petárda…). 

o Tilos az óvodában: verekedni, rugdosódni, harapni, kővel dobálni, ággal/bottal szurkálni, az 

ajtókon a zárakat (rigli, számkód) használni, egyedül elmenni az óvodából, a kerítésnél 

idegennel beszélgetni, tőle bármit elfogadni 

 

Budakalász, 20……….. . szeptember …….. 

 

 

……………………………………..    

……………………………………..    

……………………………………..   
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2. számú melléklet: Panaszkezelés rendje intézményünkben a szülők részére 

Célja: hogy a gyermeket érintő, felmerülő problémákat, vitákat a legkorábbi időpontban, a 

leggyorsabban, a legmegfelelőbb szinten lehessen megoldani. 

 

 A panaszos a problémájával a csoport óvópedagógusához fordul 

 Az óvópedagógus aznap vagy másnap megvizsgálja a panasz jogosságát. 

 Amennyiben az nem jogos, akkor tisztázza az ügyet a panaszossal. 

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

probléma megnyugtatóan lezárul. 

 

 Abban az esetben, ha az óvópedagógus nem tudja megoldani a problémát, közvetíti a 

panaszt az óvodavezető felé. 

 Az óvodavezető 3 napon belül egyeztet a panaszossal. 

 Az egyeztetést, megállapodást a panaszos és az érintettek szóban vagy írásban rögzítik, 

elfogadják az abban foglaltakat, így az egyeztetés eredményes. Amennyiben a probléma 

megoldásához türelmi idő szükséges, 1 hónap időtartam után az érintettek közösen 

értékelik a beválást. 

 

o Ha a probléma ezek után is fennáll, a panaszos jelenti a panaszt a fenntartó felé. 

o Az óvodavezető a fenntartó bevonásával 15 napon belül megvizsgálja a panaszt, közös 

javaslatot tesznek a probléma kezelésére. 

o A fenntartó egyeztet a panaszossal, amit írásban rögzítenek.  
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3. számú melléklet: Gyermeki jogok, szülői jogok, kötelességek 

Gyermekek jogai 

A nevelési és oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék, oktassák. Óvodai 

napirendjét életkorának megfelelően alakítják ki (játékidő, levegőztetés, pihenőidő, étkezés, testmozgás). 

A gyerek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása érdekében nem vethető alá embertelen, 

megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak. Idetartozik az étel erőltetése, a levegőztetés megvonása 

is. A gyereket közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti. 

A gyerek joga, hogy képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön. 

Nemzeti, illetve etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön (több szülő együttes 

kérése alapján). 

Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani. 

A gyerek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján történik, mely szerint az ismeretek 

közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani. Biztosítani kell a foglalkozásokon való 

részvételét. 

A gyerek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem korlátozhatja, de a 

gyerek ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, illetve társai, az óvoda alkalmazottainak 

egészségét, testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek művelődéséhez, fejlődéséhez való jogát. 

Családja anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesülhet. 

A gyerek az intézmény eszközeit (játékot, foglalkozási, fejlesztőeszközök), berendezéseit (bútorok, rádió, 

magnó), felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerűen használhatja, arra vigyáznia kell. 

A szülő kötelessége 

 72. § (1) A szülő kötelessége, hogy 

 a) gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről és arról, 

hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, 

együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét, 

 b) biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének teljesítését, 

 c) tiszteletben tartsa az óvoda pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson 

irántuk. 

 (2) A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti 

meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát, iskolát, kollégiumot. 

 (3) A halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjét megilleti az a jog, hogy gyermeke óvodába járatásához 

– a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint – anyagi 

támogatást kapjon. 

 (4) A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét. A szülő 

kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az 

óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a pedagógusok 

kezdeményezésére a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Ha az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a 

szülő nem tesz eleget, a kormányhivatal kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására. 

 (5) A szülő joga különösen, hogy 

 a) megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az 

abban foglaltakról, 

 b) gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen részletes és érdemi 

tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon, 

 c) kezdeményezze szülői szervezet, óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék létrehozását, és annak munkájában, 

továbbá a szülői képviselők megválasztásában mint választó és mint megválasztható személy részt vegyen, 

 d) írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület, az óvodaszék, iskolaszék, 

kollégiumi szék, a pedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt napon belül az 

óvodaszéktől, iskolaszéktől, kollégiumi széktől legkésőbb a tizenötödik napot követő első ülésen érdemi választ 

kapjon, 

 e) a nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon, 

 f) személyesen vagy képviselői útján – jogszabályban meghatározottak szerint – részt vegyen az érdekeit 

érintő döntések meghozatalában, 

 g) az oktatási jogok biztosához forduljon. 
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