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1. Általános rendelkezések 

1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a végrehajtási rendeletében 

foglaltak érvényre juttatása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan 

működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok 

közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása 

érdekében a  

Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda  

Nevelőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (1) bekezdésében 

foglalt felhatalmazás alapján a következő Szervezeti és Működési Szabályzatot 

(továbbiakban SZMSZ) fogadta el. 

 

Az SZMSZ célja, hogy megállapítsa a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda működésének 

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

amelyeket nem rendeznek jogszabályok. 

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a végrehajtási rendeletében 

foglaltak: 

  érvényre juttatása,  

 az intézmény jogszerű működésének biztosítása,  

 a zavartalan működés garantálása,  

 a gyermeki jogok érvényesülése,  

 a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése,  

 az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása. 

 

Az SZMSZ időbeli hatálya  

Az SZMSZ az intézményvezető jóváhagyásával lép hatályba a kihirdetés napján és 

határozatlan időre szól.  

Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően. 

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület. 

A kihirdetés napja: 2016.03.01. 

 

Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed: 

 Az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra. 

 Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre, 

illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában. 

 A szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek).  

 

Az SZMSZ területi hatálya kiterjed: 

 Az óvoda területére. 

 Az óvoda által szervezett - a nevelési program végrehajtásához kapcsolódó- óvodán 

kívüli programokra. 

 Az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolati alkalmaira.  
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Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok, szabályzatok: 

 Alapító okirat 

 Szervezeti és Működési Szabályzat 

 Pedagógiai Program 

 Házirend 

 Gyakornoki Szabályzat 

 Iratkezelési és Adatkezelési Szabályzat 

 Továbbképzési program, beiskolázási terv 

 Közalkalmazotti Szabályzat 

 Tűzvédelmi Szabályzat 

 Munkavédelmi Szabályzat 

 Katasztrófavédelmi Prevenciós Terv 

 Leltározási és Selejtezési Szabályzat 

 Önértékelési program 

 Telefonhasználati Szabályzat 

 A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a 

kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata 

 

 

A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, 

kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: 

 

 2011. évi CXC Törvény a nemzeti köznevelésről 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

végrehajtásáról 

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

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

(Ámr.) 

 2012. évi I. Törvény a Munka Törvénykönyvéről 

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

nyilvántartási rendszerről 

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

információszabadságról  

 2011. évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól 

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

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

tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről 

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

 1993. évi XCIII. Törvény A munkavédelemről 

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

általános követelményeiről  

 1995. évi LXVI. Törvény A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári 

anyag védelméről  
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1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 

 

Jelen szervezeti és működési szabályzatot a szülők, az munkavállalók és más érdeklődők 

megtekinthetik az óvoda irodájában munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján. 
Jelen szervezeti szabályzatot az intézmény nevelőtestülete 2016.01.29-én H-02./2016. (I.29.) 

sz. .határozatával fogadta el.  

 

A szervezeti és működési szabályzat megismerése és mellékleteinek betartása az intézmény 

valamennyi munkavállalójára nézve kötelező érvényű. A szervezeti és működési szabályzat 

az intézményvezető jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól.  

 

 

2.  Az intézmény alapító okirata, feladatai 

2.1 Az intézmény neve, alapító okirata 

Az intézmény neve: Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda     

     
Címe: 2030. Érd, Riminyáki út 17. 

Oktatási azonosítója: 203105 

Alapító okiratának azonosítója: Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 9/2015. (IV.16.) számú határozata 

Alapító okiratának kelte: 2015. május 14. 

Az intézmény alapításának időpontja: 2015. augusztus 1. 

Az intézmény önálló jogi személy, képviseletét teljes hatáskörben a fenntartó által 

megbízott intézményvezető látja el.  

 

 

2.2  Az intézmény alapfeladatai, feladat-ellátási rendje 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

Óvodai nevelés, ellátás 

Jogszabály: 2011. évi CXC törvény a nemzeti 

köznevelésről 

137/1996. évi kormányrendelet Az óvodai nevelés 

alapprogramja 

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

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról 

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete 

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

Pedagógiai Program 

 

Az intézmény alaptevékenysége: 

Nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, ellátása (német nemzetiségi nevelést folytató 

kétnyelvű óvoda) 
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Az intézmény alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti megjelölése: 

kormány

zati 

funkciós

zám 

Kormányzati funkció megnevezése 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

 

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

 

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe 

 

A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének  

megnevezése: 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 

székhelye: 

2030. Érd, Alsó u.1. 

 

 

2.3 Az intézmény nevelési funkciójával kapcsolatos előírások 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 

 

Az alaptevékenység szerinti feladatok ellátását a 2011. évi CXC a nemzeti köznevelésről 

szóló törvény és végrehajtási rendeletei, és az Óvodai nevelés országos alapprogramja szerint 

elkészített pedagógiai program szabályozza. 

 

A költségvetési szerv gyermekcsoportjainak száma: 2 

 

A költségvetési szervbe felvehető maximális gyermeklétszám: 46 fő 

 

Az óvoda szakmai tekintetben önálló. Szervezetével és működésével kapcsolatban minden 

olyan kérdésben dönt, melyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.  

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

 

Az óvoda jogszabályban előírt nyilvántartást köteles vezetni a gyermekek és a felnőtt 

alkalmazottak adatairól.  

A nyilvántartott személyes és különleges adatok kezeléséről, továbbításáról, nyilvánosságra 

hozataláról az óvoda Adatkezelési Szabályzata rendelkezik. 
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3. Az intézmény gazdálkodásának jellemzői 

 

3.1 Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos jogköre 

Az intézmény Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata által megállapított 

költségvetés alapján előirányzatai felett részjogkörrel rendelkezik, a köznevelési törvény 

és az intézményre vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint, az intézmény 

vezetőjének vezetői felelőssége mellett. A működési bevételi és kiadási előirányzatok felett 

kötelezettségvállalási és teljesítésigazolási joggal bír, a feladat ellátási megállapodásban 

foglalt értékhatáson belül. 

 

Az intézmény székhelyét képező épület és telek vonatkozásában a tulajdonosi jogokat Érd 

Megyei jogú Város Önkormányzata gyakorolja. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

és az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött Köznevelési szerződést Érd 

Megyei Jogú Város Közgyűlése a 132/2015. (V.28.) határozatával, az Érdi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete a 22/2015. (V.14.) határozatával jóváhagyta. Így 

köznevelési szerződésben foglaltak szerint az intézmény székhelyét képező épületet, a telket és 

a feladatellátáshoz szükséges ingóságot (berendezéseket, felszereléseket, taneszközöket, 

informatikai eszközöket) leltár szerint használatra az Önkormányzat átadta az intézmény 

számára 2015. augusztus 1 napjától- 2020. augusztus 31. napjáig az intézmény feladat 

ellátásához szabadon felhasználhatja.  

Az intézmény az általa használt ingatlanok tulajdonjogát nem ruházhatja át, illetve az 

ingatlanokat az illetékes tulajdonos és a fenntartó hozzájárulása nélkül nem terhelheti meg, 

nem adhatja bérbe.  

 

 

4.  Az intézmény szervezeti felépítése 

 

4.1. Szervezeti egysége 

Az intézmény négy fő óvodapedagógussal és három fő dajka, (1 fő konyhai dolgozó: külsős 

munkatárs. Az óvoda két vegyes összetételű gyermekcsoporttal működő, legfeljebb 46 

gyermeket befogadó óvoda, amely további szervezeti egységekre nem tagolódik. 

 Az intézményben négy fő óvodapedagógus dolgozik ők együttesen, alkotják az intézmény 

nevelőtestületét. A pedagógiai munka, illetve az óvodai gyakorlati feladatok ellátása során 

mindannyian azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek, minden tekintetben egymás 

egyenrangú társai. 

 

4.2 Az intézmény vezetője 

Az intézményt egyszemélyi felelősséggel az óvodavezető vezeti. Ellátja a jogszabályok 

maradéktalan figyelembevételével a jogszabályokból és a jelen Szabályzatból rá háruló, az 

intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat.  

Az intézményvezetőnek az intézmény vezetésében fennálló felelősségét elsődlegesen a 

Köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei határozzák meg. 
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Kiemelten felelős: 

 felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, önálló 

költségvetéssel nem rendelkező intézmény esetében a működtetővel kötött 

szerződésben foglaltak végrehajtásáért, működtető hiányában a fenntartó által 

rendelkezésére bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, 

 gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak 

felett, 

 dönt az intézmény 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. 

 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 iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a 

gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó 

feladatai koordinálásáért, 

 a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek 

megteremtéséért, 

 szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, 

 a gyermekbaleset megelőzésért, 

 a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, 

 a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. 

 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. 

Az intézmény vezetése személyesen és aktívan részt vesz a szervezeti és tanulási kultúra 

fejlesztésében, amelyet a közösen meghozott, elfogadott és betartott normák, szabályok 

jellemeznek. 

 

4.3 Az intézményvezető helyettesítésének rendje 

Az intézményvezetőt távollétében az általa megbízott óvodapedagógus helyettesíti. A 

megbízott óvodapedagógus hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor - saját munkaköri 

leírásában meghatározott feladatok mellett - az azonnali intézkedést igénylő döntések 

meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. Az óvodavezető döntési és 

egyéb jogait  részben vagy egészben átruházhatja a beosztott óvónőre. A döntési jog 

átruházása minden esetben írásban történik.  
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4.4 A kiadmányozás szabályai 

Az intézmény működéséhez kapcsolódó iratok kiadmányozási joga az óvodavezetőt illeti meg. 

Rendkívüli esetben az aláírási jogkört írásos felhatalmazás alapján megbízott pedagógus is 

gyakorolhatja. Az átruházott jog gyakorlójának az aláírás előtt az óvodavezetőt tájékoztatnia 

kell. 

 

4.3 Az intézmény szervezeti felépítése 

Az intézmény szervezeti felépítését a következő oldalon szereplő szervezeti diagram 

tartalmazza. 

 

 
 

 

4.5 A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

A belső ellenőrzés célja a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása, másrészt a hibák 

feltárása, mielőbbi megszüntetése. Az ellenőrzés információt nyújt a szakmai munka 

színvonaláról, tartalmáról. A folyamat során ösztönzést, segítséget biztosítson az ellenőrzött 

fél számára. 

A pedagógiai tevékenység, illetve a nevelői munka ellenőrzése kiterjed: 

 a pedagógiai program nevelési feladatainak végrehajtására, 

 az SzMSz-ben előírtak betartásának ellenőrzése 

 a nevelési év munkatervi feladatainak megvalósítására, a pedagógusok ezzel 

kapcsolatos tevékenységének vizsgálatára, 

 a nevelői munka tartalmának és színvonalának vizsgálatára, ezzel kapcsolatban a 

pedagógusok szakmai és módszertani felkészültségének vizsgálatára, 

 az óvodai csoport, a gyermekek fejlődésének, viselkedésének alakulására, értékelésére, 

 a csoportszoba rendezettségére, dekorációjára, tisztaságára 

 óvodapedagógus-gyermek, dajka-gyermek kapcsolatára,  

 Saját szerkesztésű csoportnaplók, Felvételi és mulasztási napló, Adatgyűjtő lap, 

Egyéni fejlettségmérő lap vezetésének ellenőrzésére, 

 a szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés alakulására. 

 

Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai 

feladatok végrehajtásának ellenőrzése az óvodavezető feladata. Az intézményben az 

ellenőrzés az óvodavezető kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez 

azonban rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges. E 

rendszer alapjait az e szabályzatban foglaltak mellett az óvodavezetőjének és pedagógusainak 

munkaköri leírása teremti meg. Az intézményvezető ellenőrzése folyamatos és közvetlen. Az 

ellenőrzés lehet tervszerű vagy spontán. A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos 

információk szóban vagy írásban folyamatosan eljutnak a munkatársakhoz. 



10 

 

Nevelési évenként egyszer minden alkalmazott értékelésére sor kerül, erről a vezető feljegyzést 

készít, melyet az óvodapedagógussal megismertet. 

Minden nevelési évben belső szakmai továbbképzést tartunk, ahol új ötleteket gyűjthetünk, 

megismerhetjük egymás munkáját, betekintést nyerünk a csoportok életébe, szokásaiba. Ezen 

hospitálások célja egyrészt a szakmai munka színvonalának megőrzése, másrészt felkészülés a 

pedagógusok minősítési eljárására. Így minden óvodapedagógus évente egyszer foglalkozást 

tart, ezután önreflexió keretén belül értékeli saját munkáját a kompetenciák mentén, majd 

segítő, támogató céllal a többi kolléga is reflektál, megfogalmazzák az esetleges 

hiányosságokat, fejlesztendő területeket. 

 

Az önértékelést támogató munkacsoport (korábban BECS) az Oktatási Hivatal által kiadott 

Önértékelési kézikönyv alapján kidolgozta az Intézményi önértékelés elvárás rendszerét, öt 

évre szóló Önértékelési programot írt. Ennek alapján évente az Éves önértékelési tervben 

meghatározottak szerint kerül sor a vezető illetve pedagógusok belső ellenőrzésére, 

meghatározott területek mentén értékeljük az intézményt.  

 

A munkaköri leírásokat szükség szerint, de legalább háromévente át kell tekinteni. 

Munkaköri leírásuk kötelezően szabályozza az alábbi feladatkört ellátó vezetők és 

pedagógusok pedagógiai és egyéb természetű ellenőrzési kötelezettségeit: 

 a pedagógusok. 

 pedagógiai munkát segítők (dajkák) 

 

A munkavállalók munkaköri leírását az érintettekkel alá kell íratni, az aláírt példányokat vagy 

azok másolatát az irattárban kell őrizni. A tanév során végrehajtandó ellenőrzési területeket a 

feladatokkal adekvát módon kell meghatározni. Az ellenőrzési területek kijelölésekor a 

célszerűség és az integrativitás a meghatározó elem.  

 

 

5. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 

5.1 A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai 

Az intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban álló – 

alapdokumentumok határozzák meg: 

 

 az Alapító okirat 

 a szervezeti és működési szabályzat 

 a pedagógiai program 

 a házirend 

 

Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az alábbi 

dokumentumok: 

- éves munkaterve (kiegészítve az éves beszámolókkal), 

- egyéb belső szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje). 
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5.1.1 Az alapító okirat 

Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az 

intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését.  Az intézmény alapító okiratát a 

fenntartó készíti el, illetve – szükség esetén – módosítja. 

 

5.1.2 A pedagógiai program 

A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató 

munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény 

számára a Köznevelési törvény 24. § (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot.  

 

Az óvoda pedagógiai programja meghatározza: (2011. évi CXC. törvény a nemzeti 

köznevelésről) 

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

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

személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődésének segítését, 

c) a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet, 

d) a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet, 

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

f) nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevő óvoda esetén a nemzetiség kultúrájának és 

nyelvének ápolásával járó feladatokat, 

g) az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, 

h) a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket, 

i) a nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket. 

A felsorolt tevékenységek szabályozása a pedagógiai program hatáskörébe tartozik, így az 

érdeklődők a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat. (Pumukli 

Pedagógiai Program) 

 

A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó jóváhagyásával 

válik érvényessé. Az óvoda pedagógiai programja megtekinthető az irodában, továbbá 

olvasható az intézmény honlapján. Az óvodavezető munkaidőben bármikor tájékoztatással 

szolgál a pedagógiai programmal kapcsolatban. 

 

5.1.3  Az éves munkaterv 

Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok 

figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a 

nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok 

időre beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével.  

 

Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti el, elfogadására a tanévnyitó 

értekezleten kerül sor. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor be 

kell szerezni a szülői szervezet véleményét. A munkaterv egy példánya a tantestület 

rendelkezésére áll. A tanév helyi rendjét az intézmény honlapján is el kell helyezni. 
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5.3 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje 

 

5.3.1 Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok 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 

óvoda vezetője alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. 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, 

 az óvodai jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 

 az október 1-jei alkalmazott és gyermek lista. 

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, továbbá az óvoda informatikai hálózatában egy külön e 

célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai 

rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek 

férhetnek hozzá. 

 

5.3.2 Az elektronikus úton előállított papíralapú dokumentumok kezelési rendje  

Az elektronikus úton előállított papíralapú dokumentumok kezelési rendje A tanuló- és 

gyermekbaleseteket az oktatásért felelős miniszter által vezetett, a minisztérium 

üzemeltetésében lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével tartjuk nyilván. A 

jegyzőkönyv kitöltésének céljából a gyermekvédelmi felelős rendelkezik hozzáféréssel. A 

jegyzőkönyv lezárása, a kinyomtatott példány aláírása kizárólagosan óvodavezetői hatáskör. 

 

 

5.4 Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli esemény esetére 

A rendkívüli események (továbbiakban: „bombariadó”) esetére a 20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés n) pontja végrehajtására a következő intézkedéseket 

léptetjük életbe. 

 

A rendkívüli események megelőzése érdekében az óvoda vezetője és a dajkák a mindennapi 

feladatok végzésekor köteles ellenőrizni, hogy az épületben rendkívüli tárgy, bombára utaló 

tárgy, szokatlan jelenség nem tapasztalható-e. Amennyiben ellenőrzésük során rendellenességet 

tapasztalnak, haladéktalanul kötelesek személyesen vagy telefonon az illetékeseknek jelenteni. 

 

Bombariadó esetén a legfontosabb teendők az alábbiak: 

 

Ha az intézmény munkavállalója az épületben bomba elhelyezésére utaló jelet tapasztal, vagy 

bomba elhelyezését bejelentő telefon üzenetet vesz, a rendkívüli eseményt azonnal bejelenti az 

óvodavezetőjének. Az értesített vezető a bejelentés valóságtartalmának vizsgálata nélkül 

köteles elrendelni a bombariadót. 
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A bombariadó elrendelése a tűzriadóhoz hasonlóan kolomp jelzésével történik.  

Az óvoda épületében tartózkodó gyermekek és munkavállalók az épületet a tűzriadó tervnek 

megfelelő rendben azonnal kötelesek elhagyni. A gyülekezésre kijelölt terület – ezzel ellentétes 

utasítás hiányában – az óvoda udvara. Az óvodapedagógusok a náluk lévő dokumentumokat 

mentve kötelesek a csoportokat sorakoztatni, a jelen lévő és hiányzó gyermekeket 

haladéktalanul megszámolni, kíséretüket, felügyeletüket ellátni, és a gyülekező helyen 

tartózkodni.  

 

A bombariadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul köteles 

bejelenteni a bombariadó tényét a rendőrségnek. A rendőrség megérkezéséig az épületben 

tartózkodni tilos! 

 

Ha a bombariadó bejelentése telefonon történt, akkor az üzenetet munkavállaló törekedjék arra, 

hogy a fenyegetőt hosszabb beszélgetésre késztesse, igyekezzék minél több tényt megtudni a 

fenyegetéssel kapcsolatban.  

 

A bombariadó lefújása folyamatos kolompolással és szóbeli közléssel történik.  

 

Aki tüzet észlel, köteles azt a tűzoltóságnak és a rendőrségnek késedelem nélkül jelezni, 

valamint a vezetőt értesíteni.  

 

Tűzriadó esetén a riasztás módja:  

 A kolomphoz legközelebb tartózkodó hosszantartó szaggatott csengetéssel ad jelzést.  

 Ezzel egy időben telefonon a tűzoltóságot ill. a rendőrséget értesíti az irodában 

tartózkodó személyek egyike. Bombariadó és tűzriadó esetén az épületek kiürítése a 

tűzriadó szabályai szerint történik.  

 A riasztás módja vonatkozik a délelőtti és délutáni foglalkozásokra is.  

 Ha a riasztás máshogy nem megoldható, akkor a ,,Tűz van, tűz van!” felkiáltás szolgál a 

riasztásra.  

 A bejelentés során a tűzoltósággal / rendőrséggel tudatni kell:  

o a pontos helyet és címet;  

o milyen káreset történt;  

o a jelentő nevét és beosztását;  

o a jelzésre használt távbeszélő telefonszámát 

 A jelzés észlelésekor a dolgozók a fegyelem biztosítása mellett a foglalkozási naplót 

magához veszi, sorakoztatja a gyermekeket és a tűzrendészeti felelős utasításait 

betartva, megkezdik az épület elhagyását a menekülési útvonalon.  

 Az épületben tartózkodó dolgozók részt vesznek az irányítási és mentési munkában, 

valamint a rendfenntartásban.  

 A tűzrendészeti megbízott köteles biztosítani:  

 a közlekedési útvonalak szabaddá tételét;  

 az áramtalanítást, és annak ellenőrzését (a technikai személyzet bevonásával);  

 szükség esetén a kézi tűzoltó készülékek használatát. Annak érdekében, hogy veszély 

esetén az épületek kiürítése gyorsan megtörténjen, évente két alkalommal próba 

tűzriadó kerül megtartásra, melyről feljegyzés készül. 
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6. Az intézmény munkarendje 

 

(Az óvoda nyitva tartásának, a gyermekek fogadásának rendje az óvoda Házirendjében 

részletesen megtalálható) 

 

6.1. Nevelési év 

Az óvodában az óvoda munkaterve határozza meg a nevelési év rendjét, mely szeptember 1-

től a következő év augusztus 31-ig tart. Az óvoda hétfőtől péntekig ötnapos munkarenddel 

működik. Eltérő az intézményi munkarend, a gyermekek fogadásának rendje abban az 

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

eltérően alakul. 

 

6.2. Nyitva tartás 

A nyitvatartási idő: napi 11 óra, reggel 6.00 órától 17.00 óráig. 

Az óvodát reggel a munkarend szerint 5.50 órára érkező óvodapedagógus/dajka nyitja, és 

délután a munkarend szerinti óvodapedagógus/dajka zárja. Az óvoda dolgozóinak 

munkarendje, a személyre szóló munkaidő-beosztás az adott nevelési évre szóló munkaterv 

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

engedélyezi. 

 

6.3 Nyári zárás, egyéb zárás 

Az óvoda nyári zárásának idejéről a fenntartó dönt. Minden év február 15-ig a döntését 

köteles a szülők tudomására hozni. 

Az ügyeleti ellátásra vonatkozó igényeket a zárás előtt 30 nappal az óvodapedagógusnak kell 

összegyűjtenie és továbbítani az óvodavezető felé. A nyári életet az óvodában a június 1. - és 

augusztus 31. közötti időszakban, mely időszakban összevont csoportokban történik a 

nevelés, ahogy a gyermeklétszám miatt lehetséges. 

A nyári zárva tartás ideje alatt a fenntartó által megállapított napokon 9–13 óráig ügyeletet 

kell tartani. 

Az óvodai nevelési év rendjét az óvodai munkaterv határozza meg. 

Az iskolai őszi, téli és tavaszi szünet előtt felmérjük az óvodai ellátásra vonatkozó igényeket, 

ezután döntünk csoportösszevonásról, vagy zárásról (energiatakarékossági okokból 10 főnél 

kevesebb igény esetén az óvoda zárva tart) Amennyiben a csoportok létszáma jelentősen 

csökken, az óvodavezető dönt a csoportösszevonásokról. Huzamosabb időre történő 

összevonás esetén tájékoztatja a fenntartót. 

 

6.4 Nevelésnélküli munkanapok 

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

tájékoztatást kell adni, valamint minden csoport faliújságján szeptemberben ki kell 

függeszteni, és az óvoda honlapjára fel kell tenni. 

Nevelésnélküli munkanapot nevelési évenként 5 alkalommal vesz igénybe a nevelőtestület, 

melyet nevelési értekezletek, továbbképzések, nevelőtestületi, szakmai céllal szervezett 

tapasztalatcsere céljára használ fel. Erről a szülők a jogszabályban előírtak szerint 

tájékoztatást kapnak (legkésőbb 7 nappal a nevelésnélküli munkanap előtt). Ezeken a napokon 

a gyermekek elhelyezéséről a szülők gondoskodnak, az óvoda zárva tart. 
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6.5 Rendkívüli/technikai szünet 

Az óvoda épületében bekövetkezett balesetveszély, rendkívüli esemény miatt az óvodavezető 

a fenntartó tájékoztatásával és engedélyével rendkívüli szünetet rendelhet el. 

 

6.6 Ünnepek, megemlékezések rendje 

Az óvoda ünnepeit, hagyományait a gyerekek közösségére vonatkozóan az óvoda Pedagógiai 

Programja és a munkaterve tartalmazza. Az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, időpontját, 

a rendezvényekkel kapcsolatos felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza 

meg. 

Célja az intézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az 

intézmény jó hírnevének megőrzése, mely az óvoda egész közösségére nézve kötelező. 

Az intézmény helyi hagyományai közé tartozó rendezvények, a közösségi élet formálását, a 

közös cselekvés örömét szolgálják, a gyermekeket az egymás iránti tiszteletre nevelik. 

 

6.7 Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az 

intézménnyel  

Az óvoda bejáratai a gyermekek biztonsága és a vagyonvédelem érdekében kaputelefonnal 

vannak felszerelve. Az intézmény alkalmazottai közül bárki ajtót nyithat, miután tájékozódott, 

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

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

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

az óvodavezető fogadja.  

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

engedélyezi.  

Ügynökök, üzletszerzők vagy más személyek az óvoda területén kereskedelmi tevékenységet 

nem folytathatnak. 

 

6.8 Az alkalmazottak intézményben való benntartózkodásának rendje, és a 

munkavégzés általános szabályai 

 A munkahelyen minden dolgozónak a munkakörére megállapított munkaidő kezdete 

előtt legalább 10 perccel meg kell jelennie munkavégzésre alkalmas állapotban, annak 

érdekében, hogy napi teendőit megfelelően előkészítse.  

 Valamennyi alkalmazott részére kötelező a napi tiszta, esztétikus munkaruha, 

munkacipő és védőruha használata.  

 A munkavégzés előtt a ruháit, értékekeit a dolgozó köteles elzárni. 

 A pedagógus havonta köteles nyilvántartani kötelező óráján felüli munkaidejét az óvoda 

belső használatra elkészített nyomtatványán.  

 A dajkák munkaideje: heti 40 óra, heti váltásban dolgoznak. 6.00-14.00-ig, ill. 9.00.-

17.00-ig. 

 Az óvodapedagógusok heti munkaideje 40 óra ebből (heti váltásban):  

 kötött munkaidejük heti 32 óra, azaz a megtartandó foglalkozások száma heti 32 óra 

(neveléssel-oktatással lekötött idő). A munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti 

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

nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti 

helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára. 
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A munkaidő többi részében ellátott feladatok különösen a következők 

a)  a tevékenységekre való felkészülés, 

b)  a gyermekek munkájának rendszeres értékelése, 

c)  tehetséggondozás, a gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

d)  óvodai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

e)  a pótlékkal elismert feladatok (munkaközösség-vezetői, gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok) ellátása, 

f)  szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

g)  részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

h)  részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

i)  kirándulások, óvodai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

j)  óvodai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

k)  részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

l)  nevelés nélküli munkanapon az óvodavezető által elrendelt szakmai jellegű 

munkavégzés, 

m) részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében, 

n)  óvodai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

o)  szertárrendezés, 

p)  csoportszobák, folyosók rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

q)  eseti helyettesítés 

 

 További 4 óra kötetlen munkaidő, ez idő alatt a pedagógus nem köteles az épületben 

tartózkodni. 

 Az éves munkatervben rögzített feladatok elvégzésére (ünnepségek, rendezvények, 

fogadóórák, gyermekek értékelése, szülős családokkal történő programok stb.) a 

pedagógus a kötelező órájának letöltése után, illetve pihenőnapon is berendelhető a 40 

órás munkaidejének terhére.  

 A szabadságolási terv alapján az óvodavezető engedélyezi a szabadságot.  

 A dolgozó a munkából való rendkívüli távolmaradást, illetve annak okát lehetőleg egy 

nappal előbb, de legkésőbb az adott munkanapon 7 óráig köteles jelenteni az 

intézményvezetőnek vagy a helyettesnek, hogy a helyettesítésről intézkedhessen. 

 Az óvoda alkalmazottai munkaidőben csak különlegesen sürgős esetekben vezetői 

engedéllyel hagyhatják el az intézményt. 

 A pedagógus munkaidő beosztását az óvoda vezetőjének előzetes engedélyével, a csere 

lebonyolítási módjának megjelölésével cserélheti csak el. 

 Egyéb tekintetben az Mt., a Kjt, az NKt, az óvoda  működését meghatározó intézményi 

dokumentumok, valamint a Közalkalmazotti Szabályzat. 
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6.8.1.Az óvodapedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje 

A Munka Törvénykönyvének 134.§ (1) – (3) Bekezdése előírja, hogy a munkáltatónak kell 

nyilvántartania a rendes és a rendkívüli munkaidő és szabadság tartalmát. A nyilvántartásból 

napra készen megállapíthatónak kell lennie, a teljesített rendes és rendkívüli munkaidőnek. 

A nyilvántartás – (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően – az írásban közölt munkaidő – 

beosztás hónap végén történő igazolásával és a változás naprakész feltüntetésével is 

vezethető. 

Kormányrendelet 16.§ (7) pontosítja a Mt. által meghatározott szabályokat az alábbiak 

szerint: 

“Az intézményvezető a munkatervben meghatározottak alapján az intézményben 

foglalkoztatott pedagógusok vonatkozásában munkaidő nyilvántartást vezet, és a 

munkavégzést igazolja.” 

A munkaügyi nyilvántartása erre a célra szerkesztett nyomtatványon történik.  

 

 6.8.2.Dajkák munkaidejének nyilvántartási rendje: 

A Munka Törvénykönyvének 134.§ (1) – (3) Bekezdése előírja, hogy a munkáltatónak kell 

nyilvántartania a rendes és a rendkívüli munkaidő és szabadság tartalmát.  

A nyilvántartásból napra készen megállapíthatónak kell lennie, a teljesített rendes és 

rendkívüli munkaidőnek.  

A nyilvántartás – (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően – az írásban közölt munkaidő – 

beosztás hónap végén történő igazolásával és a változás naprakész feltüntetésével is 

vezethető. 

Munkaidő meghatározása, nyilvántartása: melynek alapja a munkaidő meghatározása: a 

munkaszerződésben, a munkaköri leírásban van rögzítve.  

A munkaügyi nyilvántartása erre a célra szerkesztett nyomtatványon történik.  

 

6.9 Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje  

Az óvodaépület főbejáratnál a jogszabályi elvárásoknak megfelelő címtáblát, illetve az 

nemzeti színű zászlót kell elhelyezni. A zászlók jogszabályban elvárt minőségének 

folyamatos biztosításáért a munkaköri leírásban meghatározott személy, a felelős.  
Az óvoda minden munkavállalója felelős: 

 a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért, 

 a közösségi tulajdon védelméért, állapotának megőrzéséért, 

 az óvoda rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

 az energiafelhasználással való takarékoskodásért, 

 a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért. 

6.9.1 Az óvoda helyiségeinek, épületének és udvarának használata 

 Az óvodával jogviszonyban nem álló külső igénybevevők is tartózkodhatnak az 

épületben (logopédus, stb.). Az óvoda helyiségeinek használatára vonatkozó előírások 

a külső igénybevevőkre is vonatkoznak, őket vagyonvédelmi és kártérítési 

kötelezettség is terheli. 

 Vagyonvédelmi okok miatt az irodát, öltözőt zárni kell. 

 Az intézménnyel jogviszonyban álló személyek csak a részükre engedélyezett 

helyiségeket használhatják az előírásnak és a rendeltetésnek megfelelően. A 

konyhában, mosókonyhában, az óvoda raktárában csak az ott munkát végzők, illetve 

azok a személyek tartózkodhatnak, akiknek az óvodavezető engedélyt ad. 
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 Az óvoda helyiségeit más, nem nevelési célra átengedni csak a gyermekek távollétében, 

az alapító okiratban foglaltak szerint lehetséges fenntartói jóváhagyással. Az óvoda 

épületét és helyiségeit ez idő alatt is csak a rendeltetésüknek megfelelően szabad 

használni. 

 Az óvoda helyiségeiben párt vagy párthoz kötődő társadalmi szervezet nem működhet. 

Párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység 

nem folytatható. 

 Az óvoda által szervezett, a szülők részvételével tartott rendezvények alkalmával az 

óvoda helyiségeinek használati rendjét az óvodavezető határozza meg. 

 Az óvoda épületében és udvarában csak munkanapokon lehet tartózkodni. A hétvégi 

munkálatokhoz és a rendezvényekhez az óvodavezető engedélye szükséges. 

 Az óvoda dolgozói, továbbá ügynökök, üzletkötők vagy más személyek az óvoda 

területén kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak /kivéve az óvoda által 

szervezett vásár alkalmával/. 

 Az óvoda bejárati ajtajához kulccsal rendelkeznek: az óvodavezető, műszakonként egy-

egy technikai dolgozó, illetve a vezető által engedélyezett személy. 

 Az óvoda kulcsának elvesztését azonnal jelenteni kell az óvodavezetőnek, aki megteszi 

a szükséges intézkedéseket. 

 Az óvodában csak érvényes egészségügyi kiskönyvvel rendelkező munkavállaló 

dolgozhat. 

 A dolgozók az intézmény helyiségeit nyitvatartási időben akkor és oly módon 

használják, hogy az ne veszélyeztesse a nevelő tevékenységet, és az intézmény egyéb 

feladatainak ellátását. 

 Az óvoda udvarán az óvodás gyermek csak óvónői/dajkai felügyelettel tartózkodhat, 

az ott lévő játékokat, létesítményeket csak az ő felügyeletükkel használhatja. 

 Az óvoda udvara nem nyilvános játszótér, az óvodával jogviszonyban nem álló 

személyek nem használhatják. Kivételt képeznek az intézmény által szervezett családi 

rendezvények. 

6.9.2 A berendezések használati rendje 

 Az óvoda helyiségeinek berendezési tárgyait, felszerelését nem lehet elvinni abból a 

helyiségből, amelynek a helyiségleltárába tartoznak, csak kivételes esetekben, a vezető 

engedélyével. 

 Ha az óvoda dolgozója kölcsönbe szeretne venni egy óvodai berendezést, gépet, akkor 

ezt írásban kell kérvényeznie az óvoda vezetőjétől. A kölcsönkérő alkalmazottnak a 

tárgy átvételi elismervényt kell aláírnia.  

 Az óvoda könyvállományából származó (a könyvtárból és a csoportból) könyvet az 

óvodából (területéről) bármely használat céljára kivinni, a vezető engedélyével lehet. 

 Az óvodavezető felelős az óvoda helyiségeinek balesetmentes használhatóságáért és az 

azokban elhelyezett eszközök karbantartásáért. 

 Az eszközök, berendezések hibáját a dolgozóknak kötelességük az óvodavezető 

tudomására hozni. 

 A javíthatatlan eszközöket, berendezéseket külön jogszabály alapján selejtezni kell. 

 Az óvoda területén az épület felszereltségében és berendezési tárgyaiban előidézett 

kárt a károkozónak meg kell téríteni. 
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6.9.3 A telefonhasználat eljárásrendje 

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

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

használható magáncélra. A dolgozó a gyermekek között munkaidejében 

mobiltelefonját magáncélú beszélgetésre sem a csoportszobában sem az udvaron nem 

használhatja.  

 

 

6.10 A dohányzásról való rendelkezés 

 Az intézményben – ide értve az óvoda udvarát, a bejáratok előtti 5 méter távolságú 

területrészt az alkalmazottak és az intézménybe látogatók számára a dohányzás tilos. 

 Az intézmény bejáratánál szembetűnő felirattal kell figyelmeztetni a belépő 

személyeket a dohányzási tilalomra.  

 A dohányzási tilalomról tájékoztatást kell adni az intézménnyel szerződéses 

jogviszonyban álló külső személyeknek.  

 A foglalkoztatottakat a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor a vezető tájékoztatja a 

dohányzási tilalomról és a megszegésének következményekről. 

 A nemdohányzók védelméről szóló törvény 4.§ (8) szakaszában meghatározott, az 

intézményi dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézmény 

munkavédelmi felelőse. 

 

 

6.11 Nevelési időben szervezett, óvodán kívüli foglalkozásokkal kapcsolatos szabályok 

Ilyen programok lehetnek: helyszíni foglalkozás, kirándulás, séta, könyvtár- és 

múzeumlátogatás, kulturális és sportprogramok, iskolalátogatás, stb.) 

A szülői nyilatkozatok, engedélyek beszerzése a nevelési év elején történik. A szülő aláírásával 

adja beleegyezését a programon való részvételre. 

Az óvodavezetőt a kirándulás vagy foglalkozás előtt 3 munkanappal tájékoztatnia kell szóban 

az óvodapedagógusnak a programról. 

 

Az óvodavezető engedélyezi a programot, ha az alábbi feltételek adottak: 

 A csoportot legalább két alkalmazott kíséri (dajka, óvodapedagógus). 

 A szülői engedélyezés megtörtént 

 

A pedagógus köteles: 

A külső programok, foglalkozások szervezésére vonatkozó szabályok maradéktalan betartására, 

valamennyi az előzőekben felsorolt és részletezett feltétel biztosítására. 

 

Közös programok esetén: 

 óvónő részéről: a szülők maradéktalan tájékoztatása a közös szabályokról, 

 szülők részéről: a megbeszélt szabályok betartása és betartatása a gyermekekkel. 
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6.12 A gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok 

A gyermekekkel egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a 

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

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

életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően ismertetni kell. 

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

és tartalmát a csoportnaplóban dokumentálni kell. 

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

a szülők jelenlétében is elvárás. 

Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott (MSZ EN 71-es szabványnak megfelelő) játékot 

vásárolhat. Az óvodapedagógus köteles a játékon feltüntetett, vagy ahhoz mellékelt 

figyelmeztetést, feliratot, használati utasítást áttanulmányozni és az alkalmazás során betartani. 

A kaput és az ajtót minden esetben be kell csukni, ügyelve arra, hogy más gyermek ne menjen 

ki az épületből. 

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

Az óvoda felügyeleti kötelezettsége a belépéstől az intézmény jogszerű elhagyásáig terjed, 

illetve az óvodán kívüli programok időtartamára áll fenn.  

A balesetek megelőzése érdekében, miután a szülő megérkezett gyermekéért kötelesek az 

óvoda területét a lehető legrövidebb időn belül elhagyni, az udvari játékok használata tilos! 

 

Az intézmény vezetőjének feladata hogy: 

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

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

kivételével nem végezhető, 

 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, 

 a gyermekek elektromos áramütés elleni védelme folyamatosan biztosítva legyen – az 

ajzatok vakdugózásával, illetve a hálózat megfelelő védelmével, 

 biztosítsa a gyermekek számára veszélyforrást jelentő helyiségek elkülönítését, 

 ellenőrizze a tisztítószerek megfelelő tárolását. 

 

Az óvodai alkalmazottak felelőssége: 

 Mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos berendezések 

használatára, kezelésére. 

 A különböző berendezéseket úgy tárolják, hogy azokhoz a gyermekek ne férhessenek 

hozzá. 

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

kerülhessenek az óvodába. 

 A foglalkozásokra általuk készített és használt eszközök megfeleljenek a biztonsági 

előírásoknak. 

 Javaslatot tegyenek az óvoda épülete és a csoportszobák még biztonságosabbá tételére. 

 Munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek biztonságára, 

testi épségére. 

 Hívják fel a gyermekek és az óvodavezető figyelmét a veszélyhelyzetekre. 

 Azonnali veszélyelhárítás szükséges a baleset megelőzése érdekében 
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A dajkák feladata: 

 A munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek 

biztonságára, testi épségére. 

 A munkaköri leírásnak megfelelően a gyermekek felügyelete öltöző és mosdó 

használatkor, továbbá az óvónővel egyeztetett alkalmakkor. 

 A tisztítószerek rendeltetésszerű használata, tárolása. A gyermek közelében (mosdó, 

öltöző, csoportszoba…) vegyszert, takarítási eszközöket tárolni TILOS!! 

 Balesetveszélyek elhárítását segítő magatartás. Balesetveszélyes helyek, eszközök 

észlelésekor azonnali jelentés a munkavédelmi felelős és az intézményvezetés felé. 

 A hibaelhárításban tevőleges segítségadás! 

 A kövezet, műanyagpadló csúszásmentesen tartása. 

 A veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják stb. 

 

A konyhai dolgozó kötelezettségei az intézmény védő-óvó előírásainak betartása 

érdekében: 

 Azokat a konyhai eszközöket, amelyek sérülést okozhatnak (szúró-vágó eszközök, 

csorba, repedt edény…) gyermeknek odaadni nem szabad. 

 Óvni kell a gyermekeket a forró ételektől. 

 Az ételmaradék tárolását úgy kell megszerveznie, hogy a gyermekek semmilyen 

körülmények között se férhessenek hozzá. 

 A munkájával összefüggő balesetveszélyes helyekről, eszközökről az óvodavezetést 

értesítenie, tájékoztatnia kell. 

 

A balesetvédelmi felelős feladatai: 

 a baleset kivizsgálásával kapcsolatos teendőket az óvodavezető utasításai szerint 

ellátja, 

 figyelemmel kíséri a védő-óvó eljárások betartását, 

 részt vesz a jegyzőkönyv elkészítésében, 

 részt vállal a dolgozók évenkénti baleset-megelőzési oktatásában, 

 ellátja az új dolgozók baleset-megelőzési oktatását. 

 részt vesz a munka-és tűzvédelmi szemlén, az esetleges hiányosságok pótlása (erről 

jegyzőkönyv készítése) majd kéthavonkénti ellenőrzése. –  

 A tűz-és bombariadó megtartja, majd erről jegyzőkönyvet készít. 

 A munkakörülményeket ellenőrzi. Szabálysértés vagy veszély esetén intézkedik. 
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6.13 Gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok 

A balesetet szenvedett gyermek ellátása a gyermek felügyeletét éppen ellátó óvónő feladata, 

miután a többi gyermek biztonságáról, felügyeletéről gondoskodott. Ebben az esetben a többi 

munkatársnak is segítséget kell nyújtania. 

A balesetet szenvedett gyermek megnyugtató ellátása után tájékoztatni kell az óvodavezetőt, 

amennyiben orvosi ellátás szükséges, akkor azonnal értesíteni kell a szülőket is. 

A gyermekbalesetek jelentésének módját az EMMI r. 169. § (2) bekezdése tartalmazza. 

A gyermekbalesetek jegyzőkönyvezése és nyilvántartása az óvodavezető, és a gyermekvédelmi 

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

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

 

Nem súlyos balesettel kapcsolatos feladatok: 

 a baleset körülményeinek kivizsgálása 

 jegyzőkönyv készítése 

 bejelentési kötelezettség teljesítése 

 

Súlyos balesettel kapcsolatos további előírások: 

 azonnali jelentés a fenntartónak 

 legalább középfokú munkavédelmi képesítéssel rendelkező személy bevonása a baleset 

körülményeinek a kivizsgálásába 

 A baleset körülményeinek kivizsgálásánál biztosítani kell a szülők képviselőjének 

részvételét. A munkavédelmi felelős különleges felelőssége, hogy 

 gyermekbalesetet követően intézkedjen annak megelőzésére, hogy hasonló eset ne 

forduljon elő, 

 az óvoda minden alkalmazottját tájékoztassa. 

Súlyos az a gyermekbaleset, amely: 

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

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

vesztette), 

 valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését, illetve jelentős mértékű 

károsodását, 

 orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást, 

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

elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek), 

 a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulását, bénulást, illetve elmezavart 

okozott. 

 

A pedagógusok és egyéb munkavállalók számára minden tanév elején tűz-, baleset-, 

munkavédelmi tájékoztatót tart az intézmény munkavédelmi felelőse. A munkavédelmi felelős 

megbízása az intézmény vezetőjének feladata. A tájékoztató tényét és tartalmát dokumentálni 

kell. Az oktatáson való részvételt az munkavállalók aláírásukkal igazolják. Az új dolgozók 

munkába állásukkor részesülnek oktatásban. 
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7. Az intézmény nevelőtestülete és közösségei 

 

7.1 Az intézmény nevelőtestülete 

A nevelőtestület – a köznevelési törvény 70. § alapján – a nevelési–oktatási intézmény 

pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb 

tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja az óvoda valamennyi pedagógusa. 

 

A pedagógusok fő feladata: 

Köznevelési törvény 62. § 

 Az óvodai nevelés keretében a gyermekekkel való pedagógiai célú közvetlen 

foglalkozás, az ONAP és a helyi Pedagógiai Program szellemében. 

 A rájuk bízott gyermekek harmonikus személyiségfejlesztése az egyéni képességek 

figyelembevételével: integrálás, tehetséggondozás, differenciálás. Testi és lelki 

egészségük fejlesztése, megóvása, munka és balesetvédelmi előírások betartása. 

 A helyi Pedagógiai Programban és a munkatervben szereplő rendezvények, 

tevékenységek megszervezése, azokon aktív részvétel. 

 Mind a gyermekek, mind a munkatársak, mind a szülők tekintetében közösségi 

együttműködés magatartás szabályainak megtartása. 

Részletes feladataikat a munkaköri leírás határozza meg. 

 

A nevelőtestület működésére vonatkozó általános szabályok: 

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

határozza meg. 

A nevelőtestület a nevelési kérdésekben, a nevelési intézmény működésével kapcsolatos 

ügyekben a köznevelési törvényben és más jogszabályokban, továbbá az SZMSZ-ben 

meghatározott kérdésekben döntési, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

 

A nevelőtestület döntési jogköre: 

 a helyi Pedagógiai Program és módosításának elfogadása, 

 a Szervezeti és Működési Szabályzat, házirend és módosításának elfogadása, 

 a nevelési intézmény éves munkatervének elfogadása, 

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

 az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai 

vélemény kialakítása, 

 a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, 

 jogszabályokban meghatározott más ügyek. 

A nevelőtestület véleményét ki kell kérni: 

 a pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, 

 pedagógusok, gyermekek csoportbeosztásakor, 

 a Nevelési Tanácsadó vagy a Szakértői Bizottság megkeresése a hetedik életévét 

betöltött gyermek újabb nevelési évének megkezdéséhez szükséges engedély megadása 

esetén. 
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A nevelőtestület értekezletei: 

A nevelőtestület feladatainak ellátása, szakmai kapcsolattartás a munkaterv szerint ütemezett 

nevelőtestületi értekezleten, illetve a rendkívüli nevelőtestületi értekezleten valósul meg. A 

nevelőtestület értekezleteit az óvoda munkatervében meghatározott napirenddel és időponttal 

az óvoda vezetője hívja össze. 

 

A nevelési év tervezett nevelőtestületi értekezletei: 

o tanévnyitó, 

o szakmai tréning, 

o félévi értekezlet, 

o tanévzáró értekezlet. 

 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet kell tartani, ha: 

 Az óvodavezető összehívja, s három nappal előbb történő kihirdetéséről intézkedik. 

 A nevelőtestület kéri, a pedagógusok egyharmadának aláírásával, valamit az ok 

megjelölésével. Az értekezletet nevelési időn kívül a kezdeményezéstől számított nyolc 

napon belül össze kell hívni. 

 A szülői szervezet kezdeményezi, akkor, ha a kezdeményezést a nevelőtestület 

elfogadta. 

 jogszabályokban meghatározott más ügyekben. 

 

A nevelőtestületi értekezlet előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos rendelkezések: 

 A nevelőtestületi értekezletet az óvodavezető készíti elő. A nevelőtestület írásos 

előterjesztés alapján tárgyalja: 

o a helyi Pedagógiai Program, 

o SZMSZ, házirend, 

o éves munkaterv, 

 az óvodai munkára irányuló átfogó elemzés, beszámoló elfogadásával kapcsolatos 

napirendi pontokat és az előterjesztés írásos anyagát az óvodavezető a nevelőtestületi 

értekezlet előtt legalább nyolc nappal átadja a nevelőtestület tagjainak, 

 

A nevelőtestületi értekezlet levezetését az óvodavezető, akadályoztatása esetén általa megbízott 

óvodapedagógus látja el. 

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

határozatait – kivéve jogszabályokban meghatározott titkos szavazás esetén – nyílt szavazással, 

egyszerű szótöbbséggel hozza. Ha a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel hozható döntésekor 

szavazategyenlőség keletkezik, a határozatot az óvodavezető szavazata dönti el. A 

nevelőtestület döntéseit határozati formában kell megszövegezni. A határozatokat nevelési 

évenként sorszámozni kell, azokat nyilvántartásba kell venni. 

A nevelőtestületi értekezletről tartalmi, lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyvet kell 

készíteni. A jegyzőkönyvet az óvodavezető, a jegyzőkönyvezető és a nevelőtestület jelenlévő 

tagjai közül két hitelesítő írja alá. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a jelenléti ívet. A 

jegyzőkönyvet az értekezletet követő három munkanapon belül el kell készíteni. 
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A nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletről készült jegyzőkönyv tartalmazza: 

 a helyet, időt, az értekezlet napirendi pontjait, az értekezletvezető, a jegyzőkönyvezető 

és hitelesítő nevét, 

 a jelenlévők számát, 

 az igazoltan, illetve igazolatlanul távollévők nevét, 

 a meghívottak nevét, 

 a jelenlévők hozzászólását, 

 a módosító javaslatok egyenkénti megszavaztatását, 

 a határozat elfogadásának szavazati arányát. 

 

Az óvodavezetői megbízással kapcsolatos rendkívüli nevelőtestületi értekezlethez a 

nevelőtestület kétharmadának, az alkalmazotti közösség értekezletének határozatképességéhez 

az óvodában dolgozók kétharmadának jelenléte szükséges. A határozatképesség eldöntésénél 

figyelmen kívül kell hagyni azt, akinek közalkalmazotti jogviszonya szünetel, amennyiben a 

meghívás ellenére nem jelent meg. A nevelőtestület véleményét írásba foglalja. 

Az intézmény vezetésére vonatkozó program és fejlesztési elképzelések támogatásáról (vagy 

elutasításáról) a nevelőtestület titkos szavazással határoz, egyébként döntéseit nyílt szavazással 

hozza. 

 

A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása: 

A nevelőtestület valamennyi hatáskörének gyakorlási jogát fenntartja, jogszabályokban 

biztosított hatásköreinek gyakorlási jogát nem ruházza át. 

 

7.2 Alkalmazotti közösség 

Az alkalmazotti közösségnek az óvodában foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott a tagja. 

A munkavégzéssel kapcsolatos jogaikat és kötelességeiket a Munka Törvénykönyve és a 

Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szabályozza. 

Az alkalmazotti közösség tagjainak részletes feladatait a személyre szóló munkaköri leírások 

szabályozzák. 

Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályban meghatározott részvételi, 

javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jog illeti meg. 

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

rendezvényeken, amelyekre meghívót, meghívást kap. 

Véleményezési jog: az intézmény megszűntetésével, átszervezésével, feladatának 

megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és 

módosításával, vezetőjének megbízásával és megbízásnak visszavonásával kapcsolatosan. a 

jogszabályokban biztosított véleményezési és javaslattételi joggal rendelkező közösségeken 

kívül az óvoda működési körébe tartózó kérdésekben javaslatot tehet, véleményt nyilváníthat az 

óvoda minden közalkalmazottja. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntés 

előkészítés során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell. 

A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel kapcsolatos 

álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel közölni kell. 

Az alkalmazotti közösség értekezlete biztosítja a szakmai munkát végző pedagógusok, 

valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dajkák és konyhai dolgozó 

együttműködését.  

Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a magas szintű belső 

igényesség, hatékonyság jellemző. 
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7.2.1 A nevelőmunkát közvetlenül segítő dolgozók közössége 

Dajkák: 

Felettük az általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Jogszabályokban 

megfogalmazott és saját területüket érintő kérdésekben véleményezési és javaslattevő jogkörrel 

rendelkező közösséget alkotnak. Közvetlen felettesük az óvodavezető. 

Munkáját a gyermek óvodai napirendjéhez igazodva az óvónők irányítása mellett szervezi és 

végzi. 

Biztosítja a pedagógiai munkához szükséges higiénés feltételeket, közreműködik a gyermek 

egész napi gondozásában a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében. 

Részletes feladataikat a munkaköri leírás határozza meg. 

Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre, továbbá a csoport textíliáival, 

evőeszközeivel, edényeivel a leltár szerint elszámol. 

Beszámolási kötelezettsége szóban nevelési évzáró értekezleten történik. 

7.3 Gyermekvédelmi felelős 

Feladatai: 

 Koordinálja a pedagógusok prevenciós munkáját. 

 Elkészíti az intézmény gyermekvédelmi programját, amely alapján tervezi, szervezi, 

irányítja, végzi az intézmény gyermekvédelmi munkáját, feladatait. 

 Segíti az intézményvezető gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységét. 

 Kapcsolatot tart a Családsegítő Szolgálattal, Gyermekjóléti Központtal és a 

gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó intézményekkel. 

 Saját használatra munkanaplót vezet  

 A veszélyeztetettség felismerése, szükség esetén jelzése a gyermekjóléti szolgálatnak 

 Jelzőlapon értesíti a gyermekjóléti szolgálatot  

 Részt vesz- a rá vonatkozó területeken- az intézmény dokumentumainak elkészítésében, 

felülvizsgálatában  

 Figyelemmel kíséri a Szakértői Bizottsághoz utalt gyerekeket  

 Figyeli a jogszabályi változásokat  

 Részt vesz a pályázatokban  

 Figyelemmel kíséri a gyermekek hiányzásait, intézkedik  

 Félévkor és évvégén beszámol munkájáról a nevelőtestületnek 

 Szociális ellátások számbavétele, az érintettek tájékoztatása (ingyenes étkezés) 

 Tanácsadás szülőknek, pedagógusoknak 

A szülőket tanév elején tájékoztatni kell a gyermekvédelmi felelős személyéről, valamint arról, 

hogy hol, milyen időpontban kereshető fel. Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza 

 

7.4 Belső Önértékelési Csoport 

A Belső Önértékelési Csoport tagjai önálló szabályzatban megfogalmazott feladatkörrel 

rendelkeznek, teammunkában dolgoznak. Részletes feladataik az Önértékelési Programban 

találhatók. 

 

7.5 Közalkalmazotti képviselő 

Feladata biztosítani a közalkalmazottak részvételét a munkáltató vezetésében, részletes 

feladatai a Közalkalmazotti Szabályzatban található. 
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8. Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje 

 

Az óvoda kiemelt kulcsfontosságú partnerei a munkavállaló számára ismertek, a partnerekkel 

való kapcsolattartás folyamatos. Az óvoda terveinek elkészítése során egyeztet a külső 

partnerekkel.  

A partnerekkel megismertetjük az intézmény múltját, hagyományait, kölcsönösen nyitottak 

vagyunk új hagyományok teremtésére. 

Az intézmény a külső partnerek igényeit és elégedettségét rendszeresen nyomon követi 

(Intézményi önértékelés), ezt felülvizsgálja, visszacsatolja és fejleszti.  

A külső partnereket szóban, papíron vagy digitális formában tájékoztatja. 

 

8.1 Az óvodaközösség 

Az óvodaközösség az intézmény gyermekeinek, azok szüleinek, az alapítvány elnökének és 

kuratóriumi tagjainak, valamint az óvodában foglalkoztatott munkavállalóknak az összessége. 

 

8.2 A munkavállalói közösség 

Az óvoda nevelőtestületéből és az intézménynél munkavállalói jogviszonyban álló dolgozókból 

áll (dajkák, konyhai dolgozó). 

 

Az óvodavezető az alábbi közösségekkel tart kapcsolatot: 

 alkalmazotti közösség 

 nevelőtestület 

 szülői munkaközösség, 

 

8.3 A szülői munkaközösség 

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

szervezetet, illetve óvodaszéket hozhatnak létre. Csoportonként 3 szülő képviseli a szülők 

közösségét. 

A szülőkkel történő kapcsolattartást a jogszabályokban és a jelen Szabályzatban 

meghatározott eseteken túl a házirend is tartalmazza.  

A szülők képviselőjével az intézményvezető, és az óvodapedagógusok tartják a kapcsolatot.  

Az óvodavezető a szülők képviselőjét meghívja a nevelőtestületi értekezlet azon napirendi 

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

szervezet részére véleményezési, tanácskozói jogot biztosít.  

A meghívás a napirend írásos anyagának legalább 8 nappal korábbi átadásával történhet.  

Az óvoda vezetője a szülők képviselőit legalább félévente tájékoztatja az óvodában folyó 

nevelőmunkáról és a gyermekeket érintő kérdésekről.  

Az óvodapedagógus a csoportos szülők képviselőjének szükség szerint ad tájékoztatást.  

Az óvodás gyermek fejlődéséről, magatartásában, érzelmi életében bekövetkezett 

változásokról való tájékoztatás a csoportos óvodapedagógus, adott esetben az óvodavezető 

feladata és kötelessége.  

 

A szülői szervezet tagjai:  

 figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka 

eredményességét  

 bármely, gyermekeket érintő kérdésben tájékoztatást kérhet  

 képviselője részt vehet a gyermekbalesetek kivizsgálásában  

 nevelőtestületi értekezlet összehívását kezdeményezheti  
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A szülői szervezet tagjai véleményezési jogot gyakorolnak:  

 a pedagógiai program elfogadásakor  

 az SZMSZ elfogadásakor  

 a házirend elfogadásakor  

 a munkaterv elfogadásakor (a nevelési év rendjének meghatározásában)  

 az adatkezelési szabályzat elfogadásakor  

 az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában  

 a vezetők és a szülők képviselője közötti kapcsolattartás módjának meghatározásában  

 a pedagógiai program, az SZMSZ és a házirend nyilvánosságával kapcsolatosan  

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

kapcsolatosan)  

 a nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó programok összeghatárának 

megállapításakor  

 vezetői pályázatnál  

 az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, 

nevének megállapításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának 

visszavonásával kapcsolatosan  

 

A szülői szervezet tagjai véleményezési jogkörében eljárva minden esetben kötelesek 

írásban nyilatkozni.  

 A szülők képviselői minden értekezlet után kötelesek a soron következő csoportos 

szülői értekezleten beszámolni a mindenkit érintő információkról.  

 A szülői képviselők részére érkezett iratokat az óvodavezető bontatlanul köteles átadni 

az érdekeltnek. Az iratkezelés az érdekelt kezdeményezésére történik. 

 

Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések  

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

honlapján a szülők számára hozzáférhető  

 az óvoda pedagógiai programja,  

 szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ),  

 házirendje.  

 

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

számára nyomtatott formában bármikor hozzáférhető.  

A dokumentumok elhelyezéséről és a szóbeli tájékoztatás időpontjáról a szülők a nevelési év 

kezdésekor tájékoztatást kapnak az óvodavezetőtől.  

A szülők az óvodavezetőtől, és a csoport óvodapedagógusától kérhetnek szóbeli tájékoztatást 

a dokumentumokról. Ennek időpontja a szülővel történő előzetes egyeztetés alapján kerül 

meghatározásra.  

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

kapjanak kérdéseikre.  

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

aláírásával igazolja. 
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8.4 A szülők, érdeklődők tájékoztatásának formái 

8.4.1 Szülői értekezletek 

A csoportok szülői értekezletét az óvodapedagógusok tartják. Tanévenként legalább két szülői 

értekezletet tartunk. Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából az óvodavezető, az 

óvodapedagógusok vagy a szülői munkaközösség elnöke rendkívüli szülői értekezletet hívhat 

össze.  

 

8.4.2 Fogadóórák 

A szülő kérésére az óvodapedagógus előre egyeztetett időpontban köteles fogadóórát tartani. 

Erről feljegyzést készíteni, mely a csoportnapló része. 

 

 

8.5 Az óvodai dokumentumok nyilvánossága 

Az intézmény alapvető dokumentumai az alábbiak: 

 alapító okirat, 

 pedagógiai program, 

 szervezeti és működési szabályzat, 

 házirend 

 éves munkaterv 

A fenti dokumentumok nyilvánosak, azok az irodában szabadon megtekinthetők, illetve (az 

alapító okirat kivételével) megtalálhatók az iskola honlapján. A hatályos alapító okirat a 

www.kir.hu honlapon található meg. A fenti dokumentumok tartalmáról – munkaidőben – az 

óvodavezető ad tájékoztatást.  

 

 

8.6 A külső kapcsolatok rendszere és formája 

Az előzőekben említett szervezeteken kívül az óvoda rendszeres munkakapcsolatot tart fenn a 

gyerekek iskola-egészségügyi ellátását biztosító szervezettel. Az iskola-egészségügyi 

szolgálat szakmai ellenőrzését az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat végzi. 

 

A kapcsolattartást az óvoda vezetője biztosítja az alábbi személyekkel: 

• az óvodaorvos, 

• a védőnő, 

• az ÁNTSZ kistérségi tisztifőorvosa 

 

8.6.1 Az óvodavezető és az óvodaorvos kapcsolatának rendszere 

Az óvodaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását tartalmazó 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1998. (IX.3.) 

NM-rendelet szerint végzi. 

Az óvodaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján az óvodába járó 

gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását (a Köznevelési törvény 25.§ (5) 

bek.) alapján. Munkáját szakmailag az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

Tapolca városi tiszti főorvosa irányítja és ellenőrzi. Az óvodaorvost feladatainak ellátásában 

segíti az intézmény vezetője, a közvetlen segítő munkát az általános vezető helyettes végzi. 

Az óvodaorvos munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az 

óvodavezetőjével. A gyerekek szűrővizsgálatának tervezetét október 15-ig kifüggeszti a 

nevelői szobában. 

http://www.kir.hu/
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Az óvodaorvos minden nevelési évben elvégzi a következő feladatokat 

 Az óvodás gyermekek folyamatos egészségügyi felügyelete, évente egy alkalommal 

történő szűrővizsgálata (a Köznevelési törvény 46. § (6)/d bekezdése, valamint a 25.§ 

(5) bek. előírja a gyerekek rendszeres egészségügyi ellenőrzését). 

 A vizsgálatkor talált kóros elváltozások esetében a gyermek gondozásba vétele a 

26/1997. (IX.3.) NM-rendelet alapján. 

 A gyógytestnevelési, könnyített-, felmentett- illetve normál testnevelési csoportokba 

való besorolást a nevelési évet megelőző május 15-ig elvégzi, kivéve, ha a vizsgálat oka 

később következett be. 

 Ellenőrzi az elrendelt járványügyi intézkedések végrehajtását. 

 Sürgősségi eseti ellátást végez. 

 Gondoskodik a gyermekek egészségügyi állapotáról tanúskodó dokumentumok 

vezetéséről, a védőnő közreműködésével rendszeresen ellenőrzi, hogy a kisgyermekek 

a szükséges szakorvosi vizsgálatokon részt vegyenek. A szükséges vizsgálatokra 

beutalót biztosít a kicsiknek, szüleiket a legszükségesebb gyógyszerekkel ellátja, ezt 

követően a háziorvosi rendelőbe irányítja kezelésre. 

 A csoportok szűrését követően kapcsolatot tart az óvodapedagógusokkal és a gyógy 

testnevelővel, velük konzultál a tapasztalatairól, felhívja figyelmüket a gyermekeknél 

tapasztalt rendellenességekre. 

 

8.6.2 A védőnő feladatai 

A védőnő munkájának végzése során együttműködik az óvodaorvossal. Elősegíti az 

óvodaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a 

gyerekek egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket, 

leleteik meglétét. Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket (vérnyomás, 

testsúly, magasság, hallásvizsgálat stb.). 

A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény vezetőjével. 

• Végzi a szükséges egészségnevelő munkát, előadásokat tart az óvodapedagógusokkal 

együttműködve. 

• Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, Családsegítő 

Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, stb.). 

 

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésével és megszüntetésével kapcsolatos 

feladatok. 

A gyermek és ifjúságvédelem az intézmény összes dolgozójának alapvető feladata. Ennek 

végzése során az intézmény vezetője a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 69.§ (2)/f 

bekezdésében meghatározott feladatok ellátására gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst bíz 

meg a feladatok koordinálásával. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős kapcsolatot tart fenn 

a fenntartó által működtetett Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve a 

gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel, 

intézményekkel és hatóságokkal. A gyermek anyagi veszélyeztetettsége esetén 

kezdeményezi, hogy az óvodavezetője indítson eljárást rendszeres vagy rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás megállapítása érdekében. 
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8.7 Pedagógiai szakszolgálatok 

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

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

segítése, valamint tanácsadás nevelési kérdésekben. 

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

szülői értekezleten való részvétel. 

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

és óvónők jelzése alapján szükség szerint. 

 

 

8.8 Gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat, gyámhivatal 

Kapcsolattartó: óvodavezető és a gyermekvédelmi felelős. 

A kapcsolat tartalma: a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése, 

esélyegyenlőség biztosítása. 

A kapcsolat formája, lehetséges módja: esetmegbeszélésen, előadásokon, rendezvényeken 

való részvétel, segítség kérése, ha a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel 

nem tudjuk megszüntetni, valamint minden olyan esetben, amikor a gyermekközösség 

védelme miatt ez indokolt. 

 a Gyermekjóléti Szolgálat értesítése – ha az óvoda a szolgálat beavatkozását 

szükségesnek látja 

 amennyiben további intézkedésre van szükség, az óvoda megkeresésére a 

Gyermekjóléti Szolgálat javaslatot tesz arra, hogy az óvoda a gyermekvédelmi 

rendszer keretei között milyen intézkedést tegyen 

 esetmegbeszélés – az óvoda részvételével, a szolgálat felkérésére 

 szülők tájékoztatása révén (a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának 

intézményben való kihelyezése), lehetővé téve a közvetlen megkeresését 

 Gyakoriság: szükség szerint. 

 

 

8.9 Általános iskola 

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

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

megkönnyítésével, információk továbbítása a szülőknek. 

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

Gyakoriság: a közeli iskolák megkeresésére (Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató 

Általános Iskola, Érdi Bólyai János Általános Iskola, Érdi Körősi Csoma Sándor Általános 

Iskola) látogatás az iskolai beiratkozás előtt és az első félévet követően. 
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8.10 Fenntartó: Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Kapcsolattartó: óvodavezető. 

A kapcsolattartás tartalma: az intézmény optimális működtetése, a fenntartói elvárásoknak való 

megfelelés, az intézmény érdekeinek képviselete. 

Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, mely kiterjed: 

 az intézmény működésével, működtetésével összefüggő feladatok ellátására, 

 az intézmény személyi és tárgyi költségvetésének, fejlesztésének – felújításának 

tervezésére, megállapítására, módosítására, végrehajtására, 

 az intézmény heti és nyári nyitvatartási idejének megállapítása, 

 az intézménybe történő jelentkezés idejének meghatározására, 

 az intézmény alapdokumentumainak előterjesztésére, ha erre szükség van, 

 az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységére, 

 az intézmény gazdálkodási, törvényességi ellenőrzésére, 

 az intézmény szakmai munkájának eredményességére, a szakmai munka értékelésére, 

 a program alapján végzett értékelések nyilvánosságra hozására, 

 az étkezési – térítési díjak megállapítása, befizetés szabályainak megállapítása, szociális 

alapon adható kedvezmények elbírálása, 

 gyermekvédelemmel, gyermekbalesetekkel kapcsolatos dokumentációk, intézkedések, 

 ünnepek, megemlékezések, hagyományápolás. 

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

ünnepségeken való intézményi képviselet, munkamegbeszélések, adatszolgáltatás, írásos 

beszámoló. 

 

8.11 Kulturális intézmények, szolgáltatók, könyvtárak 

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

A kapcsolat tartalma: színvonalas gyermekműsorok, előadások szervezése, lebonyolítása. 

A kapcsolat formája: intézményi programok szervezése, intézményen kívüli kulturális 

programok látogatása, illetve ajánlása a szülőknek. 

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

véleményének kikérésével 
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9. A gyermek ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok 

 

9.1 Az óvodai hiányzás igazolása 

A hiányzással kapcsolatos szabályozás a házirend feladatköre. Szabályzatunkban a hiányzások 

és késések egységes elbírálása érdekében eljárási szabályokat rögzítünk az alábbiakban. 

A szülő köteles a gyermeke távolmaradását a házirendben meghatározottak szerint 

igazolni.  

Az igazolásokat az óvodapedagógus a nevelési év végéig köteles megőrizni. 

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni a következő esetekben: 

• a szülő előzetes írásbeli, vagy szóbeli kérelmére, 

• vagy orvosi igazolással igazolja távolmaradását, 

Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése 

A szülők tájékoztatása, értesítése a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (3) bekezdésének 

előírásai szerint történik. 

 

9.2 Óvodai felvétel, átvétel, elhelyezés 

A gyermekek felvétele folyamatos. A felvételnél előnyt élvez a gyermek, akinek szülője kitölti 

II. Nyilatkozatot a nemzetiségi hovatartozásról. (A válaszadás nem kötelező, ennek hiányában 

azonban a felvétel során nem érvényesíthető a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 51. 

§ (6) bekezdésben meghatározott előnyben részesítés.) 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a 

nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve 

kiadásáról 

A következő nevelési évre történő beíratás idejét a fenntartó és az óvodavezető határozza meg. 

A beíratás idejét, a beíratást megelőzően legalább 30 nappal előbb nyilvánosságra kell hozni: 

honlap, helyi újság, valamint kifüggesztett közlemény formájában. A beíratás az intézményben 

történik. A gyermekek óvodai felvételéről, átvételéről az óvodavezető dönt. A felvételről vagy 

esetleges elutasításról határozat után írásban értesítjük a szülőket. 

Az átvett gyermek óvodai beíratását az óvodavezető igazolja vissza az előző óvodának. 

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok 

véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. 

Ha az óvodába jelentkező gyermekek száma meghaladja a felvehető létszámot, abban az 

esetben a felvételi szabályzat előírásait kell alkalmazni. 

A felvett gyermekekről az óvoda köteles nyilvántartást vezetni, valamint 5 napon belül az 

óvoda vezető az újonnan létesített óvodai jogviszony esetén oktatásai azonosítót igényelni, 

(KIR) átvétel esetén bejelenteni az Oktatási Hivatalnak, a megfelelő internetes felületen 

 

9.3 Az óvodai (jogviszony) elhelyezés megszüntetése  

A gyermeket a szülő kérelmére másik óvoda átvette, az átvétel napján.  

A jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő távolmaradására, a 

gyermek 5 éves koráig.  

A gyermeket felvették az iskolába a nevelési év utolsó napján, melyről értesíteni kell a 

gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési 

önkormányzat jegyzőjét.  

Ha a gyermek óvodai jogviszonya megszűnik, az óvoda törli az óvodába felvettek 

nyilvántartásából. 
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9.4 Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek felé 

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

nyilatkozatnak minősül. 

Nyilatkozattétel esetén az alábbi előírásokat kell betartani: 

 Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az 

intézményvezető vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult. 

 A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a 

nyilatkozó felel. 

 A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali 

titoktartásra, valamint az intézmény jó hírnevére és érdekeire. 

 Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, 

amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, az 

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

amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik. 

 

9.5 Az internetes nyilvánosságra vonatkozó feladatok 

A köznevelési törvény és annak végrehajtási rendeletei írja elő, hogy amennyiben az 

intézménynek van honlapja, azon az alapdokumentumok közül mit kell nyilvánosságra hozni. 

 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. § (1) pontja alapján a nevelési-oktatási 

intézményi közzétételi listában szereplő dokumentumok 

a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató, 

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

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

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

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

kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is, 

d) a fenntartó nevelési intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános 

megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános 

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

Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, 

vizsgálatok nyilvános megállapításait, 

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

évben, tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait, 

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

vonatkozó jogszabályok megtartásával, 

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

tartalmazza. 

229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. § (2) pontja alapján az óvodai közzétételi lista az 

(1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza: 

 az óvodapedagógusok számát, 

 iskolai végzettségüket, szakképzettségüket,  

 a dajkák számát, a dajkák iskolai végzettségét, szakképzettségét, 

 az óvodai csoportok számát, az egyes csoportokban a gyermekek létszámát. 

Az ehhez tartozó adatokat minden év szeptember 30-ig át kell adni az óvodai honlap 

kezelésével megbízott részére. 
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Az adatközlés időpontja: Az óvodavezető az adatokat az október 1-jei állapotnak 

megfelelően október 15.-ig továbbítja a KIR részére, az intézményi jóváhagyott 

dokumentumokkal együtt. Ezzel egy időben, kérelmet nyújt be a Hivatal felé, hogy a KIR- 

ben feldolgozott dokumentumokat az intézmény saját honlapján is megjelentethesse 

elektronikus formában. 

Tartalmát szükség szerint, de legalább nevelési évenként, egyszer, az OSAP - jelentés 

megküldését követő tizenöt napon belül felül kell vizsgálni. A közzétételi lista kizárólag 

közérdekű statisztikai adatokat tartalmazhat.  

 

Felelős: óvodavezető  

 

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

számára nyomtatott formában bármikor hozzáférhető. 

 

A dokumentumok elhelyezéséről és a szóbeli tájékoztatás megkérésének módjáról a szülők a 

nevelési év kezdésekor tájékoztatást kapnak az óvodavezetőtől. 

 

 

9.6 Hivatali titok megőrzése 

Az intézmény minden dolgozójának kötelessége a hivatali titok megtartása. A közalkalmazott 

nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével 

összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre 

hátrányos következménnyel járhat. 

Amennyiben adott esetben, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, 

nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, melyek hivatali titoknak minősülnek, és 

amely nyilvánosságra kerülése az óvoda érdekeit sértené. 

A hivatali titok megsértése súlyos vétségnek minősül. Az óvoda valamennyi dolgozója 

köteles a tudomására jutott hivatali titkot megőrizni. 

 

Hivatali titoknak minősül: 

 amit a jogszabály annak minősít 

 a dolgozó személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok 

 a gyermekek és a szülők személyiségi jogaihoz fűződő adat 

 továbbá, amit az óvoda vezetője az adott ügy, vagy a zavartalan működés biztosítása, 

illetve az óvoda jó hírnevének megőrzése érdekében vezetői utasításban írásban annak 

minősít. 
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10. Záró rendelkezések 

 

Jelen szervezeti és működési szabályzatot (SZMSZ) csak a nevelőtestület módosíthatja a 

fenntartó és a szülői munkaközösség véleményének kikérésével. 

Az intézmény eredményes és hatékony működtetéséhez szükséges további rendelkezéseket – 

adatvédelmi szabályzat, gyakornoki szabályzat, - önálló szabályzatok tartalmazzák. E 

szabályzatok, mint óvodavezetői utasítások jelen SZMSZ változtatása nélkül módosíthatók. 

A hatályba léptetett szervezeti és működési szabályzatot meg kell ismertetni: Az óvoda azon 

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

kerülnek az óvodával és meghatározott körben használják helyiségeit. Az SZMSZ -ben 

foglalt rendelkezések megtartása az óvoda valamennyi alkalmazottjára kötelező, megszegése 

esetén az óvodavezető munkáltatói jogkörében intézkedhet. A fenti, - mellékleteket is 

tartalmazó - Szervezeti és Működési Szabályzatot a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda 

nevelőtestülete a 2016. január 29 -én megtartott határozatképes Nevelőtestületi értekezletén 

100 %-os szavazataránnyal H-02./2016 (I.29.) határozatával elfogadta. Ezt a tényt az 

óvodavezető és a választott jegyzőkönyvvezetők aláírásukkal tanúsítják. 

 

Érd, 2016. január 29. 

 

Óvodavezető 

 

 

 

 

jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyvvezető 
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10.1 Nyilatkozatok 

 

A szülői szervezet képviseletében nyilatkozom arról, hogy a Szervezeti és Működési 

Szabályzat elfogadása előtt véleményezési jogunkat gyakorolhattuk, és a módosításokhoz 

egyetértésünket adtuk. 

 

Érd, 2016. február  

 

 

szülői szervezet képviselője 

 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot a fenntartó, Érd Város Német Nemzetiségi 

Önkormányzatának Képviselő-testülete …………………………határozati számon jóváhagyta. 

 

 

 

……………………………………………. 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 
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GYERMEKVÉDELEMI TERV 

 

A család tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése és ezzel együttesen a gyermek iránti 

felelősség ébrentartása. Tapintatos, személyes kapcsolat kialakítása azokkal a családokkal, 

akik segítséget kérnek, vagy látszólag segítségre szorulnak. 

A gyermekvédelmi munkát a humánum, segítőkészség, a megértés és a támaszadás jelenti.  

A kedvezőtlen szociális, gazdasági, családi és intézményi hatások az értékek és a 

normaválság, az egyre több családban érzékelhető életvezetési problémák miatt növekszik a 

feszültségszint és csökken a feszültségtűrő képesség, ami a családi otthonokban érezteti 

hatását és leggyakrabban a gyerekeken vezetődik le. A fentiek káros hatása megjelenik az 

óvodában is, a gyermekek teljesítmény-, magatartás-, és kapcsolatzavarainak formájában. 

Az óvodai gyermekvédelem egyik legfontosabb jelzőrendszer, hiszen a gyermekek minden 

problémája (éhsége, agresszivitása, szorongása, hiányzások stb.) itt érzékelhető először. 

Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról 5.§-a 

meghatározza a veszélyeztetettség fogalmát: olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény 

következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi 

fejlődését gátolja vagy akadályozza. 

Ha a gyermek személyiségfejlődését a szülő vagy a környezet nem biztosítja, a gyermek 

fejlődését veszélyeztetik. 

A veszélyeztetettség nyilvántartásba vételének szempontjai óvodákban: 

- elhanyagoló neveléshez kapcsolódó testi-lelki bántalmazás 

- súlyos érzékszervi károsodás, illetve tartós betegség 

 

Az óvodavezető feladatai: 

 A közoktatási törvény módosítása 54.§-a (1) pontjában az óvodavezető fő feladatává 

teszi a gyermek mindenekfelett álló érdekeinek érvényesítéseit és az érvényesülés 

ellenőrzését. 

  A vezetői felelősség kiterjed az óvodai nevelőmunka egészséges és biztonságos 

feltételeinek megteremtésén túl a gyermekbalesetek megelőzésére is. 

  A rendszeres egészségügyi vizsgálatok biztosítása. 

 Az egészséges életmód biztosítása.  

- Szükség esetén, a családon belüli körülmények figyelembevételével, javaslattétel a 

család bevonása a szociális segélyezettek körébe. 

- A gyermekkel kapcsolatos adatok védelme, az óvoda és telephelyei SZMSZ-ének 9. 

sz. melléklete az „Adatvédelmi szabályzat”-ban foglaltak szerint, amely tartalmazza a  

hivatali titoktartási kötelezettség betartását is. 

- Az óvodavezető kapcsolatot tart minden olyan intézménnyel, ahol a gyermekek 

képviseletében szükséges. 
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Óvodapedagógusok feladatai: 

Elsődleges feladatok: 

 Szakértelmükkel, tapasztalataikkal segítsék a gyermeket abban, hogy sikeresen 

illeszkedjenek be az óvodai közösségbe, meglévő képességeik kibontakozhassanak, 

hiányzó képességeik fejlesztése folyamatos legyen, hogy a gyermek szocializációja 

során elszenvedett hiányosságait a család segítése mellett pótolják, javítsák. 

  Ha a gyermek veszélyeztetettségét észlelik, kötelességük a maguk eszközeivel 

gondozási tanácsokkal, pedagógiai eszközökkel ezt elhárítani, illetve amennyiben ez 

sikertelen marad, jelezni a gyermekvédelmi felelősnek. 

 A veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, feltárása, megszüntetésében való 

részvétel. A pedagógusnak észlelnie kell a gyermekek viselkedésében 

rendezettségében adódó változásokat.  

További feladatatok:  

 Biztosítani a gyermekeket megillető jogok érvényesülését az óvodában, szükség esetén 

védő, óvó intézkedésekre javaslatot tenni. 

 A gyermekeket és családjukat a lehetőségekhez képest minél jobban megismerni. 

 Az egyéni lemaradásokat csökkenteni, a tehetséggondozást megvalósítani, illetve 

elősegíteni. 

 Az óvodán belüli szociális szolgáltatások megszervezésében közreműködni. 

 Az egészségügyi szűrővizsgálatok lebonyolításában részt venni, a szűrést szükség 

esetén soron kívül javasolni. 

 A rendszeres óvodalátogatást figyelemmel kísérni, szükség esetén jelezni a hiányzást. 

 A szülőkkel való együttműködő kapcsolat kialakítása, a szülői szerep eredményesebb 

betöltésének elősegítése. 

 Ismerje a helyi társadalom gyermekvédelmi rendszerében érintett szerveket, szükség 

esetén vegye fel a kapcsolatot velük. 

 A titoktartási kötelezettség minden családot érintő kérdésben érvényesüljön. 

 A gyermekvédelem azt is igényli a pedagógusoktól, hogy ismerjék a velük 

kapcsolatban álló gyermekeket, a rájuk ható tényezőket, és segítsék elő az esetleges 

lelki traumák feldolgozását. 

 

A gyermekvédelmi munka koordinálását a gyermekvédelmi felelős látja el, aki a 

nevelőtestület tagja. Az intézmény vezetőjének megbízásából képviseli a gyermek- és 

ifjúságvédelmi szempontokat. Szervezi, irányítja, és személyes részvételével elősegíti ezen 

szempontok érvényesülését. 

 

Gyermekvédelmi felelős feladata: 

 Összehangolni a gyermekvédelmi tevékenységet az óvodában dolgozó óvónők között. 

 A veszélyeztetett gyermekek felmérése az óvodapedagógusok közreműködésével: 

nyilvántartásba vétel, a veszélyeztetettség súlyosságának mérlegelése. Szükség esetén 

javaslattétel a további teendőkhöz. 

 Feljegyezni a nyilvántartásba, a gyermekekkel, illetve a családdal kapcsolatos 

intézkedéseket és azok eredményeit. 

 Folyamatosan ellenőrzi a nyilvántartásba vétel, illetve a megszüntetés okait. 

  Nevelési év elején megtervezni a gyermekvédelmi munkatervet az adott évre, tanév 

végén éves értékelés készítése. 

 Részvétel a Családsegítő Szolgálat esetmegbeszélésein. 
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  Fontos feladata, hogy segítse a veszélyeztetettség kritériumainak intézmény szintű 

megállapítását. 

  Munkájáról, az ügyek intézéséről az intézmény vezetőjét, és az adott gyermekre 

vonatkozó óvodapedagógusokat folyamatosan tájékoztatja. 

A gyermekvédelmi munka hatékonyságát az alábbiakkal segíthetjük elő óvodákban: 

 Szülői értekezletek, nyílt napok, nyitott óvoda, óvodai rendezvények 

 Személyiségfejlesztő tréningek tartása az óvodai dolgozóknak 

 Igény esetén a szülőknek mentálhigiénés foglalkozások tartása 

  Közös kirándulások évente 1-2 alkalommal, munkadélutánok szervezése 

 Gyermeki és szülői jogok ismertetése az óvodát kezdő szülők részére a Szülői 

értekezleten, év elején minden csoportban a szülői értekezleten. 

 

Esélyegyenlőségi terv 

Az óvodai nevelés kiemelt feladata: a hátrányok kompenzálása és a tehetséggondozás.  

Egyenlő bánásmódban részesítjük óvodásainkat az óvodai élet minden területén.  

A család a legfontosabb partner. A sikeres nevelőmunka alapvető feltétele a kölcsönös 

felelősségen, egyenlőségen alapuló jó együttműködés. Fontos, hogy az óvoda és a család 

együttműködése alkalmazkodjon a kor társadalmi igényeihez, ne különüljön el egy család sem 

az óvodai élettől.  

Az Esélyegyenlőségi tervből adódó feladatok éves megvalósítása: 

Az óvodánkban dolgozó kollégák mindennapi tevékenysége, a nevelési programban 

megfogalmazott elvek szerint ellátott gyermekvédelmi feladatok részei annak a komplex 

hatásnak, amely szükséges az esélykülönbségek csökkentése, az esélyegyenlőség 

megvalósítása érdekében. 

 

A Pedagógiai Programban is fontos szerepe van a zökkenőmentes óvodai elfogadásnak (az 

anyás elfogadás biztosítása). 

 Törekvés arra, hogy a gyermek érdekében, harmonikus szülő - gyermek - 

pedagógus viszony alakuljon ki. 

 Óvodába érkezéskor fel kell mérni, hogy a gyerekek az egészségügyi szokások 

milyen szintjén állnak, milyen értékrendet hoztak családjukból. 

 Pedagógusok továbbképzése (kompetenciafejlesztés, gyermekvédelmi 

továbbképzések) 

Fontos feladat, hogy a szülők és a partnerek bevonása az intézményi 

nevelőmunkába.  

 A pedagógusok esélyegyenlőséggel, esélyteremtéssel kapcsolatos empatikus 

képességek erősítése 

 

 Záró rendelkezések  

 

A központi óvodánál és telephelyeinél gondoskodni kell arról, hogy az „Gyermekvédelmi 

terv”-ben foglalt előírásokat az érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a 

szabályzathoz csatolt íven aláírásukkal igazolják, a hatálybalépés napjával egyidejűleg.  
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MEGISMERÉSI NYILATKOZAT 

  

 

A „Gyermekvédelmi terv”-ben foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az 

abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani és alkalmazni.  

 

 

Név Beosztás Kelt Aláírás 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Érd, 2015. augusztus 15. 
  

 

 

     

                                                                      

 

         Ph.      óvodavezető  
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Mellékletek: 

 
ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 

I.  

 MUNKÁLTATÓ 

 

Név 
PUMUKLI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 

2030. Érd, Riminyáki út 17.  

Joggyakorló Óvodavezető 

 

 

MUNKAVÁLLALÓ 

 

Név 
 

 

Született 
 

 

Anyja neve  

Lakcíme  

Besorolása Közalkalmazotti bértábla szerint: 

 

 

 MUNKAKÖR 

Beosztás ÓVODAPEDAGÓGUS 

Cél 
A rábízott gyermekek egyéni és közösségi nevelése, fejlődésük 

sokoldalú elősegítése, tevékenységük életkoruknak megfelelő 

irányítása. 

Közvetlen felettes Óvodavezető 

Helyettesítési előírás 
- 30 napon belüli helyettesítést az óvodavezető, 
- 30 napon túli helyettesítést az óvodavezető rendeli el írásban. 

 

 

 MUNKAVÉGZÉS 

Hely 
PUMUKLI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 

2030. Érd, Riminyáki út 17.  

Heti munkaidő 40 óra 

Kötelező órák száma 32 óra 

Munkaidő beosztás Nevelési évenként a munkatervben rögzítettek szerint 
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II. 

  

 

KÖVETELMÉNYEK 

 

Alapkövetelmény, 

alkalmazási feltétel 
Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság 

Iskolai végzettség, 

szakképesítés 
Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség. 

Elvárt ismeretek 
Az óvodapedagógiára vonatkozó szakmai ismeretek, a nevelőtestület 

jogkörébe tartozó intézményi dokumentumok, belső szabályzatok 

ismerete.  

Szükséges képességek 
Nevelői alkalmasság, különösen: jó kapcsolatteremtő képesség, 

empátia, kedves nyílt személyiség, jó szervezőképesség.  

Személyes tulajdonságok 
Pedagógusi elhivatottság, kiegyensúlyozottság, pontosság, 

megbízhatóság, türelem, etikus magatartás, jó humorérzék.  

 

 

KÖTELESSÉGEK: 

 Szaktudásával az óvoda nevelő, oktató munkáját segítse, hatékonyságát növelje. 

 A rábízott gyermekeket felügyelet nélkül nem hagyja. 

 Megtartja a pedagógus etika követelményeit, a munkafegyelmet, a közösségi együttműködés 

normáit, összehangolt munkát végez az óvoda többi dolgozójával. 

 Viselkedése, munkafegyelme példamutató. 

 Pontos, gondos munkavégzés jellemzi. 

 Esztétikusan, ápoltan, tisztán munkaruhában jelenik meg a gyermekcsoportban végzendő 

munkára alkalmasan. 

 Pedagógusi elveivel ellentétes büntetési eljárásokat nem alkalmazhat. 

 A jó munkahelyi légkört megtartja és erősíti. 

 

Feladatkör részletesen: 

 Nevelő-fejlesztő munkáját az érvényben lévő pedagógiai alapdokumentumok határozzák meg 

(Köznevelési Törvény, ÓNAP, Pedagógiai Program).  

 Munkáját az óvodavezető útmutatása alapján önállóan, felelősséggel, tervszerűen végzi. 

Baleset esetén az SZMSZ-ben foglalt előírásnak megfelelően jár el. 

 Felkészül a foglalkozások megtartására, elvégzi az előkészítésükkel kapcsolatos 

pedagógiai feladatokat.  

 Betartja a jogszabályok és a belső szabályzatok előírásait, az egészségügyi előírásokat, és  

szakszerűen végrehajtja a pedagógiai feladatokat. 

 Gondoskodik a gyermekek testi épségéről, erkölcsi védelmükről, személyiségük fejlődéséről, 

képességeik fejlesztéséről, a balesetek megelőzéséről (nem hagyhat gyermeket felügyelet 

nélkül).  

 A pedagógiai program alapján a gyermekek személyiségét, képességeiket változatos, 

eredményes, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait figyelembe vevő módszerekkel 

fejleszti. 

 Figyelembe veszi az egyéni fejlődési ütemet, a hátrányos családi helyzetet, a sajátos nevelési 

igényt, közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában. 

 Menedzseli a tehetséges gyermekeket. 

 Irányítja és értékeli csoportját, naprakészen vezeti a rábízott adminisztrációt. 
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 Felkészülten és aktívan részt vesz az óvoda pedagógiai programjának értékelésében, 

módosításában, a nevelési értekezleten, szakmai munkaközösségi és munkacsoport 

foglalkozásokon, az ünnepélyeken, rendezvényeken.  

 Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben és önképzésben gyarapítja. 

 A pedagógiai programnak, valamint az intézmény működési dokumentumainak megfelelően 

tájékoztatja a szülőket gyermekükről, együttműködik a családokkal. 

 Minden nevelési év első szülői értekezletén a szülőkkel ismerteti a gyermekek értékelési 

rendszerét, majd évente kétszer (január, május) írásban is értékeli a gyermekeket és azt 

ismerteti a szülőkkel. 

 Óvja a gyermekek jogait, tiszteli emberi méltóságukat.  

 Évente elkészíti, felülvizsgálja a munkájához szükséges eszközök jegyzékét, a hiányt és az 

amortizációt jelenti az intézményvezetőnek. 

 A napi nevelőmunkájához szükséges jogszabályokat folyamatosan figyeli és azokat 

megfelelően alkalmazza. 

 A hivatali titkot megőrzi. 

 Határidőre megszerzi a kötelező minősítéseket. 

 Óvodát és gyermeket érintő hivatalos dokumentumot, információt csak óvodavezetői 

engedéllyel adhat ki. 

 Munkaideje alatt az óvoda épületét csak a közvetlen felettesének engedélyével hagyhatja el. 

 A gyermekekkel differenciáltan foglalkozik. 

 Ha munkáját betegség vagy egyéb ok miatt nem tudja megkezdeni, távolmaradását 

haladéktalanul köteles jelenteni az óvodavezetőnek. 

 

 

JOGKÖR, HATÁSKÖR 

Gyakorolja a nevelőtestület tagjának, mint pedagógusnak törvény és jogszabályok által valamint az 

óvoda SzMSz-ében biztosított jogokat, hatásköre és képviseleti joga az általa vezetett 

gyermekcsoportra terjed ki.  

Javaslatot tehet az óvoda működési körébe tartozó kérdésekben. 

Véleményezésre jogosult: óvodavezető választáskor, éves munkaterv, értékeléskor. 

 

 

BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE 

Év végén az egész éves teljesítményét értékeli írásban a nevelőtestületnek. 

 

 

M UNKAKÖRI KAPCSOLATOK 

Részt vesz a nevelőtestületi, alkalmazotti értekezleteken. Az intézmény gyermekei és 

dolgozói érdekében kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszik: a fenntartóval és annak 

szervezeteivel, szakmai szervezetekkel és a társintézményekkel, az áthelyező bizottságokkal, 

az iskolákkal és kulturális intézményekkel, a szülőkkel ápolja hagyományosan kialakult 

kapcsolatainkat. 

Munkaidején kívül sem tanúsít olyan magatartást, amely közvetlenül és ténylegesen alkalmas 

munkáltatója jó hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy munkaviszony céljának 

veszélyeztetésére. 
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FELELŐSSÉGI KÖR  

Felelős kijelölt csoportjában a pedagógiai program megvalósításáért, a gyermekek biztonságáért, a 

gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért. 

 

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható:  

 munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért; 

 a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért; 

 a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek 

jogainak megsértéséért; 

 a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért;  

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

 Energia (víz, gáz, villany) takarékos, gazdaságos felhasználásáért. 

 

 

III.  

 

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK  

 

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

feladat és megbízás. 

 

 

IV.  

 

ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG 

 

Ellenőrzése 

 Az SZMSZ és az éves intézményi munkaterv tartalma és ütemezése szerint. 

 Joga van évente legalább egyszeri ellenőrzésére, munkájáról véleményezéshez. 

 Ellenőrzését maga is kérheti. 

 Rendkívüli ellenőrzésére a naprakészség, munkafegyelem ellenőrzése esetén, illetve a 

munkájával szemben felmerült ok miatt kerülhet sor. 

 Az ellenőrzésével kapcsolatban kialakított véleményhez írásbeli észrevételt tehet. 

 

Ellenőrzésére jogosultak:  

 Óvodavezető 

 Külső szakértő egyeztetett időpontban 

A pedagógiai munka fejlesztése, az eredményes munka érdekében megfigyeléseket végezhetnek a 

nevelőtestület tagjai az intézményi munkatervben jelöltek szerint. 
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V. 

SZEMÉLYHEZ RENDELT EGYÉB ÓVODAPEDAGÓGUSI FELADATOK - 

AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK 

 

Kelte Tárgya 
Munkavállaló 

aláírása 

2015-2016 

nevelési évtől 

visszavonásig 

Ó1 

- Balesetvédelmi felelős 

 

…………………………………… 

aláírás 

 

2015-2016 

nevelési évtől 

visszavonásig 

Ó2 

- Gyermekvédelmi felelős 

 

…………………………………… 

aláírás 

2015. 09. 08 - 

visszavonásig 

O3 

- Belső Önértékelési Csoport vezető 

…………………………………… 

aláírás 

2016.01. 29 –  

visszavonásig 

O4  

- Közalkalmazotti képviselő 

…………………………………… 

aláírás 

 

A balesetvédelmi felelős feladatai: 

 a baleset kivizsgálásával kapcsolatos teendőket az óvodavezető utasításai szerint 

ellátja, 

 figyelemmel kíséri a védő-óvó eljárások betartását, 

 részt vesz a jegyzőkönyv elkészítésében, 

 részt vállal a dolgozók évenkénti baleset-megelőzési oktatásában. 

 részt vesz a munka-és tűzvédelmi szemlén, az esetleges hiányosságok pótlása 

(erről jegyzőkönyv készítése) majd kéthavonkénti ellenőrzése. –  

 A tűz-és bombariadó megtartja, majd erről jegyzőkönyvet készít. 

 A munkakörülményeket ellenőrzi. Szabálysértés vagy veszély esetén intézkedik. 

 

Gyermekvédelmi felelős feladatai: 

 Koordinálja a pedagógusok prevenciós munkáját. 

 Elkészíti az intézmény gyermekvédelmi programját, amely alapján tervezi, szervezi, 

irányítja, végzi az intézmény gyermekvédelmi munkáját, feladatait. 

 Segíti az intézményvezető gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységét. 

 Kapcsolatot tart a Családsegítő Szolgálattal, Gyermekjóléti Központtal és a 

gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó intézményekkel. 

 Saját használatra munkanaplót vezet  

 A veszélyeztetettség felismerése, szükség esetén jelzése a gyermekjóléti szolgálatnak 

 Jelzőlapon értesíti a gyermekjóléti szolgálatot  

 Részt vesz- a rá vonatkozó területeken- az intézmény dokumentumainak elkészítésében, 

felülvizsgálatában  

 Figyelemmel kíséri a Szakértői Bizottsághoz utalt gyerekeket  

 Figyeli a jogszabályi változásokat  

 Részt vesz a pályázatokban  
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 Figyelemmel kíséri a gyermekek hiányzásait, intézkedik  

 Félévkor és évvégén beszámol munkájáról a nevelőtestületnek 

 Szociális ellátások számbavétele, az érintettek tájékoztatása (ingyenes étkezés) 

 Tanácsadás szülőknek, pedagógusoknak 
 

 

ZÁRADÉK 

Ezen munkaköri leírás 2016. augusztus 24-től lép életbe. 

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

 

Kelt: 

 …………………………………………........ 

                    óvodavezető 
 a munkáltatói jogkör gyakorlója 

 

NYILATKOZAT 

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

átvettem. 

Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel 

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

 

Kelt: 

……….………………………………………. 
munkavállaló 
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DAJKA MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

I. 

MUNKÁLTATÓ 

Név 
PUMUKLI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 

2030. Érd, Riminyáki út 17. 

Joggyakorló Óvodavezető 

 

 

MUNKAVÁLLALÓ 

Név 
 

 

Született 
 

 

Anyja neve  

Lakcíme  

Besorolása Közalkalmazotti bértábla szerint: 

 

 

MUNKAKÖR 

Beosztás DAJKA 

Cél 

- A pedagógiai program eredményes megvalósítása, a 

gyermekek zavartalan és folyamatos ellátása érdekében 

segítse az óvodapedagógusok munkáját. 

-  Az óvodai környezet rendjének, tisztaságának 

fenntartása.  

Közvetlen felettes - Óvodavezető 

Helyettesítési előírás 

- 30 napon belüli helyettesítést az óvodavezető, 

- 30 napon túli helyettesítést az óvodavezető rendeli el 

írásban. 

 

 

MUNKAVÉGZÉS 

Hely 
PUMUKLI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 

2030. Érd, Riminyáki út 17. 

Heti munkaidő 40 óra 
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II. 

KÖVETELMÉNYEK 

Alapkövetelmény Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet. 

Iskolai végzettség, 

szakképesítés 
Minimum 8 általános, új alkalmazás esetén dajkai képesítés 

Elvárt ismeretek 
Az óvoda nevelési és egészségügyi előírásainak, belső 

szabályzatainak ismerete. 

Szükséges képességek Szeretetteljes és példaadó viselkedés gyakorlata.  

Személyes tulajdonságok Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiéné, segítőkészség.  

 
KÖTELESSÉGEK 

 A munkafegyelem megtartása, az óvodavezető utasítása alapján az óvoda nyitása és zárása. 

 Megjelenéssel/külsővel és kulturáltsággal a munkakör megfelelő szintű képviselete. 

A közösségi együttműködés formáinak betartása. 

 A gyermekek jogainak óvása, emberi méltóságuk tisztelete. 

 Az óvoda zavartalan működésének szükség esetén túlmunkával történő biztosítása. 

 

 

FELADATKÖR RÉSZLETESEN – ÁLLANDÓ DAJKAI FELADATOK 

 

A gyermekek gondozása, felügyelete 

 Betartja a munkafegyelmet: a belső szabályzatokat, a közösségi élet magatartási szabályait és 

az egészségügyi előírásokat. 

 A nevelési év elején meghatározott csoportban az óvodapedagógussal egyeztetve ellátja a 

gyermekek gondozását: szükség szerint segíti az öltözködést, vetkőzést, tisztálkodást, az 

étkezést, a lefekvést, a felkelést, segíti a szokások kialakítását. A dajkai háttérszerep 

követelményeit teljesíti. 

 Részt vesz a gyerekek felügyeletében, a nevelésben, a rendezvényeken, alkalmazotti 

értekezleteken. 

 Külső foglalkozások, séták, kirándulások alkalmával a gyermekcsoportot elkíséri, az óvónő 

útmutatásai szerint felügyel a gyermekekre. 

 Gondoskodik a gyerekek testi épségéről, a balesetek megelőzéséről (nem hagyhat gyermeket 

felügyelet nélkül). 

 Türelmes, halk, szeretetteljes hangnemben beszélget a gyermekekkel, felügyel a napközben 

megbetegedőre. 

 A gyermekek magatartásáról, előmeneteléről a szülőknek tájékoztatást nem adhat. 

 

 

Az óvodai környezet rendjének, tisztaságának fenntartása 

 Az óvoda helyiségeit tisztán és rendben tartja az óvodavezető által megjelölt területen. 

 Naponta végez fertőtlenítő takarítást, portalanító lemosást. 

 Előkészíti az óvodai napirend eszközeit, a pihenő időre megágyaz, étkezéskor tálal, használat 

után helyre rakja a felszereléseket. 

 Gondozza az óvoda növényeit, és alkalomszerűen: az udvarát, járdát seper, a játszóhomokot 

felássa, fertőtleníti, szükség esetén locsol, óvja az óvoda tárgyait. 

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

fertőtlenít, a textíliákat kimossa, vasalja, javítja. 
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Étkezéssel kapcsolatos feladatok 

 A HACCP-előírásait - az előírt minimumkövetelményeket maradéktalanul betartja.  

 Az ételt a csoport létszámának megfelelően, bekészíti a csoportszobába. 

 Egész nap folyamatosan gondoskodik a gyermekek számára tiszta pohárról és ivóvízről. 

 Étkezéskor (óvónővel egyeztetve) tálal, ételt oszt, segíti az étkeztetést, leszedi az edényeket, a 

szennyes edényeket kihordja a konyhába. 

 

ESETI dajkai feladatok: 

 Szükség esetén a gyermekeket lemossa. 

 Nyári időszakban a gyermekek fürdőzésénél, tisztántartásukban segítséget nyújt. 

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

fertőző megbetegedés esetén.) 

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

 Meghatározott rend szerint (háromhetente) ágyneműt cserél, szükség esetén gyakrabban. 

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

játékokat lemossa. 

 Nyári időszakban gondoskodik a szabadban történő étkezés higiéniájáról. 

 

 

Lépcsőzetes munkakezdés szerinti feladatelosztás: 

Naponta a feladatellátás megkezdése előtt illetve azt követően - pénzügyi bizonylatról lévén szó – 

szükséges a jelenléti ív pontos vezetése. 

 

6:00 órától 14:00 óráig műszakban dolgozó dajka feladatai:  

 Saját csoportszoba és az irodahelyiség (folyosók, öltözők) teljes körű takarítása, szellőztetés az 

óvoda egyéb helyiségeiben. Portalanítás. 

 Reggeli elkészítése és betálalása 

 Mindkét csoportban segíti a reggeliztetést. 

 10:00 órától a saját csoportjában tartózkodik és ellátja a gyermekek gondozásával/ 

felügyeletével kapcsolatos teendőket, előkészíti az aznapi gyümölcsöt. 

 Udvari játéktevékenység/ levegőztetés előtt segítségnyújtás a mosdó használatában és az 

öltözködésben. 

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

személyhez rendelt helyiségek /területek takarítása és rendben tartása. Ágyak lerakása. 

 11:30/ 11:40 órától gyermekek fogadása az udvarról/levegőztetésből, igény szerint az 

öltözködéshez segítségnyújtás. 

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

edények konyhába szállítása. Ágyak lerakása. 

 Délutáni csendes pihenő feltételeinek kialakítása: csoportszoba felmosása és szellőztetése, 

fektető ágyak elhelyezése. 

 12:40-14:00-ig a személyhez rendelt helyiségek (folyosó, öltöző, mosdó) takarítása, rendben 

tartása. 

 

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

 9:00-tól a saját csoportjában tartózkodik és ellátja a gyermekek gondozásával/ felügyeletével 

kapcsolatos teendőket, előkészíti az aznapi gyümölcsöt. 

 Udvari játéktevékenység/ levegőztetés előtt segítségnyújtás a mosdó használatában és az 

öltözködésben. 

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

személyhez rendelt helyiségek /területek takarítása és rendben tartása. Ágyak lerakása. 

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

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

edények konyhába szállítása. 

 Délutáni csendes pihenő feltételeinek kialakítása: csoportszoba felmosása és szellőztetése, 

fektető ágyak elhelyezése. 

 12:40-14:30-ig a személyhez rendelt helyiségek takarítása, rendben tartása. 

 A csendes pihenőt követő feladatok ellátása: 

- ébresztés, öltöztetés, fektető ágyak elpakolása 

- a csoportszoba uzsonnáztatáshoz szükséges funkciójának kialakítása 

- tisztálkodási teendők segítése  

- uzsonnáztatás, edények konyhába történő szállítása 

- udvari játéktevékenység/ levegőztetés előtt segítségnyújtás s az öltözködésben 

 Saját, és emeleti szinten a 8:00- órakor műszakot kezdő dajkakolléga csoportszobájának teljes 

körű takarítása 

 Szükség szerint a szeméttároló kukák kihelyezése 

 Folyosó, öltöző, mosdó felmosása  

 

JOGKÖR, HATÁSKÖR 

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

SzMSz-ében biztosított jogokat. 

 

BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE 

Évente egyszer értékeli teljesítményét szóban az óvodavezetőnek. 

 

M UNKAKÖRI KAPCSOLATOK 

Részt vesz az alkalmazotti értekezleteken.  

 

FELELŐSSÉGI KÖR  

Tevékenységét az óvodavezető közvetlen irányítása mellett végzi. Felette az általános munkáltatói 

jogokat az óvodavezető gyakorolja.  

Munkaköri leírását az óvodavezető készíti el. 

Személyekért: 

Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek. Az 

óvoda nevelőtestületével és technikai dolgozóival összhangban szervezi munkáját, törekszik az 

egymást segítő emberi kapcsolatok kialakítására. Részt vesz a gyermekek egészséges testi és 

mentálhigiénés környezetének kialakításában. 

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

pedagógushoz irányítja. A hivatali titoktartás e munkakörben is kötelező. 

Vagyon: 

Felelős az intézmény gondos nyitásáért, zárásáért, beriasztásáért az általa használt takarító eszközök 

rendeltetésszerű használatáért. Szervezi és végrehajtja a rábízott beszerzéseket. 

Technikai döntések: 

Betartja a tűz- munka és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a rábízott anyagokkal. 

Kialakítja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, az anyagi lehetőségek szerint. 

Bizalmas információk: 

A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak minősülő információkkal a 

törvény szellemében jár el, bizalmas információkat / dolgozói, gyermeki, szülői / csak a szükséges 

mértékben – az óvoda vezetőjének utasítására tárhat fel. Az intézmény belső életére vonatkozó 

értesüléseit köteles hivatali titokként megőrizni. 
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Ellenőrzés foka 

Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai /PP, SZMSZ, KSZ, HÁZIREND stb./ 

által megfogalmazott célkitűzések, a működési rend, a vezetői utasítások és a nevelőtestületi 

határozatok betartása alapján végzi. A fenti dokumentumokban előírtakat a gyermekekkel is betartatja. 

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

 

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható:  

 

 munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért; 

 a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért; 

 a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, hivatali titok, a munkatársak és a 

gyermekek jogainak megsértéséért; 

 a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért;  

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

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

legyenek hozzáférhetőek; 

 munkaterületéhez tartozó helyiség gondatlan zárásáért; 

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

 

 

III.  

 

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK  

 

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

feladat és megbízás. 

 

 

IV.  

 

ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG 

 

Ellenőrzése 

 

 Az SZMSZ és az éves intézményi munkaterv tartalma és ütemezése szerint. 

 Joga van évente legalább egyszeri ellenőrzésére, munkájáról véleményezéshez. 

 Ellenőrzését maga is kérheti. 

 Rendkívüli ellenőrzésére a naprakészség, munkafegyelem ellenőrzése esetén, illetve a 

munkájával szemben felmerült ok miatt kerülhet sor. 

 Az ellenőrzésével kapcsolatban kialakított véleményhez írásbeli észrevételt tehet. 

 

Ellenőrzésére jogosultak: 

 

 Óvodavezető  
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V. 

 

SZEMÉLYHEZ RENDELT EGYÉB DAJKAI (D) FELADATOK - AKTUÁLIS 

VÁLTOZÁSOK 

 

Kelte 

Tárgya 

(helyiségek teljes körű takarítása, 

rendben tartása) 

Munkavállaló 

aláírása 

2015-2016 

nevelési évtől 

visszavonásig 

D1  -   Saját csoportszoba 

- Saját csoporthoz tartozó 

mosdóhelyiség, öltöző, felnőtt 

mosdó 

- Logopédiai-orvosi szoba 

- Heti váltásban: felnőtt öltöző, 

iroda, alsó folyosó. lépcsőház 

 

 

…………………………………… 

aláírás 

2015-2016 

nevelési évtől 

visszavonásig 

D2  -   Saját csoportszoba 

- Saját csoporthoz tartozó 

mosdóhelyiség, öltöző, felnőtt 

mosdó, akadálymentes WC 

- Tároló helyiség 

- Heti váltásban: felnőtt öltöző, 

iroda, alsó folyosó. lépcsőház 

 

…………………………………… 

aláírás 

 

 

 

ZÁRADÉK 

 

Ezen munkaköri leírás 2015. augusztus 24-től lép életbe. 

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

A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes. 

 

 Kelt: 

 ………………………………………….... 

                                                                                                Óvodavezető 

a munkáltatói jogkör gyakorlója 

 

 

NYILATKOZAT 

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 

példányát átvettem. 

Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi 

felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket 

rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 

 Kelt: 

……….………………………………………. 

munkavállaló 

 


