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1.A szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya 

 

A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó 

rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Megalkotása a 

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-ban foglalt felhatalmazás alapján 

történik. A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény 

szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket 

jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és 

feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális 

és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. 

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

kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: 

 Magyarország Alaptörvénye  

 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 

 2011.évi CXCV. tv. Az államháztartásról 

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

információszabadságról 

 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről 

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

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

 235/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

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

módosításáról 

 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 

 32/2012. (X.8.) EMMI- rendelet a Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

kiadásáról 

 2012. évi I. törvény a Munkatörvénykönyvéről (Mt.) 
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 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és 

hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről 

 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény végrehajtásáról 

 26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 

 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézményvezető előterjesztése után a 

nevelőtestület fogadja el - a szülői közösség egyetértési jogának gyakorlásával. A szabályzat a 

fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályát 

veszti az előző SZMSZ. 

 

A szervezeti és működési szabályzat megtekintése 

A Szervezeti és Működési Szabályzat nyilvános dokumentum, a nyilvánosságra hozás 

felelőse az óvoda vezetője. 

Jelen szervezeti és működési szabályzatot az óvodás gyermekek szülei, az intézmény 

közalkalmazottjai és az óvodában munkát vállalók, valamint más érdeklődők megtekinthetik 

az óvodavezető irodájába munkaidőben, a nevelői szobában, továbbá az intézmény honlapján. 

 

A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya elfogadása, jóváhagyása 

A szervezeti és működési szabályzatban foglalt vezetői utasítások betartása az intézmény 

valamennyi közalkalmazottjára: a pedagógus munkakörben foglalkoztatott 

óvodapedagógusokra, a nevelőmunkát segítőkre, a szülőkre, az óvodába járó gyermekekre és 

az óvodában munkát vállalókra nézve kötelező érvényű. A szervezeti és működési szabályzat 

az intézményvezető aláírásával lép hatályba, és határozatlan időre szól. 

A szabályzatot az érintettek kezdeményezésére, jogszabályok változása esetében, de 

legkésőbb háromévenként felül kell vizsgálni. 
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2. Az alapító okiratban foglaltak részletezése 

Az intézmény neve:   Somogyvári Tündérkert Óvoda 

Az intézmény székhelye:  8698 Somogyvár, Kossuth L. u. 1.  

OM azonosítója:   201989 

Törzsszám:   804392 

Adószám:   15396619 – 2 - 14 

Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: 

    óvodai nevelés, ellátás 

Az intézmény alaptevékenysége: 

    óvodai nevelés 

Az intézmény államháztartási szakszolgálati besorolása: 

    091110  Óvodai nevelés 

Az intézmény által ellátott szakfeladatok: 

    091110 Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladat 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai 

feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai 

096010 Óvodai intézményi közétkeztetés 

 

Az intézmény alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: 

- óvodai nevelés 

- nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése 

- a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai nevelése 

o beszédfogyatékos 

o hallássérült 

o enyhe értelmi fogyatékos (tanulásban 

akadályoztatott) 

Az intézmény működési köre: 

Somogyvár község közigazgatási területe 

Pamuk község közigazgatási területe 

 Alapító szerv neve és címe:  Somogyvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
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8698 Somogyvár, Kaposvári u. 2. 

A fenntartó szerv neve és címe:  

Somogyvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

8698 Somogyvár, Kaposvári u. 2. 

Az irányító szerv neve és címe:  

Somogyvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

8698 Somogyvár, Kaposvári u. 2. 

Az intézmény besorolása:  Önállóan működő költségvetési szerv.  

A vonatkozó jogszabályok szerint a gazdasági szervezet 

feladatkörébe tartozó feladatokat a Somogyvár Község 

Önkormányzata látja el az irányító szerv által jóváhagyott 

munka-megosztási megállapodás alapján.  

Az intézmény foglalkoztatottjainak jogviszonya:  

Közalkalmazotti jogviszonyban. 

Az intézményvezető kinevezési (megbízási) rendje:  

Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 23. § alapján. 

Az intézmény típusa:   óvoda  

Az óvodai csoportok száma: 3 

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:  

75 fő.   

Az intézmény képviseletére jogosultak:  

Az intézményt az óvodavezető képviseli 

A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

Az intézmény használatban lévő, korlátozottan forgalomképes 

önkormányzati vagyon, az alábbiak szerint.  

a) A 13/1 hrsz. alatt található kizárólagos Somogyvár Község 

Önkormányzat tulajdonában lévő 2293 m
2
 nagyságú 

Somogyvár, Kossuth L. u. 1. szám alatti ingatlanvagyon 

(óvoda épülete). 

b)  A leltár szerinti ingóvagyon érték szerinti és mennyiségi 

nyilvántartások alapján. 

 

A vagyon feletti rendelkezés joga: 
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- Az intézmény az óvodai neveléshez használatára átadott 

ingó- és ingatlan vagyont, Somogyvár Község 

Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2011. (V.31.) 

rendeletében foglaltak szerint használhatja. Azt a jó gazda 

gondoskodásával tartozik kezelni, gyarapítani.  

- Az ingatlan Somogyvár Község Önkormányzatának 

kizárólagos tulajdonát képező „korlátozott forgalomképes” 

vagyontárgy, melynek felett az intézmény nem jogosult 

rendelkezni (az intézmény nem idegenítheti el és nem 

terhelheti meg őket). 

- A befektetett eszközök értékesítését, vagy selejtezését 

1000.000,- Ft-ig az intézmény saját hatáskörében, 100.000,- 

Ft felett pedig Somogyvár Község Képviselő-testületének 

hozzájárulásával végezheti. 

 

3. Az intézmény 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: 

- a tanév munkaterve, beszámolója (kiegészítve az éves beszámolókkal), 

- egyéb belső szabályzatok  

 

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. 

 

A pedagógiai program 
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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: 

- Az óvodában folyó nevelés és oktatás célját, továbbá a köznevelési törvény 26.§ (1) 

bekezdésében meghatározottakat.  

- A közösségfejlesztéssel, az óvoda szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 

feladatokat, 

- A pedagógusok helyi intézményi feladatait 

- A kiemelt figyelmet igénylőgyermekekkel kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi 

rendjét, 

A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az SZMK véleménynyilvánítása után 

az óvodavezető jóváhagyása után válik érvényessé. Az óvoda pedagógiai programja 

megtekinthető az óvodavezetői irodában, továbbá olvasható az intézmény honlapján. Az 

óvoda vezetői munkaidőben bármikor tájékoztatással szolgálnak a pedagógiai programmal 

kapcsolatban. 

 

Házirend 

A házirend meghatározza az intézményi élet szabályait, rögzíti a gyermekek és a szülők 

jogait, kötelességeit. Elősegíti az intézmény pedagógiai programjának megvalósítását, 

szabályozza a belső rendjét. Betartásuk mindenki számára kötelező, melynek megsértése 

jogsértésnek minősül. 

A házirend a kihirdetés napján lép hatályba. 

A házirend hatálya kiterjed a Somogyvári Tündérkert Óvoda valamennyi kisgyermekére és 

szüleikre, gondozójukra, az oktatási intézmény valamennyi alkalmazottjára, továbbá egyes 

rendelkezései az intézménybe látogatókra. A házirend előírásai kiterjednek az intézmény 

területére, valamint az intézményen kívül szervezett programokra, rendezvényekre. 

 

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. 
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Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti el, elfogadására a nevelőtestületi 

értekezleten kerül sor. A nevelési év helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek 

elfogadásakor be kell szerezni a szülői szervezet és a fenntartó véleményét. A munkaterv egy 

példánya a nevelőtestület rendelkezésére áll. A tanév helyi rendjét az intézmény honlapján és 

az óvodai hirdetőtábláján is ki kell helyezni. 

 

Az óvodai dokumentumok nyilvánossága 

Az intézmény alapvető dokumentumai az alábbiak: 

- alapító okirat, 

- pedagógiai program, 

- szervezeti és működési szabályzat, 

- munkaterv, 

- házirend. 

A fenti dokumentumok nyilvánosak, azok a vezetői irodában és a nevelői szobában, szabadon 

megtekinthetők, illetve megtalálhatók az óvoda honlapján. A hatályos Alapító okirat, 

Pedagógiai program, Szervezeti és Működési Szabályzat, és a Házirend a www.kir.hu 

honlapon is található meg. A fenti dokumentumok tartalmáról – munkaidőben – az 

óvodavezető ad tájékoztatást. A házirendet minden óvodás gyermek szülei számára a 

beiratkozást követően, illetve a házirend lényeges változásakor átadjuk. 

 

Intézményben használt nyomtatványok 

 

Az óvoda által használt nyomtatvány lehet 

a) Nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, szétválaszthatatlanul összefűzött 

papíralapú nyomtatvány; 

b) Nyomdai úton előállított papír alapú nyomtatvány; 

c) Elektronikus úton előállított, az óvoda SZMSZ-ében meghatározott rend szerint 

hitelesített papíralapú nyomtatvány; 

Az elektronikus okirat az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer 

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

szerint tárolt irat. 

 

Az óvoda által használt nyomtatvány 

a) A felvételi, előjegyzési napló 
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b) A felvételi és mulasztási napló 

c) Csoportnapló 

d) Az óvodai törzskönyv 

e) A tankötelesség megállapításához szükséges óvodai szakvélemény  

f) A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentumok 

Az óvoda saját innovációban készítette el a törvényi szabályozásokat figyelembe véve az 

óvoda csoportnaplóját, a gyermekek fejlődési naplóját. E dokumentumok oldalszámmal 

rendelkeznek, az intézmény pecsétjével és az óvodavezető aláírásával kerül hitelesítésre. 

 

Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje 

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

tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 

dokumentumrendszert alkalmazunk. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki 

kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: 

 az intézményre vonatkozó adatok módosítása 

 az alkalmazott pedagógusokra vonatkozó adatbejelentések 

 az óvodai jogviszonyra vonatkozó bejelentések 

 az október 1-jei pedagógus 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 korlátozva van ahhoz kizárólag az intézményvezető, és az által írásban 

felhatalmazott személy férhet hozzá. 

 

 

 

 

 

 

4.Az intézmény szervezeti felépítése, vezetés szerkezete, feladatmegosztás 
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Szervezeti struktúrája 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engedélyezett álláshelyek száma: 10 

Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazotti létszám: 10 

Munkakörök A munkakörökben 

foglalkoztatható létszám 

Megjegyzés 

(teljes vagy rész munkakör) 

óvodavezető 1 teljes 

óvodapedagógus 5 teljes 

dajka 3 teljes 

pedagógiai asszisztens 1 teljes 

Az óvodavezető a törvényi előírásoknak megfelelően rendelkező szakvizsgázott pedagógus, 

közoktatás vezetői szakirányú végzettségű. mesterpedagógus, Tanfelügyelői- és Minősítési 

Szakértő. Az óvodavezető minden hét keddi napján, az Oktatási Hivatal által kiadott 

minősítési, ellenőrzési feladatokat lát el. Erre a napra munkahelyén felmentést kap a 

munkavégzés alól.  

A nevelőtestület tagjai rendelkeznek a törvényben előírt végzettséggel. Négy óvodapedagógus 

a Pedagógus I., egy óvodapedagógus, Pedagógus II. fokozatban dolgozik.  

A pedagógus asszisztens főiskolai végzettséggel rendelkezik. 

 

Óvodavezető felel 

Óvodavezető Szülői 

munkaközösség 
Gyermekvédelmi 

felelős 

Nevelőtestület 

Pedagógiai 

asszisztens 

 

Dajkák 

OH 
Fenntartó 
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Az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, 

A takarékos gazdálkodásért, 

A pedagógiai munkáért, 

A gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, 

A nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 

A gyermekbalesetek megelőzéséért, 

A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, 

A pedagógusi középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terv 

elkészítéséért, 

A pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért. 

A közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért, az óvoda 

ügyintézésének, irat- és adatkezelésének, adattovábbításának szabályosságáért. 

A munka- és balesetvédelmi, valamint tűz védelmi előírások betartásáért. 

Az óvoda költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásának szükségességéért, 

az igénybe vett szolgáltatás mértékéért az elvárható takarékosság mellett. 

A nem dohányzók védelmére előírt feltételek biztosításáért. 

Jogszabályok által a vezetőhöz utalt feladatok ellátásáért. 

 

Az óvodavezető feladatai: 

A nevelőtestület vezetése. 

A nevelőmunka irányítása és ellenőrzése. 

Szakmai munka koordinálása. 

Fenntartóval való kapcsolattartás. 

Oktatási Hivatallal, Pedagógiai Oktatási Központtal, Kormányhivatallal való kapcsolattartás 

A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk megszervezése és 

ellenőrzése. 

Az óvoda működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása 

Az szülői szervezetekkel való együttműködés. 

A nemzeti és óvodai ünnepek méltó megszervezése. 

A gyermekek óvodai felvételéről és csoportba helyezéséről döntést hozni. 

A gyermekvédelmi munka irányítása, a szülők tájékoztatásának rendje. 

A gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása, 

A gyermek fejlődésével kapcsolatos tájékoztatás megszervezése, 
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A gyermekek felügyeletének megszervezése a nevelés nélküli munkanapokon, ha a szülők azt 

igénylik. 

A szülők írásbeli nyilatkozatának beszerzése minden olyan döntéshez, amelyből a szülőre 

fizetési kötelezettség hárul, 

Az óvodai jelentkezés idejének és módjának nyilvánosságra hozatala a fenntartó által 

meghatározottak szerint, a határidő lejárta előtt legalább 30 nappal, 

Az igazgatási feladatok ellátása, így különösen: 

- az óvodába felvett gyermekek nyilvántartása, az illetékes jegyző értesítése, ha olyan 

gyermeket vett fel, vett át, akinek lakóhelye nem az óvoda székhelyén van, a 

gyámhatóság értesítése, ha a felvételt a gyámhatóság kezdeményezte, 

- a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatos igazolások 

kiadása, jogszabály szerinti javaslatok megtétele, 

- a szülők értesítése az óvoda nyári zárva tartásáról, a nevelés nélküli munkanapokról, a 

felvétellel, átvétellel, az óvodai elhelyezés megszűnésével kapcsolatos döntésekről, az 

igazolatlan mulasztás következményeiről, a nyilvántartásból való törlésről. 

 

Kizárólagos jogkörébe tartozik: 

A teljes munkáltatói jogkör gyakorlása,  

A kötelezettségvállalás, 

A kiadmányozás (aláírás), 

A fenntartó előtti képviselet 

 

Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az 

óvodavezető, távollétében az írásban megbízott személy. 

 

Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend 

Távollétében az óvoda vezetője írásban bízza meg a helyettesítési feladatra kijelölt 

nevelőtestület legtöbb szakmai évvel rendelkező tagját. 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 az óvodavezető a 

nevelőtestület egy-egy tagjára. A döntési jog átruházása minden esetben írásban történik. 
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Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 

Az intézmény dolgozói közül feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök 

felett vagy a közbeszerzési eljárás során javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult 

vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni 

o az intézményvezető  

 

Nevelőtestület 

A nevelőtestület a nevelési–oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és 

oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A 

nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő 

munkavállalója, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő egyéb felsőfokú 

végzettségű dolgozója. 

A nevelési és oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben a nevelési 

– oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben a köznevelési törvényben és más 

jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és 

javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

A szakmai munka színvonalasabb végzéséhez laptopokat biztosítunk, melyeket az óvodában 

kell tartani és használni, egyedi esetben – írásos munkáltatói engedéllyel – a pedagógusok 

otthonukban is használhatják. Nem szükséges engedély a laptopok és más informatikai 

eszközök, a pedagógiai programban szereplő rendezvényen, eseményen, kulturális műsorban 

történő használatakor. 

A nevelőtestület értekezletei 

A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja: 

- tanévnyitó, tanévzáró értekezlet, 

- tájékoztató és munkaértekezletek (általában havi gyakorisággal), 

- nevelési értekezlet (évente legalább egy alkalommal), 

- rendkívüli értekezletek (szükség szerint). 

 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak 

fontos oktatási kérdések, különleges nevelési helyzetek megítélése, az óvodai életet átalakító, 

megváltoztató rendeletek és utasítások értelmezése céljából, ha azt a nevelőtestület tagjainak 

legalább 50%-a, vagy az óvodavezetője szükségesnek látja. A nevelőtestület döntést igénylő 

értekezletein jegyzőkönyv készül az elhangzottakról, amelyet az értekezletet vezető személy, 
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a jegyzőkönyv-vezető, valamint egy az értekezleten végig jelen lévő személy (hitelesítő) ír 

alá. 

A nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályban meghatározzak kivételével – nyílt 

szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott 

személyi ügyeket, amelyek kapcsán titkos szavazással dönt. A szavazatok egyenlősége esetén 

az óvodavezető szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába 

kerülnek. 

Augusztus végén tanévzáró értekezletre, szeptemberben az óvodavezető által kijelölt napon 

tanévnyitó értekezletre kerül sor. 

Ha a nevelőtestület döntési, véleményezési, illetve javaslattevő jogát az óvoda valamennyi 

dolgozóját érintő kérdésekben gyakorolja, akkor munkavállalói értekezletet kell összehívni. 

A nevelőtestületi értekezletre – tanácskozási joggal – meg kell hívni a tárgy szerinti 

egyetértési joggal rendelkező közösség képviselőit is. A nevelőtestületi értekezleten a 

nevelőtestület minden tagjának részt kell vennie. Ez alól – indokolt esetben – az óvodavezető 

adhat felmentést. 

Az intézmény a nemzeti köznevelés szóló 2011 évi CXC törvény figyelembe vételével a 

következők szerint szabályozza a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá 

a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket.  

A nevelőtestület jogköreinek gyakorlását nem ruházhatja át.  

Döntési jogkörét:  

a) a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése;  

b) a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása;  

c) a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása;  

d) a házirend elfogadása;  

e) az óvodavezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény 

kialakítása;  

f) a továbbképzési program elfogadásáról 

g) jogszabályban meghatározott más ügyek.  

Véleménynyilvánítási jogkörét:  

a) a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben,  

b) az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során,  

c) az óvodavezető-helyettes megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt,  

d) a nevelési-oktatási intézmény költségvetésében szakmai célokra rendelkezésre álló pénz-

eszközök felhasználásának megszervezésében,  



  SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 

 

  Oldal 
15 

 
  

e) a nevelési-oktatási intézmény beruházási és fejlesztési terveinek megállapításában,  

f) más, a fenti pontokban nem szereplő, de jogszabályban meghatározott esetekben.  

Javaslattételi jogkörét – a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos – valamennyi 

kérdésben.  

Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles azokról az ügyekről, 

amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár.  

 

Az óvodapedagógus kötelességei és jogai 

Az óvodapedagógus alapvető szakmai kötelezettsége a gyermekeknek az Óvodai nevelés 

országos alapprogramja szerinti nevelés. Az egyes pedagógust megillető jogosítványok 

minden esetben kizárólag az óvoda pedagógiai programjának keretei között valósulhatnak 

meg. 

Az óvodapedagógus kötelességei 

- nevelőmunkája során gondoskodnia kell a gyermek személyiségének fejlődéséről, 

tehetségének kibontakoztatásáról, 

- meg kell tennie minden tőle várhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, 

adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét, 

- a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg kell foglalkoznia, szükség 

szerint együtt kell működnie a nevelést segítő szakemberekkel, 

- a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek felzárkóztatását elő kell 

segítenie, 

- segíteni kell a tehetségek felismerését, kiteljesedését, 

- elő kell mozdítani a gyermek erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés 

magatartási szabályainak elsajátítását, és törekednie kell azok betartására, 

- egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére, 

együttműködésére, környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre kell 

nevelnie a gyermekeket, 

- a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztatni kell a gyermek óvodai 

teljesítményéről, magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémáról, az óvoda 

döntéseiről, a gyermek tanulmányait érintő lehetőségekről, 

- a gyermek testi-lelki egészégének fejlesztése és óvása érdekében meg kell tenni 

minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások 

betartásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülők – és szükség 

esetén más szakemberek – bevonásával, 
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- a gyermekek és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait 

maradéktalanul tiszteletbe kell tartania, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ kell 

adnia, 

- részt kell vennie a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan 

képeznie kell magát, 

- a pedagógiai programban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban előírt 

valamennyi pedagógiai és adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesíteni kell, 

- pontosan és aktívan részt kell vennie a nevelőtestület értekezletein, az óvodai 

ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken, 

- határidőre meg kell szereznie a kötelező minősítéseket, 

- meg kell őriznie a hivatali titkokat, 

- a hivatásához méltó magatartást kell tanúsítania, 

- a gyermek érdekében együtt kell működnie munkatársaival és más intézményekkel. 

 

Az óvodapedagógust megillető az a jog, hogy 

- személyét – mint pedagógus közösség tagját – megbecsüljék, emberi méltóságát és 

személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és 

elismerjék, 

- a pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés módszereit 

megválassza, 

- saját világnézete és értékrendje szerint végezze nevelőmunkáját, anélkül hogy annak 

elfogadására kényszerítené vagy késztené a gyermekeket, 

- hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, intézményi és fenntartói 

információkhoz, 

- a nevelőtestület tagjaként részt vegyen az óvodai programjának megalkotásában, 

elfogadásában és értékelésében, 

- gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat, 

- szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján 

gyarapítsa, részt vegyen a köznevelési rendszer működtetésével, ellenőrzésével 

kapcsolatos megyei és országos feladatokban, pedagógiai kísérletekben, tudományos 

kutatómunkában, 

- szakmai egyesület tagjaként vagy képviseletében részt vegyen helyi, regionális és 

országos közneveléssel foglalkozó testületek munkájában, 

- az oktatási jogok biztosához forduljon. 
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 Az óvodapedagógus, mint közfeladatot ellátó személy védelme
1
 

Az óvodapedagógus, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott az 

óvodai nevelőmunka során a gyermekekkel összefüggő tevékenységével kapcsolatban 

közfeladatot ellátó személy. 

A fokozott védelem illeti a jogosultat az intézményen kívül is, ha az adott tevékenység a 

gyermekkel van összefüggésben. Amennyiben az óvodapedagógust akadályozzák a 

közfeladatot ellátó tevékenységében köteles jelenteni azt az óvoda vezetőjének, akinek 

kötelessége megtenni a jogszabály előírt lépéseket. 

Aki a közfeladatokat ellátó személyt 

- jogszerű eljárásában erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályoz, 

- jogszerű eljárásban erőszakkal vagy fenyegetéssel intézkedésre kényszeríti, vagy 

- eljárása alatt, illetőleg emiatt bántalmazza, büntettet követ el, és egytől, öt évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő.
2
 

 

 Továbbképzési kötelezettség
3
 

A pedagógus a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzését követő 

hetedik év szeptember hónap első munkanapjától augusztus hónap utolsó munkanapjáig vesz 

részt a hétévenkénti továbbképzésen. A ciklusok között nem lehet átcsoportosítani az 

elvégzett többlet óraszám. 

Megszüntethető felmentéssel annak a pedagógusnak a közalkalmazotti jogviszonya, aki a 

továbbképzésen önhibájából nem vett részt, vagy tanulmányait nem fejezte be sikeresen. 

Az első továbbképzés az első minősítés előtt kötelező. 

Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az a pedagógus, aki betöltötte az 55. életévét. 

Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus szakvizsgát tett, 

a vizsgák letéte utáni hét évben. 

A hét évenkénti továbbképzés teljesíthető  

- az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztató által, legalább B1 

szint nyelvtudást igazoló okirat, 

- a kultúráért felelős miniszter által akkreditált továbbképzés elvégzését igazoló okirat, 

                                                           
1
 2011. évi CXC törvény 66.§ (2) bekezdése alapján 

2 2012.évi C. törvény 311.§ törvény alapján 
3 2011. évi CXC törvény 62.§ (2)  
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- a nevelőtestületi együttműködésben megvalósuló, tanulói eredményességében 

mérhető, komplex fejlődési projektekben való részvételt igazoló okirat 

megszerzésével, 

- az információ-technológiai eszközök nyújtotta előnyök teljes körű kihasználása 

érdekében az informatikai írástudást szolgáló Európai Számítógép-használói 

Jogosítvány: ECDL, ECDL START vagy ECDL Select elvégzését igazoló okirat.
4
 

- A továbbképzés teljesítéséről a 227/1997 (XII.22) Kormányrendelet 5. § szóló 

törvényi előírás ad útmutatót. 

 

 Térítésmentesség 

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások, a települési és nemzetiségi önkormányzat által 

fenntartott nevelési-oktatási intézmény számára a Hivatal e célra rendelkezésére álló 

erőforrásai és az éves munkatervében meghatározott feladatok erejéig térítésmentesek.
5
 A 

pedagógus-továbbképzési költségek fedezéséhez hozzájárul a központi költségvetés, a 

fenntartó és a munkáltató. 

 

 Szakmai megújító képzés
6
 

Ha a pedagógus a nevelő és oktató munkáját több mint hét éve ugyanazzal az iskolai 

végzettséggel és szakképzettséggel látja el, olyan továbbképzésben kell részt vennie, amely 

hozzájárul a pedagógus-szakképzettséghez kapcsolódó alapképzésben megszerzett ismeretek 

és jártasság megújításához, kiegészítéséhez. Amennyiben a szakmai megújító képzésben való 

részvétel óta legalább tíz év eltelt, a pedagógusnak egy új megújító képzésben kell részt 

vennie. 

 

5.Működés rendje, ezen belül a gyermekek fogadásának (nyitva tartás) rendje 

Általános szabályok  

Az óvoda nyitva tartásának rendjét a települési önkormányzat határozza meg
7
. 

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 

foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt a 
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gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik, óvodapedagógusonként és 

csoportonként összesen napi két óra átfedési idővel.
8
 

 

 

Az óvodai nevelési év rendjét az óvodai munkaterv határozza meg.  

A munkatervhez ki kell kérni:  

- az óvodai szülői szervezet (közösség) véleményét.  

 

Az óvodai nevelési év rendjében meg kell határozni:  

- az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását (max. 5 nap),  

- a szünetek időtartamát,  

- a megemlékezések, a nemzeti, az óvodai ünnepek megünneplésének időpontját,  

- a nevelőtestületi, és a szülői értekezletek, valamint fogadóórák időpontját.  

- az intézmény bemutatkozását szolgáló nyílt nap időpontját  

Az óvodai nevelés nélküli munkanapon, szükség esetén gondoskodni kell a gyermekek 

felügyeletéről.  

 

A nyitva tartás rendje 

Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők – a házirendben szabályozottak 

szerint – gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül az intézménybe behozhassák, 

illetve hazavihessék.  

Nyári zárva tartás 

Az óvodavezető javaslatot tesz a fenntartó felé az óvoda nyári zárva tartásának idejére. 

A zárva tartás idejéről a fenntartó jogosult dönteni. A döntést követően az óvoda legkésőbb 

február 15-éig tájékoztatja a szülőket. 

 

Rendkívüli szünet 

A nevelési-oktatási intézmény vezetője az óvodára kiterjedő veszélyhelyzet esetén rendkívüli 

szünetet rendelhet el, ha 

- rendkívüli időjárás, 

- járvány 

- természeti csapás vagy 
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- már elháríthatatlan ok miatt az óvoda működtetése nem lehetséges
9
 

A döntést az óvoda vezetője saját hatáskörében hozza meg, azonban döntéséről a fenntartót és 

a megyei kormányhivatalt köteles értesíteni. 

Ha a hőmérséklet legalább két egymást követő nevelési napon nem éri el a húsz Celsius-fokot, 

az óvodavezető a fenntartó egyidejű értesítése mellett rendkívüli szünetet köteles elrendelni. 

A rendkívüli szünet időtartama alatt az intézmény fenntartója saját fenntartásában működő 

másik intézményről köteles gondoskodni, amennyiben a szülő kéri a gyermekének 

felügyeletéről és étkeztetéséről való gondoskodást.
10

 

Az óvodavezetőn kívül rendkívüli szünetet rendelhet el 

- a jegyző; 

- a kormányhivatal; 

- az oktatásért felelős miniszter. 

A járványveszély vagy járvány esetén az óvodák működésének felfüggesztését a járási 

népegészségügyi intézet jogosult elrendelni.
11

 

A gyermek óvodai hiányzását igazoltnak kell tekinteni az elrendelt rendkívüli szünet 

időtartamára. 

 

Nevelés nélküli munkanap 

Az óvoda egy nevelési évben öt alkalommal szervezhető meg. Ütemezését az éves 

munkatervben tervezni, és a szülői közösséggel, véleményeztetni kell azt. A nevelés nélküli 

munkanapokon – szülői igény esetén – az óvodavezetőjének gondoskodni kell a gyermekek 

felügyeletéről. 

A felügyeleti kötelezettség magába foglalja a gyermek testi épségének megóvásáról és 

erkölcsi védelméről történő gondoskodást.
12

 

 

Óvodai felvétel  

 Beiratkozás rendje az óvodába 

Az óvoda köteles felvenni a beóvodázási körzetében élő minden harmadik életévét betöltött 

gyermeket. Kötelező az óvodában eltölteni legalább napi négy órát. 
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Az óvodába történő jelentkezés módjáról és az óvodai általános felvételi időpontjáról szóló 

döntés a fenntartó kizárólagos joga.
13

 A fenntartónak az óvodai beiratkozás pontos idejéről és 

az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját 

megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt kell közzétennie a saját 

honlapján. 

A hirdetménynek meg kell jelennie a fenntartásában működő óvoda honlapján is. 

Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerülhet sor. 

Az óvodavezető feladata 

- A jelentkező szülők fogadása, 

- A jelentkezők adatainak rögzítése a felvételi előjegyzési naplóban, 

- Tájékoztatás nyújtása 

o Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének idejéről és 

módjáról, valamint 

o A döntéssel összefüggő jogorvoslati eljárásról. 

 

A kötelező felvételt biztosító óvoda
14

 

Mint kötelező felvételt biztosító óvoda csak azt a gyermeket vagyunk kötelesek felvenni, 

illetve átvenni más közintézményből, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében – Somogyvár, 

Pamuk – lakik. 

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek 

- a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja, 

- az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a 

gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként és 

- az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. 

Amennyiben a fentiek nem teljesülnek, úgy az óvodavezető, illetve ha a jelentkezők száma 

meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett 

bizottság jogosult a szülőt felszólítani, hogy az életvitelszerű körzetben a lakás tényét 

igazolja. 

A szülőnek a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül be kell mutatni a védőnőtől 

származó a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot. 

Az óvodavezető indokolt esetben  

- a lakcím vagy tartózkodási hely 
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o valódiságát, 

o otthon jellegét és 

- a körzetbe történő átjelentkezés időpontját szükséges ellenőrizni. 

 

 

 

Az óvodai felvétel elutasítása 

Az óvoda vezetője a kérelem elutasítására vonatkozó döntését írásban és határozati formában 

köteles közölni a szülővel. A felvételről, átvételről hozott óvodavezetői döntés ellen a szülő a 

közléstől, ennek hiányában a tudomására juttatástól számított tizenöt napon belül a gyermek 

érdekében jogorvoslati eljárást kezdeményezhet. Ennek során a fenntartó jár el, és hoz 

másodfokú döntést. 

 

Felmentés
15

 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év 

kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére 

és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az 

ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a 

gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 

 

Hiányzás, óvodai ellátás szünetetetése
16

 

A hiányzással kapcsolatos szabályozás a házirend feladatköre. 

A szülő köteles a gyermeke távolmaradását a házirendben meghatározottak szerint igazolni. 

Az igazolásokat az óvodapedagógus a nevelési év végéig köteles megőrizni. 

Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. 

A mulasztás igazolása minden óvodaköteles gyermekre egyformán kötelező, akit nem 

mentettek fel az óvodakötelezettség alól, akár négy órát, akár többet tartózkodik az 

óvodában. 

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha 

a) a szülő írásbeli kérelmére a gyermek a házirendben meghatározottak szerint engedélyt 

kapott a távolmaradásra,  

a. iskolai szünetek esetében 
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b. előre bejelentett vásárlás, családi program 

c. szakorvosi ellátás 

d. rendkívüli családi esemény 

e. rendkívüli óvodai szünet 

b) a gyermek beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja, 

c) a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott óvodába járás 

kötelezettségének eleget tenni. Erről igazolást mutat be. 

 

Az igazolatlan hiányzás büntetési fokozatai 

Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. 

 Öt nap hiányzás esetén 

Ha a gyermek egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, az óvoda 

vezetője értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a 

gyermekjóléti szolgálatot. 

Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda, haladéktalanul intézkedési 

tervet készít, amelyben feltérképezi a mulasztás okát, megfogalmazza a gyermek óvodába 

járásával kapcsolatos, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat. 

 Tíz nap hiányzás esetén 

Ha a gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tíz nevelési napot, az óvoda 

vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot. 

 Húsz nap hiányzás esetén 

Ha a gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az 

óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes 

gyámhatóságot.  

 

 Iskolaérettség 

A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges 

fejlettségének megléte, annak igazolása.
17

 

A gyermekek óvodáskor végére elérendő fejlődési jellemzőit az alábbi irányelvek határozzák 

meg.
18

 

- rugalmas beiskolázás 

- testi, lelki, értelmi és szociális érettség. 
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A hároméves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelés folyamat célja, 

feladata a gyermeki személyiség harmonikus testi és szociális fejlődés elősegítése 

A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében e cél a folyamatos, speciális szakemberek 

segítésével végzett pedagógiai munka mellett érhető el. 

 

 

Az óvoda feladatai 

- igazolja az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, amennyiben azt a gyermek elérte, 

- dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való 

további részvételéről, 

- szakértői bizottságnál vizsgálatot kezdeményez 

o ha a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettsége egyértelműen nem 

dönthető el, 

o ha a gyermek nem járt óvodába, 

o ha a szülő nem ért egyet az óvoda döntésével, 

o annak eldöntésére, hogy az augusztus 31-ig a hetedik életévét betöltött 

gyermek részesülhet-e további óvodai nevelésben. 

 

A korengedményes iskolakezdés engedélyezése
19

 

A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett lehetőség van a fejlettségi szinti 

iskolakezdésre. A kisgyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, 

akkor a szülő kérésére hatéves kora előtt megkezdheti az általános iskolai tanulmányait. 

Az engedélyezési eljárással kapcsolatosan az óvoda feladata 

- a szülők tájékoztatása a lehetőségről, 

- szakmai közreműködés 

o a szakértői bizottság vizsgálatát kezdeményező szülő által benyújtandó 

kérelem kitöltése  

- az óvodai szakvélemény kiállítása 

o ha a kormányhivatal a szakértői vélemény alapján engedélyezi a 

korkedvezményes iskolakezdést. 

 

Óvodai nevelés folytatása 
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A tankötelezettség kezdetéről 

- az óvoda vezetője, 

- ha a gyermek nem járt óvodába, az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői 

bizottság, 

- az óvodavezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a 

szakértői bizottság dönt. 

Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig 

az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. 

 

Az óvodai jogviszony megszűnése 

A gyermek óvodai jogviszonyának megszűnéséről az óvoda írásban értesíti a gyermek állandó 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat 

jegyzőjét. 

Ha az óvodai jogviszony megszűnik, a gyermek adatait a jogviszony megszűnésével 

egyidejűleg az óvoda nyilvántartásából törölni kell.
20

 

Megszűnik a gyermek óvodai jogviszonya 

 Ha a szülő írásban kéri, 

 Ha más óvodába áthelyezték, az áthelyezés napján, 

 Ha megkezdi az iskolai életet. (minden nevelési év utolsó munkanapja, azaz 

augusztus 31.) 

A jogviszony megszűnéséről a szülő írásos értesítést kap.  

 

Óvodai szolgáltatások 

A pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele 

Logopédiai ellátás
21

 

A logopédiai ellátás feladata a beszéd technikai és tartami fejlesztése, a tanulási nehézségek 

kialakulásának korai felismerése, megelőzése. 

A logopédiai ellátást igénybevétele önkéntes alapon történik. Ez alól kivételt jelentenek az 

alábbi esetek: 

- A logopédiai ellátás keretében el kell végezni az óvodai nevelésben részt vevő ötödik 

életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének alapvizsgálatát, 
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szűrését, és ennek eredménye alapján szükség szerint kezdeményezni kell a gyermek 

további vizsgálatát. 

- Részletes logopédiai diagnosztikai vizsgálat és logopédiai vizsgálati vélemény alapján 

kell a gyermek további logopédiai ellátását megszervezni, amennyiben ez szükséges. 

A logopédiai ellátás egyéni foglalkozás, illetve legfeljebb hat gyermekből álló 

csoportfoglalkozás keretében szervezhető meg. Gyakorisága, heti két alkalom. Időtartamát, 

mely legfeljebb negyvenöt perc lehet, a gyermek életkoráról és problémájától függően a 

logopédus határozza meg. 

A logopédiai ellátásban való részvétel bármikor megkezdhető. 

 

Nevelési tanácsadás
22

 

Az intézményi ellátásban részesülők esetében segítség nyújtása a gyermek családi és óvodai 

neveléséhez, ha a gyermek egyéni adottsága, képessége, fejlődési üteme ezt indokolja. Ennek 

keretében pedagógiai, pszichológiai támogatást, fejlesztést, terápiás gondozást nyújt a 

gyermeknek, támogatja a család és a pedagógus munkáját. 

Az óvodai nevelésben részesülő, negyedik életévüket betöltött gyermekek körében a tanulási 

és beilleszkedési nehézségek megelőzése céljából – a szülő előzetes hozzájárulásával – 

szűrést végezhet. 

 

Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások 

A pedagógusok napi munkarendjét, óvodavezető állapítja meg. A konkrét napi 

munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének 

biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. 

Az intézmény pedagógusai, a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb 

szempontok, kérések figyelembe vételére. 

A pedagógus köteles 10 perccel a foglalkozási beosztása előtt a munkahelyén 

(illetve a nevelés nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) megjelenni. 

A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, 

de legkésőbb az adott munkanapon 7:00 óráig köteles jelenteni az óvodavezetőjének, hogy a 

helyettesítéséről intézkedhessen. A táppénzes papírokat legkésőbb a táppénz utolsó napját 

követő 3. munkanapon le kell adni az irodában. 

                                                           
22

 15/2013. (II. 26.) EMMI-rendelet 24.§. alapján 
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Rendkívüli esetben a pedagógus az óvodavezetőtől kérhet engedélyt legalább két nappal 

előbb a foglalkozás elhagyására. 

A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – a nevelő–oktató munkával 

összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az 

óvodavezető adja a nevelőtestület javaslatainak meghallgatása után. 

 

 

A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje 

A hatályos jogszabályok alapján a pedagógusok munkaideje az intézmény által elrendelt 

kötött és nem kötött órákból, elrendelt egyéb foglalkozásokból, valamint a nevelő-oktató 

munkával összefüggő további feladatokból áll. 

 

A munkaidő-nyilvántartás szabályai a következők: 

A pedagógusok munkaidejének nyilvántartására szolgáló adatlapot – a mindenkor hatályos 

jogszabályi előírások követésével – az óvodavezetője készíti el. 

Minden pedagógus köteles napi gyakorisággal pontosan vezetni saját munkaidő nyilvántartó 

lapját, a hónap utolsó napján az nyilvántartó papírokat az óvodavezetőjéhez köteles eljuttatni. 

A heti munkaidő minden teljes állásban kinevezett pedagógus számára 40 óra, ennek 

túlteljesítésére és alulteljesítésére sincs lehetőség. 

A Mt. előírása szerint biztosítanunk kell 20 perc munkaszünetet minden kollégának, aki 

munkakezdésétől legalább 6 órát munkában tölt. 

 

A pedagógusok munkaidejének kitöltése 

A pedagógusok teljes munkaideje a kötött órákból, valamint a nevelő, illetve oktató munkával 

összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A pedagógus-munkakörben dolgozók 

munkaideje tehát két részre oszlik: 

- a kötelező óraszámban ellátott feladatokra, 

- a munkaidő többi részében ellátott feladatokra 

 

A kötött óraszámban ellátott feladatok az alábbiak 

- a teljes óvodai felügyeletet magába foglaló foglalkozások megtartása 

- differenciált képességfejlesztő foglalkozások (tehetséggondozás, felzárkóztatás, stb.), 
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A pedagógusok kötött órában ellátandó munkaidejébe beleszámít a munkavégzéshez 

kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység időtartama is. Előkészítő és befejező 

tevékenységnek számít a foglalkozások előkészítése, adminisztrációs feladatok. 

 

A munkaidő többi részében ellátott feladatok különösen a következők 

- a tevékenységekre való felkészülés, 

- kapcsolattartás más oktatási, szociális intézménnyel,  

- a gyermekek munkájának rendszeres értékelése, 

- az ének, sport, dalos- versenyek lebonyolítása, 

- tehetséggondozás, a gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

- óvodai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

- családlátogatások 

- szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

- részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

- részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

- kirándulások, óvodai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

- óvodai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

- részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

- nevelés nélküli munkanapon az óvodavezető által elrendelt szakmai jellegű 

munkavégzés, 

- részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében, 

- óvodai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

- szertárrendezés, 

- csoportszobák, folyosók rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 

Dajkák és a pedagógiai asszisztens benntartózkodásának rendje:  

Az alkalmazottak munkaköri feladatait a munkaköri jegyzék és a megbízások tartalmazzák. A 

dajkák heti teljes munkaideje 40 óra.  

Az alkalmazottak napi munkarendjét és a helyettesítési rendet az óvodavezető állapítja meg, 

az óvodavezetővel egyetértésével, az óvoda foglalkozási rendjének megfelelően. A konkrét 

napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátását, zavartalan biztosítását, 

és a pedagógusok feltétlen jelenlétét és közreműködését a teljes nyitva tartás idejében kell 

figyelembe venni. Az óvodavezetőjének a dolgozók javaslatot tehetnek egyéb szempontok és 

kérések figyelembevételére is.  
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Az alkalmazott köteles a munkarendjének megfelelően munkaidejének megkezdése előtt 10 

perccel, ápoltan, munkaruházatban, a csoportban, épületben pontosan megjelenni.  

A munkából való rendkívüli távolmaradás esetén azonnal köteles jelenteni a vezetőnek, hogy 

a helyettesítésről intézkedjen.  

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

nyitó és záró dajka feladata.  

Kulcsmásolatok az óvodavezetőjénél zárt szekrényben vannak elhelyezve. 

Az intézmény vezetője vagy az ő megbízottja az intézményben kell tartózkodnia a teljes 

óvodai nyitva tartás ideje alatt.  

 

6.A pedagógiai munka ellenőrzése 

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 

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 intézményben folyó tervszerű ellenőrzési folyamatnak koherensnek 

kell lennie az állam által kidolgozott ellenőrzési folyamat célkitűzéseivel. 

Az ellenőrzés kiterjed: 

 intézményre, 

 intézményvezetőre, 

 az óvodapedagógusokra, 

 a pedagógiai munkát segítőkre 

Az intézmény ellenőrzés esetén: 

Önértékelés, dokumentumok elemzés, partneri értékelés módszerével, melynek területei: 

 pedagógiai folyamatok, 

 személyiség- és közösségfejlesztés, 

 az intézményben folyó pedagógiai munkával összefüggő eredmények, 

 belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció, 

 az intézmény külső kapcsolatai, 

 a pedagógiai működés feltételei, valamint 
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 az intézménytípusra vonatkozó nevelési, nevelési-oktatási irányelvet megállapító 

jogszabályban meghatározott országos szakmai elvárásoknak és az intézményi 

céloknak való megfelelés. 

Gyakorisága: 

 5 év 

Intézményvezető ellenőrzés esetén: 

Önértékelés, dokumentumok elemzés, partneri értékelés módszerével, melynek területei: 

 

 az intézményi pedagógiai folyamatok – nevelési, tanulási, tanítási, fejlesztési, 

diagnosztikai – stratégiai vezetése és irányítása, 

 az intézmény szervezetének és működésének stratégiai vezetése és operatív 

irányítása, 

 az intézményi változások stratégiai vezetése és operatív irányítása, 

 az intézményben foglalkoztatottak stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 a vezetői kompetenciák fejlesztése. 

Gyakorisága: 

 5 év – mandátumának 2 évében 

 

Óvodapedagógus ellenőrzése esetén: 

Önértékelés, dokumentumok elemzés, partneri értékelés módszerével, melynek területei: 

 pedagógiai módszertani felkészültség, 

 pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz 

kapcsolódó önreflexiók, 

 a tanulás támogatása, 

 a gyermek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a 

hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő gyermek többi gyermekkel, együtt történő sikeres 

neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség, 

 a gyermeki csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, 

esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, 

integrációs tevékenység, csoportvezetői tevékenység, 
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 pedagógiai folyamatok és a gyermek személyiségfejlődésének folyamatos 

értékelése, elemzése, 

 kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás, valamint 

 elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért. 

Gyakorisága: 

 2 évente 

 

 

Az intézményi önértékelés eredményeit az óvodának rögzítenie kell az Oktatási Hivatal által 

működtetett informatikai támogató rendszerben, amely azt haladéktalanul elérhetővé teszi  

− az értékelt pedagógus,  

− az intézményvezető és  

− az Oktatási Hivatal számára.  

 

Az intézményi önértékelés eredményét az ellenőrzést és a pedagógusok minősítését végző 

szakértők, valamint az intézmény munkáját támogató szaktanácsadók a megbízásukat 

követően tekinthetik meg az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató 

rendszerben. Az intézményi önértékelés eredményét az intézményvezetőnek kell megküldenie 

a fenntartó részére. 

 

Az intézménynek a saját önértékelését úgy kell megterveznie, hogy a pedagógiai-szakmai 

ellenőrzésben érintettek értékelésének eredménye az ellenőrzés kijelölt időpontja előtt tizenöt 

nappal elérhető legyen az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai 

 

Pedagógiai munkát segítők: 

Módszerei: 

 megfigyelés 

Területei: 

 csoporton belüli munkavégzés 

 csoporton kívüli munkavégzés 

Gyakorisága: 

 csoporton belül évi 2 alkalommal 
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 csoporton kívül, alkalomszerszerűen. 

 

A munkaköri leírásokat évente át kell tekinteni.  

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

azok másolatát az irattárban kell őrizni.  

A nevelési év során végrehajtandó ellenőrzési területeket a feladatokkal adekvát módon kell 

meghatározni. Az ellenőrzési területek kijelölésekor a célszerűség és az összevonhatóság a 

meghatározó elem. 

Minden nevelési évben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek: 

- a csoportokban folyó nevelő- fejlesztő munka ellenőrzése, a csoportnaplók folyamatos 

ellenőrzése 

- az igazolt és igazolatlan hiányzások ellenőrzése 

- az SZMSZ-ben előírtak betartásának ellenőrzése 

- a munkaidő kezdésének és befejezésének ellenőrzése 

- a munkaidő hatékony kihasználása 

 

A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szempontjai 

A kiemelt munkavégzésért adható jutalom szempontrendszerét az óvodavezető készíti el, 

majd a nevelőtestület véleményezése alapján lép érvénybe. Annak odaítélése során lényeges 

szempont, hogy az intézmény rendelkezésére álló keretet differenciáltan – a következőkben 

ismertetett szempontok szerint – minden év júniusában osztja szét az óvoda vezető javaslatára 

a fenntartó. 

Óvodapedagógusi munkáját kiemelkedő színvonalon látja el, azaz: 

- sokrétű pedagógusi tevékenységét igényesen és körültekintően folytatja, 

- munkáját magas színvonalon végzi, 

- eredményesen, egyéni képességeiket figyelembe véve, differenciáltan készíti fel 

gyermekeit az iskolai tanuláshoz szükséges fejlettségi szintre 

- szükség esetén részt vesz a felzárkóztató tevékenységben, 

- rendszeresen részt vesz a projektnapok szervezésében és lebonyolításában, 

- kihasználja a továbbképzési és az önképzési lehetőségeket, 

- eredményes gyermekvédelmi tevékenységet végez. 

Bekapcsolódik a szakmai munka folyamatos megújításába, azaz: 
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- részt vesz a pedagógiai program, a működési szabályok elkészítésében és 

bevezetésében, 

- részt vesz a szakmai szervezetek innovációs célú munkájában. 

Folyamatosan részt vesz 

- a széleskörű tehetségfejlesztésben és tehetséggondozásban, a felzárkóztatásra 

szoruló gyermekek fejlesztésében 

- befektetett tevékenységét széleskörű eredményei visszaigazolják, 

 

 

Az óvodai csoportban munkáját kiemelkedő színvonalon látja el, azaz: 

- következetes munkát végez, követelményeit igényesen fogalmazza meg, és 

konzekvensen megköveteli, 

- eredményes konfliktus-kezelő stratégiát alakít ki, 

- jó színvonalú közösség-alkotó tevékenységet folytat, 

- adminisztrációs tevékenységét pontosan és időben elvégzi, 

Széles körű nevelési időn kívüli tevékenységet végez, azaz: 

- rendszeresen részt vállal az óvodai rendezvények előkészítésében és 

szervezésében, azokon rendszeresen megjelenik, 

- érdeklődési területének megfelelően részt vállal a gyerekek szabadidős 

programjainak szervezésében, 

- részt vesz az óvoda arculatának formálásában, 

- kirándulást, sportrendezvényeket, tárlatlátogatást, stb. szervez. 

A kiemelt munkavégzésért adható jutalom összegéből részesedhetnek az óvoda nem 

pedagógus dolgozói.  

Egy esztendőre kizárhatja az óvoda vezetője a kiemelt munkavégzésért adható jutalomban 

részesülők köréből azt a pedagógust: 

- akivel szemben jogerős fegyelmi határozat van érvényben, 

- akinek tevékenysége során mutatkozó hiányosságait – munkájának nem 

megfelelő végzése következtében – feljegyzésben rögzítette az óvodavezetője, 

A kiemelt munkavégzésért adható jutalom odaítélése kizárólag a fenti szempontok alapján 

történhet, így nem lehet szempont, pl.: 

- az illető pedagógus fizetési besorolása, 

- címpótlékban való részesülése, 

- illetménypótlékban való részesülése (munkaközösség-vezetői), 
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- állami, önkormányzati, elismerésben, jutalomban való részesülése. 

 

Az óvodavezetője támogatja az óvodapedagógust a Mesterfokozat
23

 elérésében, melyet 

rendkívüli eljárás keretében kérheti a pedagógus. A sikeres eljárást követő év január 01-vel az 

óvodavezetője Mester fokozatba sorolja a pedagógust. Az ily módon Mesterpedagógussá vált 

óvodapedagógus feladata a színvonalas munka folytatása, intézményi innovációk létrehozása, 

a gyakornok mentorálása. 

Brunszvik Teréz-díj
24

 

A minőségi munka elismeréseként miniszteri elismerés kezdeményezhető 

A díj kiemelkedő óvodapedagógiai munkáért, valamint az óvodapedagógus képzésben 

kiemelkedő munkát végző oktatók elismerésére adományozható. A díj pénzjutalommal jár. A 

díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hatszorosának megfelelő összeg. Az 

elismerés kezdeményezésének határidő, minden év március 01. 

 

Pedagógus Szolgálat Emlékérem
25

 

Azok a pedagógusok, akik legalább 25 évet töltöttek a pályán s kiemelkedő munkájukkal 

hozzájárultak a gyermekek eredményes óvodai neveléséhez az óvoda vezetője a fenntartó 

véleményének kikérése után felterjesztést kezdeményezhet az emberi erőforrások minisztere 

által adományozható Pedagógus Szolgálati Emlékérem adományozására. 

 

7.A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban 

a nevelési-oktatási intézménnyel.  

 

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a 

következők szerint történhet:  

- külön engedély nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a gyermek 

elvitelére jogosult személy arra az időtartamra, amely:  

- a gyermek érkezéskor: a gyermek átöltöztetésére és óvónőnek felügyeletre átadására, 

valamint a kísérő távozására,  

- a gyermek távozásakor: a gyermek óvónőtől való átvételére, átöltöztetésére, valamint a 

távozásra szükséges.  

                                                           
23 235/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 
24

 49/2012. XII.15.) EMMI rendelet 
25

 49/2012. XII.15.) EMMI rendelet  
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- külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben:  

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

nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az intézménybe, valamint,  

- minden más személy.  

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

szóbeli engedély, és szükség szerint egy dolgozó felügyelete mellett lehet az óvodában 

tartózkodni. 

  

8.Az óvoda helyiségeinek, létesítményének használati rendje  

Az intézmény minden dolgozója felelős a közösségi tulajdon védelméért, a berendezési 

tárgyak felszerelések állagának megőrzéséért, az energiatakarékos felhasználásáért, a tűz-, 

baleset-, és munkavédelmi szabályok betartásáért.  

A gyermekek az óvoda helyiségeit és udvarát csak óvodapedagógusi felügyelet mellett 

használhatják.  

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

óvodavezető engedélyével lehet onnan elvinni.  

A helyiségeket, létesítményeket rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvásra 

figyelemmel kell használni. 

Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni:  

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

- a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor 

A nevelői szobát az óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát közvetlen segítők használják, 

ez a nevelőtestületi értekezletek helye is. A szülői közösség értekezletire is rendelkezésre áll. 

Továbbá a horizontális tanulásra érkező hospitálók konzultációjára is használható.  

Az udvar elsősorban a gyermekek levegőn való foglalkoztatására használható, a 

foglalkozások levezetésére. A gyermekek levegőztetését naponként biztosítani kell az 

évszaktól függetlenül és az időjárásnak megfelelően a pedagógiai programnak megfelelően. A 

rendért, a játékok és eszközök kíméletes használatáért, elrakásáért az óvodapedagógus felel.  

A fejlesztő szobában a Nevelési Tanácsadó szakemberei, logopédus, és gyógypedagógus 

dolgozik. Egyéni fejlesztési szükség esetén az óvoda pedagógusai is igénybe vehetik.  

Az óvoda helyiségeiben párt nem működhet. 

Az óvoda ingyenes helyiséghasználatot biztosít  

- a szülői szervezet részére.  

- a „Belőle nőttem én…” Közalapítvány Kuratórium tagjainak részére. 
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A helyiségek használatra való átengedéséről az óvodavezető dönt.  

 

Az igénybevevőket vagyonvédelmi kötelezettség terheli, és kártérítési felelősséggel tartoznak. 

Kötelesek betartani az óvoda munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatában foglaltakat.  

Az épület biztonságos zárásáért, nyitásáért, és a kulcsok őrzéséért a megfelelő munkarendben 

dolgozó dajkák, illetve az óvodavezető a felelős. 

 

9.Az intézményben folytatható reklámtevékenység szabályai  

 

Az intézmény a következők szerint szabályozza az intézményben folytatható 

reklámtevékenységet:  

A tiltott és megengedett reklámtevékenység  

Az intézményben a következők kivételével tilos a reklámtevékenység.  

Megengedett a reklámtevékenység, ha a reklám:  

- a gyermekeknek szól, és  

- a következő tevékenységekkel kapcsolatos:  

egészséges életmód,  

környezetvédelem,  

társadalmi tevékenység,  

közéleti tevékenység,  

kulturális tevékenység.  

A reklámtevékenység engedélyeztetése  

A reklámtevékenység folytatásának minden formája, módja csak az intézményvezető 

engedélyével lehetséges.  

Az óvodavezető az engedély visszavonására bármikor jogosult 

A reklámtevékenység jellegének besorolása  

Az intézményvezető önállóan, illetve az általa jelentősnek minősített reklámtevékenység 

esetében:  

- a nevelőtestület,  

- a szülői közösség, valamint  

- a gyermek közösségek bevonásával állapítja meg valamely reklámtevékenység jellegét.  

Az intézményvezető köteles:  

- a pedagógusoktól,  

- a szülőktől,  



  SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 

 

  Oldal 
37 

 
  

- a gyermekektől érkező az intézményben folyó reklámtevékenységgel kapcsolatos észrevételt 

megvizsgálni.  

Az intézményben folytatható reklámtevékenység lehetséges formái, módjai  

Az intézményben folytatható reklámtevékenység lehetséges formái, módjai:  

a) újságok terjesztése,  

b) szórólapok,  

c) plakátok,  

d) szóbeli tájékoztatás stb.  

Az adott reklámtevékenység során alkalmazható formát, módot az intézményvezető által 

kiadott engedély határozza meg.  

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

megjelentetése csak a szereplők/érintettek előzetes hozzájárulásával lehetséges. 

 

10.Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje  

 Az óvodaközösség 

Az óvodaközösség az intézménybe járó gyermek, azok szüleinek, valamint az óvodában 

foglalkoztatott munkavállalóknak az összessége. 

 A munkavállalói közösség 

Az óvoda nevelőtestületéből és az intézménynél közalkalmazotti- munkavállalói 

jogviszonyban álló dolgozókból áll. 

 

a. A Nemzeti Pedagógus Kar Etikai Kódexének alkalmazása
26

 

A Nemzeti Pedagógus Kar  

- a pedagógus hivatás presztízsének növelése, 

- a szakmai érdekképviselet és 

- a pedagógushivatás szakmai –etikai normái fejlődésének elősegítése céljából hozták 

létre. 

Az Óvodai tagozat Etikai Kódex tervezetét jelenleg a véleményezés szintjén van. Az 

etikai szabályok alkalmazása segíti 

- a nem kívánt magatartások megelőzését és 

- a kívánatos magatartási formák támogatását. 

                                                           
26  2011 évi CXC törvény 63.§  
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Az önkormányzati fenntartású óvodákban a Kar által elfogadott Etikai Kódex alkalmazása 

kötelező.  

 

 

 

b. Titoktartás 
27

 

 

Az óvodapedagógust, pedagógus-asszisztenst, dajkát harmadik személyekkel szemben 

titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, 

adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, a szülővel való kapcsolattartás során 

szerzett tudomást. Ez a kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony megszűnése után is határidő 

nélkül fennmarad. 

A titoktartási kötelezettség korlátai 

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

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

Az óvoda vezetője, illetve a pedagógus dönti el, hogy mely adat esetében értékeli a gyermekre 

nézve sértő, illetve veszélyeztető jellegűnek a közlést. 

A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestület tagjainak a gyermek fejlődésével, 

értékelésével összefüggő megbeszélésére. 

A titoktartási kötelezettség tartalma 

A megőrzési kötelezettség azt jelenti, hogy 

- A jogszabályban meghatározott körön kívül azokat másnak nem adható át, 

- adott esetben az átadást köteles megtagadni, illetve 

- megtagadhatja. 

A titoktartási kötelezettség kiterjed a hivatalos eljárásokra is. Az óvodapedagógus tanú 

önállóan dönt arról, kíván-e élni mentességi jogával, de a döntés jogosságáról és 

megalapozottságáról a hatóság hoz döntést.
28

 

 

11.Kapcsolattartás 

Az óvodavezető – a választott képviselők segítségével az alábbi óvodai közösségekkel tart 

kapcsolatot: 

- szülői munkaközösség 

                                                           
27 2011. évi CXC törvény 42.§ (1) 
28 A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 81. § 82.§ 
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A szülői munkaközösség 

Az óvodában működő szülői szervezet a Szülői Munkaközösség (a továbbiakban: SZMK). 

Döntési jogkörébe tartoznak az alábbiak: 

- saját szervezeti és működési rendjének, munkaprogramjának meghatározása, 

- a képviseletében eljáró személyek megválasztása (pl. a szülői munkaközösség elnöke, 

tisztségviselői), 

- a szülői munkaközösség tevékenységének szervezése, 

Az SZMK munkáját az óvoda tevékenységével az SZMK koordinátor hangolja össze. A 

SZMK vezetőségével történő folyamatos kapcsolattartásért, az SZMK véleményének a 

jogszabály által előírt esetekben történő beszerzéséért az óvodavezetője felelős. 

Ha a szülői szervezet a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésben tájékozódni kíván, a 

kérést az óvodavezetőhöz kell címezni. A tájékoztatás megállapodás szerint történhet szóban 

vagy írásban. A szülői szervezet képviselője tanácskozási joggal vesz részt a gyermekek 

nagyobb csoportját érintő ügyek nevelőtestületi vagy egyéb fórumon történő tárgyalásánál. A 

meghívásról az óvodavezetőnek kell gondoskodnia.  

Ha a szülői szervezet a gyermeki jogok érvényesülésének és a pedagógiai munka 

eredményességének figyelemmel kísérése során megállapításokat tesz, az óvodavezető 

gondoskodik arról, hogy azt a nevelőtestület a szülői szervezet képviselőjének részvételével 

megtárgyalja. 

A szülők tájékoztatásának formái 

Szülői értekezletek 

A csoportok szülői értekezletét az óvodapedagógusok tartják. Az óvoda, nevelési évenként 

legalább három szülői értekezletet tart. Összevont szülői értekezletet az óvodavezető hívhat 

össze. 

Fogadóórák 

Az óvoda valamennyi pedagógusa– a házirendben meghatározott időben tart fogadóórát, ezen 

kívül szükség esetén a szülőkkel egyeztetett időpontban. 

Amennyiben a szülő, gondviselő a fogadóórán kívüli időpontokban kíván konzultálni 

gyermeke pedagógusával, akkor erre szóban, telefonon vagy elektronikus levél útján történő 

időpont egyeztetés után kerülhet sor. 

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

szabályzat véleményezési, egyetértési joggal ruházza fel  



  SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 

 

  Oldal 
40 

 
  

A szülői szervezetet a vonatkozó jogszabályok alapján megilletik a következő jogok
29

:  

a) véleményezési jog:  

- munkaterv véleményezése,  

- ha az intézményben nem működik óvodaszék, akkor minden olyan kérdésben, mely-en 

jogszabály rendelkezése alapján az óvodaszék egyetértési jogot gyakorolna, a szülői szervezet 

(közösség) véleményét ki kell kérni 

b) egyetértési jog:  

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

pedagógiai programmal kapcsolatos tájékoztatás adásra vonatkozó szabályozása terén  

 

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

A szülők írásbeli tájékoztatása 

Az intézmény a faliújságokon kitett írásos közleményekben tájékoztatja a szülőket a 

fogadóórák, a szülői értekezletek időpontjáról és más fontos eseményekről lehetőleg egy 

héttel, de legalább öt munkanappal nappal az esemény előtt. 

 

12.Szakmai egyeztetések fórumai 

A nevelőtestület az óvodában közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony keretében 

- pedagógus munkakörben, valamint 

- a felsőfokú végzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 

munkakörbe foglalkoztatottak közössége. 

Jogköre 

A nevelőtestület az óvoda legfontosabb tanácskozó és döntést hozó szerve. 

Döntési jogkör 

A nevelőtestület dönt 

- a pedagógiai program elfogadásáról; 

- az SZMSZ elfogadásáról; 

- az éves munkaterv elfogadásáról; 

- az óvoda munkáját átfogó elemzések, beszámolók elfogadásáról; 

- a továbbképzési program elfogadásáról; 

- a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról; 

- a házirend elfogadásáról; 

                                                           
29 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 119. § 
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- az intézetvezetői pályázathoz készített vezetői programmal összefüggő szakmai 

vélemény tartalmáról; 

- jogszabályokban meghatározott más ügyekben, így például működésének és 

döntéshozatalának rendjéről. 

Véleményezési jogkör 

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az intézmény működésével 

kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

 

Kötelező véleményezési jogkör
30

 

- jogszabályokban meghatározott más ügyekben, 

illetve
31

 

- az egyes pedagógusok külön megbízásának elosztása során, 

- az óvoda vezetőjének megbízása előtt ki kell kérni. 

 

Döntés-átruházási jog 

A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból 

bizottságot hozhat létre. Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni 

köteles nevelőtestület által meghatározott időközönként és módon. 

Kötelező összehívni a nevelési értekezletet  

- az óvodavezető 

- a nevelőtestület egyharmada 

- a szülői szervezet kezdeményezésére.
32

 

 

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

szakszolgálatokat, pedagógiai szakmai szolgáltatókkal, gyermekjóléti szolgálattal, 

valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való 

kapcsolattartást  

 

Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart:  

a) egyes kiemelt intézményekkel, szervekkel:  

- a fenntartóval,  

                                                           
30

 2011. évi. CXC. törvény 70.§ alapján 
31

 20/2012. (VII:31.) EMMI rendelet 117.§ (4) bekezdése alapján 
32

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 117.§ (2) bekezdése alapján 
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- Oktatási Hivatallal, 

- Kormányhivatallal, 

- Pedagógiai Oktatási Központ, 

- Szent László Király Általános Iskolával 

- óvodákkal,  

- az intézményt támogató szervezetekkel;  

b) pedagógiai szakszolgálatokkal  

c) pedagógiai szakmai szolgáltatókkal  

d) a gyermekjóléti szolgálattal;  

e) az egészségügyi szolgáltatóval;  

f) egyéb közösségekkel:  

- az intézménnyel jogviszonyban állók hozzátartozóival,  

- a község egyéb lakosaival  

- civil szervezetekkel.  

A fenntartóval való kapcsolattartás:  

Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő területekre terjed 

ki:  

- az intézmény átszervezésére, megszüntetésére,  

- az intézmény tevékenységi körének módosítására,  

- az intézmény nevének megállapítására,  

- az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységére (elsősorban a költségvetésre, 

költségtérítésekre, a szociálisan adható kedvezményekre stb.),  

- az intézmény ellenőrzésére:  

- gazdálkodási, működési törvényességi szempontból,  

- szakmai munka eredményessége tekintetében,  

- az ott folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre, valamint  

- a gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések tekintetében,  

- az intézményben folyó szakmai munka értékelésére.  

Az intézmény és a fenntartó kapcsolata eseti:  

- az intézmény SZMSZ-e jóváhagyása és módosítása, a nevelési/pedagógiai programja 

jóváhagyása tekintetében-amennyiben szükséges.  

A fenntartóval való kapcsolattartás formái:  

- szóbeli tájékoztatásadás,  

- írásbeli beszámoló adása,  
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- egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel,  

- a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából,  

- speciális információszolgáltatás az intézmény pénzügyi-gazdálkodási, valamint szakmai 

tevékenységéhez kapcsolódóan. 

 

Oktatási Hivatallal való kapcsolattartás 

A kapcsolatok lehetnek: 

- statisztikai, 

- törvényességi, 

- szakmai, 

- és egyéb jellegűek. 

A kapcsolatok formái: 

- statisztikai jelentések, 

- szolgáltatások igénybevétele, 

- állásfoglalás, jogorvoslat kérése, 

 

Kormányhivatallal: 

Kapcsolatok lehetnek: 

- törvényességi jellegű. 

Kapcsolattartás formái: 

- állásfoglalások megkérése, 

- törvényi ellenőrzések 

 

Pedagógiai Oktatási Központtal: 

Kapcsolatok lehetnek: 

- szakmai, 

- törvényességi jellegűek. 

Kapcsolatok formái: 

- továbbképzések, 

- szakmai napok, 

- szakmai ellenőrzések, 

- pedagógus minősítések 

- egyéb szakmai szolgáltatások igénybevétele 
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Más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás  

Az intézmény más oktatási intézményekkel kapcsolatot alakíthat ki.  

A kapcsolatok lehetnek:  

- szakmai,  

- kulturális,  

- sport és egyéb jellegűek.  

A kapcsolatok formái:  

- rendezvények,  

- versenyek.  

- szolgáltatások.  

A kapcsolatok rendszeressége a kapcsolatok jellegétől függően alakulhat.  

Intézményközi munkaközösség jöhet létre közös megegyezés alapján.  

 

Pedagógiai szakszolgálatokkal  

Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek fejlődése, speciális szükségletek biztosítása, 

érdekében a:  

- Nevelési Tanácsadó 

- Megyei Szakértői Bizottsággal illetve  

- Országos Intézetek  

- EGYMI 

A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai:  

- a Megyei Szakértői Bizottság értesítése – ha az intézmény a beavatkozást szükségesnek 

látja,  

- esetmegbeszélés – az intézmény részvételével,  

- a Megyei Szakértői Bizottság címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése, 

lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget,  

- előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére.  

- utazó gyógypedagógusi ellátás során folyamatos konzultáció az óvodában a gyermek 

fejlesztéséről. 

 

A gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás  

Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és 

megszüntetése érdekében a:  
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- gyermekjóléti szolgálattal, illetve  

- gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más:  

 személyekkel,  

 intézményekkel és  

 hatóságokkal.  

Az intézmény segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól, ha a gyermeket veszélyeztető 

okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni.  

Az intézmény a gyermekjóléti szolgálattal közvetlen kapcsolatot tart fenn.  

A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai:  

- a gyermekjóléti szolgálat értesítése – ha az intézmény a szolgálat beavatkozását 

szükségesnek látja,  

- esetmegbeszélés – az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére,  

- a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése, 

lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget,  

- előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére.  

 

Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartása  

Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartására a közösségi szervező, kulturális és 

sport tevékenység jellemző.  

Összetartó szerepe jelentős.  

A külső kapcsolattartás a hagyományos rendezvényekben, illetve más jellegű programokban 

jelenik meg. 

 

14.Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos 

feladatok  

Az ünnepségek megrendezésének alapelvei: 

- Feleljen meg az életkori sajátosságoknak, 

- Magas érzelmi tartalma legyen, 

- Gondosan megtervezett és megvalósított formai jegyeket tartalmazzon. 

Az anyák napja, valamint az iskolába menők búcsúztatása, évzárók nyilvános. Ezekre a 

szülők meghívást kapnak, akik más vendéget is hozhatnak  

A gyermeki élet hagyományos ünnepei az óvodában: 

- Farsang, Húsvét, Mikulás, Karácsony 
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A népi hagyományok ápolása körében történik:  

- A jeles napokhoz kapcsolódó szokások megismertetése 

- Honismereti napok, Apród képző 

A különböző Zöld Világnapokról (madarak és fák napja, Víz-világnapja, Földnapja, stb.) való 

megemlékezés, 

Nemzeti ünnepeinkről életkoruknak megfelelően megemlékezünk. 

 

15.Az intézményi védő, óvó előírások, gyermekvédelmi feladatok ellátás rendje  

 

 A gyermekvédelmi feladatok ellátás rendje 

Az óvodavezető felelősségi körébe tartozik az intézményi gyermekvédelmi feladatok 

megszervezése és ellátása, illetve a jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó 

feladatainak koordinálása. Az óvodavezető szükség szerint megbízhat óvodapedagógust a 

feladatok ellátására. A gyermekvédelmi tevékenység a nevelő-oktató munka szerves része, 

így minden óvodapedagógus feladata is. 

Elsődleges feladat a prevenció, azaz a gyermek problémáinak minél korábbi felismerése és 

hatékony kezelése, súlyosabbá válásuk megelőzése. 

Az óvoda a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára személyiségfejlesztő, 

tehetséggondozó, felzárkóztató program szerint óvodai fejlesztő programot köteles szervezni. 

Az óvodai fejlesztő programban az a gyermek vehet részt, aki halmozottan hátrányos 

helyzetűnek minősül. 

Az óvodavezető döntése alapján az óvodai fejlesztőprogramba az a gyermek is felvételt 

nyerhet, aki hátrányos helyzetűnek minősül. Az így felvehető gyermekek létszáma nem 

haladhatja meg az adott csoportba felvett, óvodai felkészítésben részt vevő gyermekek 

létszámának tizenöt százalékát. 

A csoportok kialakításánál a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszámának a 

csoportban járó gyermekek létszámához viszonyított aránya és párhuzamos csoport 

ugyanezen aránya közti eltérés nem haladhatja meg a huszonöt százalékpontot. 

Az óvodai fejlesztőprogramban részt vevő gyermek haladását, fejlődését, továbbá az ezeket 

hátráltató okokat az egyéni fejlesztésben részt vevő pedagógusok legalább háromhavonta 

értékelik. 

Az értékelésre meg kell hívni a gyermek szülőjét és – indokolt esetben – 

- a gyermekjóléti szolgálat, 
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- a gyámhatóság, 

- a nevelési tanácsadást végző pedagógiai szolgálat képviselőjét. 

 

A gyermekvédelmi felelős és az óvodavezető feladatai:  

A gyermekvédelmi koordinátor az óvodavezető, aki az általa megbízott gyermekvédelmi 

felelőssel együtt képviseli a gyermek és ifjúságvédelmi szempontokat, szervezi, irányítja, 

és személyes részvételével elősegíti ezek érvényesülését.   

A családdal és a pedagógusokkal együttműködve kiküszöböli a veszélyeztetett gyermekekre 

ható ártalmakat, védi őket a testi, lelki, erkölcsi károsodásoktól illetve ellensúlyozza a 

veszélyeztető hatásokat.  

A nevelési év elején megtervezi a gyermekvédelmi munkaprogramot.  

Munkájáról évente beszámol a nevelőtestületi értekezleten illetve egyéb esetekben az 

óvodavezető utasítására.  

Kapcsolatot tart konkrét esetekben a szakértői bizottsággal, gyámhatósággal, pártfogókkal, 

nevelőszülői felügyelőkkel, rendőrséggel, valamint a családokkal foglalkozó szakemberekkel.  

Rendszeresen figyeli a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változását, a helyi 

önkormányzat kapcsolódó rendeleteit, és ezt a vezető óvónő és kollégái tudomására hozza.  

Segíti és szorgalmazza a veszélyeztetettség, a hátrányos helyzet kritériumainak intézményi 

szintű megállapítását.  

Összehangolja a gyermekvédelmi tevékenységet az óvodában dolgozó óvónők között.  

Nyilvántartja a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekeket, az intézkedéseket, az 

eredményeket. Elősegíti a csoportban dolgozó óvónők felderítő tevékenységét. Szükséges 

esetekben családlátogatást végez a csoport óvónőivel.  

Továbbképzéseket tart az óvodapedagógusoknak 

Részt vesz a gyermekvédelmi munka intézményi ellenőrzésében, értékelésében. 

 

Általános előírások  

A gyermekekkel  

- az óvodai nevelési év, valamint  

- szükség szerint, a foglalkozás, kirándulás stb. előtt ismertetni kell a következő védő-óvó 

előírásokat.  

Védő-óvó előírás:  

- az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírás,  

- a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások,  
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- a tilos és az elvárható magatartásforma meghatározása, ismertetése.  

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

ismertetni.  

Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell.  

Az óvoda házirendjében kell meghatározni azokat a védő, óvó előírásokat, amelyeket a 

gyermekeknek az óvodában való tartózkodás során meg kell tartaniuk.  

 

A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok
33

  

Az intézmény vezetőjének feladata, hogy ellenőrizze:  

- hogy az óvoda nyitva-tartási ideje alatt felújítási, karbantartási munkálatok ne 

legyenek 

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

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

csak az azzal dolgozók állandó felügyelete mellett lehet;  

- hogy a gyermekek elektromos áramütés elleni védelme folyamatosan biztosítva legyen 

– az ajzatok vakdugózásával, illetve a hálózat megfelelő védelmével;  

- hogy a gyermekek az épület számukra veszélyforrást jelentő helyiségeibe ne 

juthassanak be.  

A pedagógusok feladata, hogy:  

- haladéktalanul jelezzék az intézményvezető felé azokat a helyzeteket, melynek 

ellenőrzésében az intézményvezetők felelősek;  

- a mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos 

berendezések használatára, kezelésére. A különböző berendezéseket úgy tárolják, 

hogy azokhoz a gyermekek ne férhessenek hozzá;  

- javaslatot tegyenek az óvoda épületének és a csoportszobák még biztonságosabbá 

tételére.  

Az óvoda nem pedagógus alkalmazottjainak feladata, hogy  

- a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek 

biztonságára, testi épségére,  

- a veszélyforrást jelentő munkahelyüket, eszközöket mindig zárják stb.  

                                                           
33 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 169 § alapján  
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Az intézményvezető felelős azért, hogy az intézmény területe, - beleértve a belső termeket, 

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

szempontjából.  

A védő, óvó intézkedések céljából az adott területre vonatkozó figyelmeztető jelzéseket, 

figyelmeztető táblákat, hirdetményeket ki kell függeszteni, illetve azok tartalmát legalább 

évente ismertetni kell a veszélyeztetettekkel. 

 

Az óvodai bántalmazásról 

A fegyelmezetlen gyermekkel szemben indokolt fegyelmező eszköz alkalmazása, ugyanakkor 

a fegyelmezés során csak olyan eszközök vehetők igénybe, amelyek alkalmazásával a 

pedagógus nem követ el jogsértést. A nevelőtevékenység során, a pedagógus szabadon 

mérlegelhet, hogy milyen pedagógiai módszert választ. A választásnak szigorú jogi korlátai 

vannak: nem alkalmazható olyan fegyelmezési eszköz, amellyel a pedagógus megsérti a 

gyermek legalapvetőbb jogait, a méltósághoz és a testi épséghez való jogát. 

A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet 

kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. 

Az óvodai nevelésben az egyik legsúlyosabb jogsértés a fizikai bántalmazás. A nevelői 

munkával összeegyeztethetetlen szóhasználat is fegyelmi vétségnek minősül és önmagában is 

munkáltatói intézkedés alapját képezheti. 

Amennyiben a testi fenyítés bizonyítást nyer, az óvodavezetőnek intézkedési kötelessége van 

a pedagógussal szemben,  

- a pedagógust azonnali hatállyal fel kell menteni a munkavégzés alól,
34

 

- fegyelmi eljárást kell kezdeményezni a pedagógus felé. 

 

A gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok 
35

 

Az intézményvezető feladatai:  

A gyermekbaleseteket nyilvántartja helyben és az elektronikus felületen.  

- Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok:  

o intézkedik a 8 napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek 

haladéktalan kivizsgálásáról, e balesetekről elektronikus úton jegyzőkönyvet 

vetet fel, majd a kivizsgálást követően, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 

                                                           
34
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8. napjáig megküldi a fenntartónak, valamint átadja a gyermek szülőjének (egy 

példány megőrzéséről gondoskodik),  

o ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje nem tartható, 

akkor e tényről az okok ismertetésével jegyzőkönyvet készíttet.  

- Súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok:  

o azonnal jelenti a balesetet az intézmény fenntartója felé, kivizsgálására 

legalább középfokú munkavédelmi szakember bevonása szükséges.  

o gondoskodik a baleset legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel 

rendelkező személy bevonásával történő kivizsgálásáról.  

 

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 csonkulást (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének 

elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek),  

- a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetve elmezavart 

okozott./  

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

gyermekbalesetek kivizsgálásában.  

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

balesethez hasonló eset ne történhessen meg.  

A pedagógusok feladata:  

- Az intézményvezető utasítására a balesetekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése.  

- Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok az intézményvezető utasítására:  

o közreműködik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek 

haladéktalan kivizsgálásában,  

o e balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel,  

o jegyzőkönyvet készít, ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás 

határideje nem tartható,  

- Súlyos balesetekkel kapcsolatban:  
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o a balesetet jelenti az intézményvezetőnek, illetve az intézményvezető távolléte 

esetében a helyettesítési rendnek megfelelően gondoskodik a balesetet 

jelentéséről,  

o közreműködik a baleset kivizsgálásában.  

Közreműködik az óvodai szülői szervezet tájékoztatásában, és a gyermekbalesetek 

kivizsgálásában való részvétele biztosításában.  

Intézkedést javasol minden gyermekbalesetet követően a megelőzésre; az intézményvezető 

megelőzéssel kapcsolatos utasításait végrehajtja.  

Nem pedagógus alkalmazott:  

Az intézményvezető utasításának megfelelően működik közre a gyermekbaleseteket követő 

feladatokban.  

 

A rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők  

A rendkívüli esemény észlelésekor, tudomásra jutásakor haladéktalanul tájékoztatni kell az 

intézményvezetőt.  

Az intézményvezető a rendkívüli esemény jellegének megfelelően  

a) haladéktalanul értesíti:  

- az érintett hatóságokat,  

- a fenntartót,  

- a szülőket;  

b) megtesz minden olyan szükséges intézkedést, amelyek a gyermekek védelmét, biztonságát 

szolgálják.  

Rendkívüli eseménynek számít különösen:  

- a tűz,  

- a földrengés,  

- bombariadó,  

- egyéb veszélyes helyzet, illetve a nevelő munkát más módon akadályozó, nehezítő 

körülmény.  

Amennyiben a rendkívüli esemény jellege indokolja, gondoskodni kell az intézmény 

kiürítéséről, amely a tűzvédelmi szabályzatban megfogalmazottak szerint kell, hogy történjen.  

 

 

 

16.Óvodai egészségvédelem 
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Az óvoda feladata, hogy gondoskodjon a rábízott gyermekek felügyeletéről, a nevelés 

egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről. Az óvoda mindennapos 

működésében kiemelt figyelmet kell fordítani a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő 

feladatokra, amelyek különösen 

- az egészséges táplálkozás, 

- a mindennapos testnevelés, testmozgás, 

- a testi és lelki egészség fejlesztése, 

- a viselkedési függőségek, a bántalmazás megelőzése, 

- a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, a személyi higiénia területére terjednek ki. 

Az óvoda a teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatait koordinált, nyomon 

követhető és mérhető, értékelhető módon végzi, amely a helyi pedagógiai program részét 

képző egészségfejlesztési program keretében. 

Óvodapedagógus kötelezettségei a tesi-, lelki egészség fejlesztés érdekében  

- felvilágosítással,  

- a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és betartatásával, 

- a veszély helyzetek feltárásával és elhárításával, 

- a szülők – szükség esetén már szakemberek – bevonásával. 

 

Az óvodavezető felelős
36

 

- a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, valamint 

- a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. 

Az óvodában szervezett prevenciós program megvalósításában az óvoda saját pedagógus-

munkakörben foglalkoztatott alkalmazottjain és az óvodában iskola-egészségügyi szolgálatot 

ellátó szakemberen kívül csak olyan, a nevelési-oktatási intézménnyel jogviszonyban nem 

álló szakembert vagy szervezet programját megvalósító személyt vonhat be a gyermek részére 

szervezett egyéb foglalkozás vagy egyéb egészségfejlesztési és pevenciós tevékenység 

megszervezésébe, aki, vagy amely rendelkezik az egészségügyért felelős miniszter által 

kijelölt intézmény szakmai ajánlásával. 

Az óvodavezetőjének kikérheti az egészség-fejlesztési és prevenciós programok 

kiválasztásánál az iskola-egészségügyi szolgálat, és az intézményben dolgozó 

óvodapszichológus véleményét.
37
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Alkalmazotti közösség – alkalmassági vizsgálat
38

 

Az intézmény egészségprogramjának fontos része a dolgozók egészségvédelme is. Első és 

legfontosabb része a munkavállalók részéről a kötelező munkaköri alkalmassági vizsgálaton 

való önkéntes részvétel. A munkaköri alkalmassági vizsgálat célja 

- munkavégzésből és a munkakörnyezetből eredő megterhelés által okozott 

igénybevétele 

 egészségét, testi, illetve lelki épségét nem veszélyezteti-e, 

 nem befolyásolja-e egészségi állapotát kedvezőtlenül, 

 nem okozhat-e utódai testi, szellemi, pszichés fejlődésének 

károsodását. 

- esetleges idült betegsége vagy fogyatékossága a munkakör ellátására és gyakorlása 

során nem idéz-e elő baleseti veszélyt, 

- milyen munkakörben, illetve szakmában és milyen feltételek mellett foglalkoztatható 

állapotrosszabbodás veszélye nélkül, amennyiben átmenetileg vagy véglegesen 

megváltozott munkaképességű 

- foglalkoztatható-e tovább jelenlegi munkakörében, 

- szenved-e olyan betegségben, amely miatt munkaköre ellátása során rendszeresen 

foglalkozás-egészségügyi ellenőrzést igényel. 

A munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata lehet 

- előzetes, 

- időszakos, 

- soron kívüli. 

 

Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell kérni a munkáltató által foglalkoztatni 

kívánt személynél a munkavégzés megkezdését megelőzően. 

 

Az alkalmazott az időszakos alkalmassági vizsgálatán köteles részt venni a munkaköri 

alkalmasság újbóli véleményezése céljából. 

 

 

Soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni 
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- ha a munkavállaló egészségi állapotában olyan változás következett be, amely 

feltehetően alkalmatlanná teszi az adott munkakör egészségét nem veszélyeztető és 

biztonságos ellátására, 

- heveny foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció, eszméletvesztéssel járó vagy 

ismétlődő munkabaleset előfordulását követően, 

- olyan rosszulléte, betegsége esetén, amely feltehetően munkahelyi okokra vezethető 

vissza, illetve harmincnapos keresőképtelenséget követően, 

- ha a munkavállaló előre nem várt esemény során expozíciót szenved, 

- ha a munkavégzés – nem egészségi ok miatt – hat hónapot meghaladóan szünetel. 

A soron kívüli vizsgálatot az óvodavezető is kezdeményezheti. 

 

Amennyiben a munkavállaló nem ért egyet a munkaköri alkalmasság elsőfokú véleményével, 

a vélemény kézhezvételétől számított 15 napon belül kérheti a másodfokon történő orvosi 

elbírálását. 

A másodfokú egészségügyi szerv döntéséig az elsőfokú egészségügyi szerv véleménye szerint 

kell eljárni. 

Az óvodavezető feladata 

Írásban kell meghatározni 

- a munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjét, valamint 

- a vizsgálatokkal kapcsolatos feladatait, beleértve az időszakos munkaköri 

alkalmassági vizsgálat irányát és gyakoriságát. 

Az óvodavezető köteles 

- munkába lépés előtt valamennyi munkavállalót, 

- a munkahely, a munkakör megváltoztatása előtt az érintetteket előzetes, 

- a munkavállalókat időszakos, 

- a feltételek fennállása esetén az érintetteket soron kívüli vizsgálatra küldeni. 

 

Az a munkavállaló, aki alkalmassági vizsgálaton nem vett részt, vagy alkalmatlan minősítést 

kapott, az adott munkakörben nem foglalkoztatható. 
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Ha a foglalkozás-egészségügyi orvos megállapítja az alkalmatlanságot, az óvodavezetőnek a 

továbbiakban tisztázni kell, hogy van-e a közalkalmazott egészségi állapotának megfelelő 

másik munkakör. A munkakör-felajánlás az óvodavezető kötelezettsége.
39

 

 

Betegség 

A gyermeknek joga, hogy az óvodában, biztonságban és egészséges környezetben neveljék és 

oktassák. Az óvodapedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése, és ezzel 

összefüggésben kötelessége különösen, hogy nevelőtevékenysége során a gyermekek testi-

lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden lehetséges 

erőfeszítést. 

A pedagógus nem kötelezhető arra, hogy egészségügyi jellegű tevékenységet is ellásson. 

Amennyiben az óvodapedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, 

- gondoskodnia kel a többi gyermektől való elkülönítéséről, és 

- a lehető legrövidebb időn belül értesíteni kell a szülőket. 

A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az óvodát, és azt, 

hogy újból egészséges, orvosnak kell igazolnia. 

Amennyiben a szülő kötelességét nem látja be, a gyermek veszélyeztetettsége is felmerülhet, 

így a gyermekvédelem beavatkozására is szükség lehet. 

Az óvodavezető intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy az egészségi problémákkal 

küzdő, de orvosi igazolás alapján közösségből ki nem zárható gyermek a jogával élve minél 

előbb megkezdhesse az óvodai életét.
40

 

 

Egészségügyi ellátás biztosítása 

Az egészségügyi alapellátás keretében szervezett iskola-egészségügyi ellátásban való 

rendszeres részvételéről az óvodának kell gondoskodni. 

Az óvodai orvos feladata 

- a gyermekek egészségi állapotának vizsgálata, követése, 

- közegészségügyi és járványügyi feladatok, 

- elsősegélynyújtás, 

- részvétel az óvoda egészségnevelő tevékenységében, 

- környezet-egészségügyi feladatok, 

- az ellátott gyermekekről nyilvántartás vezetése. 
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Az óvodai orvos munkájának megszervezéséről a fenntartó dönt az orvossal és az 

óvodavezetővel történt egyeztetést követően. Az orvosnak és a védőnőnek a gyermekek 

egészségügyi ellátását az óvodavezetőjével egyeztetett rend szerint kell végezni. 

Az óvoda-egészségügyi ellátás végző óvodaorvosnak és védőnőnek az óvodában az ellátandó 

feladatoknak megfelelően eltöltendő idejét, és azt az óvodában nyilvánosságra kell hozni. 

 

Tetvesség   

A tetvesség olyan közegészségügyi-járványügyi probléma, melynek feltárása és 

megszüntetése mindenki érdeke és feladata.  

Az óvodai dolgozó, aki az elvégzett vizsgálatok során tetvesség fennállását észleli, vagy arról 

a hivatása gyakorlása közben tudomást szerez, köteles annak megszüntetéséről haladéktalanul 

gondoskodni.
41

 

A problémával kapcsolatosan tájékoztatni kell a szülőt arról is, hogy közegészségügyi 

érdekből az ismételten kiszűrt vagy nagymértékben fejtetves gyermeket név szerint kötelesek 

feljelenteni a járási népegészségügyi intézetnek. 

Az érintett személy köteles az emberi test felszínén, illetve felhámján élősködő ízeltlábúak 

irtásának, illetve ruhaneműjük fertőtlenítésének tűrése.
42

 

A gyermek fejtetvessége miatt többnapos óvodai hiányzás nem indokolt. A gyermek 

tünetmentességét igazolhatja 

- a védőnő; 

- a gyermekorvos, illetve 

- a járási népegészségügyi intézet is.
43

 

 

Tálalókonyha működtetése 

Az intézmény rendelkezik a törvényi előírásoknak megfelelő tálalókonyha működési 

engedélyével.  

Az óvodás gyermektesti és szellemi kondíciója nagymértékben függ a gyermekkori 

táplálkozás minőségétől. A gyermekélelmezésnek az eddigieknél is nagyobb szerepe, sőt 

felelőssége van! Az óvoda vezetőjének a „jó közétkeztetés” körülményeinek biztosításában 

fontos szerepe van. Az óvodavezető feladatkörébe tartozik 

- minden, az étkezéssel kapcsolatos törvény, rendelet ismerete, 
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- azok betartásának rendszeres és alkalmi ellenőrzése, 

- az intézmény HACCP-rendszerének felügyelete. 

 

Tájékoztatási kötelezettség
44

 

A közétkeztetőnek minden, általa biztosított étkezéshez étlapot kell készíteni, és azt az 

óvodának a szülők által jól látható helyen ki kell függeszteni. 

Az étlapon fel kell tüntetni minden étkezés 

- számított sótartalmát, valamint 

- az élelmiszerek jelöléséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott allergén 

összetevőket, 

- 2016. december 13. után pedig az étkezés számított energia-, zsír-, telített zsírsav, 

fehérje, szénhidrát, és cukortartalmát. 

A közétkeztetőnek az étlapban történő változásokat a kiszállítás előtt 12 órával tájékoztatni 

kell az óvodát. Az óvoda gondoskodik arról, hogy a módosított étlap kifüggesztése a 

módosítás napján, az adott étkezést megelőzően megtörténjen. 

 

Diétás étrend 

Szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő személy számára az állapotának megfelelő 

étrend biztosítani kell. Amennyiben az óvodát ellátó közétkeztetőnél nem biztosítottak a 

diétás ételek előállításához szükséges személyi, tárgyi, műszaki feltételek, az óvoda a diétás 

étkeztetést, e feltételekkel rendelkező közétkeztetőtől kell, hogy megrendelje. 

 

Hatósági ellenőrzés 

A tálaló-melegítő konyha dokumentumai az óvoda HACCP-rendszerben került 

leszabályozásra. Ez a rendszer a jó higiéniai gyakorlatra alapozott, élelmiszer-biztonsági 

kockázatkezelésre alkalmas egység. 

A tálaló-, melegítőkonyhák ellenőrzése a hatóság részéről folyamatos és állandó. Az 

ellenőrzést nem kell előre bejelenteni az intézmény felé.  

Az óvoda köteles 

- az ellenőrzés során az ellenőrző hatóság rendelkezésére bocsátani 

o az élelmezési ellátással közvetlenül kapcsolatos dokumentációt, gyártói 

tanúsítványokat, 
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o a dietetikus, diétás szakács nevét, a végzettségéről szóló okirati igazolást, és 

- a felsorolt dokumentumokat 90 napig megőrizni. 

 Minden ételből térítésmentesen egy-egy adagot biztosítani. 

Az ellenőrzés során rögzített hiányosságok bírságot vonnak maguk után, melynek mértékét az 

194/2008. (VIII.31.) Korm.rendelet határoz meg 

 

A dohányzással kapcsolatos előírások 

Az intézményben – ide értve az óvoda udvarát, a főbejárat előtti 30 méter sugarú területrészt – 

a szülők, a munkavállalók és az intézménybe látogatók nem dohányozhatnak. Az 

intézményben és az óvodán kívül tartott rendezvényeken a dohányzás és az egészségre káros 

élvezeti cikkek fogyasztása tilos! 

Az intézmény munkavállalói, az intézményben tartózkodó vendégek számára a dohányzás 

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

intézményi dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézmény vezetője. 

 

17.Kártárítési felelősség  

 

Az eszközök, berendezések hibáját a terem felelőse köteles az intézményvezetők tudomására 

hozni. A hibás eszközöket az óvodavezetőjének be kell jelenteni, akinek intézkednie kell a hibák 

kijavításáról, javíttatásáról.  

A javíthatatlan eszközöket, berendezéseket külön jogszabály alapján selejtezni kell. 

Az intézmény területén az épület felszereltségében és berendezési tárgyaiban előidézett kárt a 

károkozónak meg kell térítenie.  

Gyermeki károkozás 

A gyermek által okozott károkról a csoportban dolgozó óvodapedagógusoknak köteles a 

szülőt értesíteni. Az óvodavezető feladata a kár felmérése, és a kártérítés a szülővel, 

gondviselővel történő rendeztetése. 

 

Az óvoda munkáltatói kártérítési felelőssége
45

 

Az óvoda felelőssége a vétkességre tekintet nélkül fennáll 

A munkáltató a munkavállalónak munkaviszonyával, közalkalmazotti jogviszonyával 

összefüggésben okozott kárt köteles megtéríteni. Nincs jelentősége annak, hogy a kár okozása 
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a munkáltatónak felróható-e, a felelősség fennállásához elég az, ha a kár a munkaviszonnyal, 

közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggésben éri a munkavállalót. 

Ide tartozik a munka kezdete előtti előkészítő, valamint a személyes szükségletekkel 

összefüggő (étkezés, átöltözés, tisztálkodás) tevékenység során elszenvedett káreset is. 

A munkáltató mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy 

- a kárt kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta, vagy 

- a kárt az ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozta, amellyel nem kellett 

számolnia és nem volt elvárható, hogy a károkozó körülmény bekövetkezését 

elkerülje, illetve a kárt elhárítsa. 

 

Az óvodai alkalmazottat munkaviszonyával okozati összefüggésben erő kár számíthat 

- élete, egészsége, testi épsége károsodásából, 

- a munkahelyre bevitt ingóságaiban bekövetkezett károkból, 

- egyéb károk 

 

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

 

18.Óvoda honlapjának, közösségi oldalának működtetési szabályai 

 

Honlap 

A Tündérkerti Óvoda honlapjának működtetője a fenntartó.  

Az óvodavezető engedélye, ellenőrzése nélkül nem jelenhet meg adat, esemény, dokumentum 

a honlapon. 

Minden egyéb adatuk, továbbá a gyermekek összes személyes adatai csak az érintett 

gyermekek szüleinek, gondviselőjének írásos hozzájárulása esetén hozható az internet útján. 

Nyilvános eseményekről, rendezvényekről, táj- és utcarészletekről készült felvételeket 

engedély nélkül is fel lehet tölteni, amennyiben az ábrázolás módja  nem egyéni, hanem 

valóban a rendezvény kerül bemutatásra. 

Természetesen a személyiségi jogok a kiskorú gyermeket is megilletik, amelybe beletartozik a 

képmás elkészítéséhez és felhasználásához való jogosultság is. A közösségi oldalon való 

közzététel nyilvánosságra hozatalnak minősül. A gyermekekről készült képek 

felhasználásához írásos engedélyt kell beszerezni gyermek törvényes képviselőjétől. 

A gyermeki jogok további védelmére (közösségi oldalak veszélye, pl.: pedofilia, saját letöltés, 

http://www.onlinejogsebesz.hu/index.php?kerdesid=1086
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gyermeki szabadság védelme) érdekében a közösségi oldalon zárt csoport keretein belül és a 

gyermek törvényes képviselőjének írásos engedélyével kerülhetnek fel képek. 

 

19.Közzétételi lista 

A törvényben előírt közzétételi lista megjelenéséért, időközi frissítésért az óvodavezető a 

felelős.  

A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a munkáltató megnevezésére, a 

közalkalmazott nevére, továbbá a besorolására vonatkozó adatokat a közalkalmazott előzetes 

tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra kerülhet.
46

  

 

Közzétételi lista óvodánkra kötelező adatai 

- az óvodapedagógusok számát, iskolai végzettségüket, szakképzettségüket,  

- a dajkák számát, a dajkák iskolai végzettségét, szakképzettségét, 

- a pedagógus asszisztens számát, iskolai végzettségét,  

- az óvodai csoportok számát,  

- az egyes csoportokban a gyermekek létszámát.  

- a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza 

- a felvételi lehetős égről szóló tájékoztatót, 

- a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok 

számát, 

- köznevelési feladatot ellátó intézmény a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési 

kötelezettséget (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, a fenntartó által adható 

kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is, 

- a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános 

megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános 

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

Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok 

nyilvános megállapításait, 

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

nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait, 

                                                           

46 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 
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- a pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) megállapításait a személyes adatok 

védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával, 
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Melléklet 

                                               Munkaköri leírások 

 

AZ ÓVODAPEDAGÓGUSOK MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 

A munkavállaló neve: XY  

Munkaköre: óvodapedagógus  

A munkahely neve, címe:  

Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója: az intézmény vezetője  

Munkaideje: 40 óra/hét  

Kötelező óraszáma: 32 óra/hét  

Helyettesítője: csoportos váltótársa  

Egyéb bér jellegű juttatás:  

-  

A munkavállaló munkaterülete a szervezeten belül:  

 

A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség:  

A szakmai fejlődést segítő önképzés, továbbképzési, továbbtanulási elvárások: a 7 évenkénti 120 

órás továbbképzés elvégzése.  

 

A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:  

- Képes a gyerekkel és szüleivel szemben együttérző, odafigyelő, együttműködő 

magatartást tanúsítani.  

- Tisztában van a gyerekek személyiségi jogaival, azokat semmilyen körülmények között 

sem sérti meg.  

- Tudatosan alkalmazza az egyenlő bánásmód elvét.  

- Tiszteletben tartja és tolerálja a másságot.  

- Óvodai munkája során biztosítja a világnézeti és a politikai semlegességet.  

- A pedagógusetika, a társadalmi normák általános szabályait munkahelyén, valamint a 

magánéletében is betartja.  

 

A munkakör célja:  

- A családi nevelés kiegészítése. Az óvodáskorú gyerekek testi-lelki-szellemi gondozása, 

nevelése, fejlesztése, oktatása  
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A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása:  

- A kötelező óraszámon belül (heti 32 óra): pedagógiai-szakmai feladatok, tanügy-

igazgatási, adminisztratív teendők  

 

Pedagógiai-szakmai feladatok (a köznevelési törvén, és a 20/2012 EMMI rendeleet előírásai 

alapján)  

- Az óvónő gondozói, illetve pedagógiai munkáját önállóan, teljes körű felelősséggel látja 

el, melyre írásban, tervszerűen is felkészül.  

- Tudásának és szakmai felkészültségének maximumát adva foglalkozik a gyerekekkel, 

annak tudatában, hogy modell, minta, esetleg példakép számukra.  

- Kötelező óraszámát kizáróan a gyerekek között tölti el. Ezen idő alatt feladata a rábízott 

gyerekek testi-lelki gondozása, nevelése, fejlesztése, oktatása, életkoruk és egyéni 

fejlettségi szintjük figyelembevételével.  

- Felelős a rábízott gyerekek testi épségének megőrzéséért. Ennek érdekében csoportját 

egyetlen pillanatra sem hagyja felügyelet nélkül.  

- Körültekintően gondoskodik a balesetveszélyes helyzetek elkerüléséről (csoportszoba, 

udvar, utcai séta, kirándulás). Baleset esetén az SZMSZ előírásainak megfelelően jár el.  

- Biztosítja a nyugalmat, a szeretetteljes légkört a gyermekcsoportban.  

- Megszervezi és megteremti a nyugodt, tartalmas játékhoz szükséges feltételeket (hely, idő, 

eszköz). A játékidő rovására nem szervez más tevékenységet.  

- Tanév elején felméri a csoportjába tartozó gyerekek neveltségi és fejlettségi szintjét. Éves 

pedagógiai munkáját ehhez viszonyítva tervezi, szervezi, bonyolítja.  

- Differenciált neveléssel, oktatással gondoskodik arról, hogy valamennyi gyermek a 

szükségleteinek és az értelmi képességeinek megfelelő bánásmódot, fejlesztést kapjon.  

- A gyermekek fejlődését nyomon követi, meghatározott időszakonként ezt írásban is 

rögzíti. Tapasztalatairól tájékoztatja váltótársát, valamint az óvoda vezetőjét és az érintett 

gyerek szüleit (annak érzékenységét figyelembe véve). Amennyiben indokolt, tanácsot, 

segítséget kér az óvodavezetőtől, a gyermekvédelmi felelőstől vagy a családsegítőtől.  

 

Tanügy-igazgatási, adminisztratív teendők  

- Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának tartalmát ismeri, annak elveit munkája 

során betartja.  

- A helyi nevelési program és az éves pedagógiai munkaterv elkészítésében, esetleges 

módosításában aktívan részt vesz, mint a nevelőtestület tagja. Ezek tartalmát jól ismeri, 

azonosul vele, és megvalósítását magára nézve kötelezőnek tekinti.  
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- A szervezeti és működési szabályzatban (SZMSZ), valamint az óvoda házirendjében 

megfogalmazottakat betartja, és betartatja a vele kapcsolatban álló gyerekekkel és azok 

szüleivel.  

- Hivatásából eredő kötelessége a rendszeres szakmai önképzés, a megújulás, a 

műveltségbeli fejlődés. Ennek érdekében folyamatosan képezze magát.  

- Évente legalább háromszor szülői értekezletet szervez.  

- Nyomon követi a gyerekek hiányzását, naprakészen vezeti a mulasztási naplót.  

- Az igazolatlan hiányzásról, illetve a nagycsoportos foglalkozások rendszeres 

elmulasztásáról haladéktalanul tájékoztatja az intézmény vezetőjét.  

- Szükség szerint, kérésre pedagógiai szakvéleményt ír (a nevelési tanácsadó, szakértői 

vagy rehabilitációs bizottság, bíróság számára; gyermekelhelyezés ügyében).  

- Közreműködik a gyerekek egészségügyi vizsgálatának megszervezésében.  

- Az érintettekkel (nevelőtárs, szülő, óvodavezető, fejlesztőpedagógus, pszichológus, 

logopédus, gyerekorvos stb.) történt egyeztetés alapján szakvéleményt ad a tanköteles 

gyerekekről.  

- Tájékoztatja a szülőket az iskolába való beíratás szabályairól, feltételeiről.  

- Naprakészen vezeti a nevelőtestület által elfogadott csoportnaplót: hetirend, napirend, 

csoportos szokásrend, nevelési terv (három hónapos bontásban), heti ütemterv szintjén, 

játék, mozgás, foglalkozások tagolásban.  

- Évente legalább kétszer kitölti a „fejlettségmérő lapot”, mely a gyerek aktuális fejlettségi 

állapotát tükrözi. Ennek alapján készíti el a gyerek fejlesztési tervét.  

 

Általános szabályok (a Kjt., Kt., Nkt. előírásai alapján):  

- A szabadság felhasználásával, illetve a távolmaradással kapcsolatos előírások  

- A szabadság kiadásának időpontját a dolgozó meghallgatása után a munkáltató határozza 

meg.  

- Az alapszabadság egynegyedét (5 nap) – a munkaviszony első három hónapját kivéve – a 

munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadnia a vezetőnek. A dolgozónak az 

erre vonatkozó igényét 15 nappal előbb kell bejelentenie írásban, kivéve rendkívüli 

esetben.  

- A szabadságot esedékességének évében kell kiadni, illetve kivenni.  

- A munkáltató a már megkezdett szabadságot fontos érdekből megszakíthatja, de a 

munkával töltött idő a szabadságba nem számít bele.  

- Szorgalmi idő alatt pedagógus esetében összefüggően csak néhány nap kiadása lehetséges, 

a vezető mérlegelése alapján.  
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- Szorgalmi idő alatt csak az alapszabadság (21 nap) használható fel, a pótszabadság nem. 

Amennyiben betegség miatt nem lehetett kiadni az éves alapszabadságot vagy annak 

törtrészét, akkor a munkába állást követő 30 napon belül kell azt kiadni.  

- Az éves szabadságból az óvoda vezetője munkahelyi érdekre hivatkozva 15 napot 

visszarendelhet. A visszavonás szabályait a Kt. 138/1992. (X. 8.) számú végrehajtási 

rendeletének 10. §-a határozza meg.  

- Éves szabadságolási ütemterv elkészítése a félreértések elkerülése érdekében ajánlott.  

- Váratlan távolmaradást, hiányzást (betegség, egyéb komoly indok) a helyettesítés 

megszervezésének érdekében a munkaidő megkezdése előtt minimum két órával jelezni 

kell az óvodavezetőnek, illetve a helyettesnek.  

 

A pedagógiai munkával kapcsolatos egyéb előírások  

- A gyerek személyiségi jogainak megsértését jelenti, s ezért szigorúan tilos a testi fenyítés, 

a lelki terror (megfélemlítés, megalázás, csoport előtti megszégyenítés), étel 

elfogyasztására való kényszerítés, levegőztetés vagy étel elvonása, a játékidő lerövidítése 

büntetésből vagy rossz szervezés miatt (például felesleges sorakoztatás, várakoztatás, 

videóztatás).  

- Reggel 6.30-tól 7-ig, valamint 16.30-től 17-ig ügyelet ellátására a pedagógus beosztható. 

A további időszakban, 7 órától délután 16.30-ig mindenki a saját csoportjában tartózkodik 

a rábízott gyerekcsoporttal.  

- A gyerekeket felnőtt felügyelete nélkül hagyni tilos. Dajkára, illetve más, 18 évnél 

idősebb személyre bízni őket csak rövid időre, csak indokolt esetben, a vezető 

engedélyével lehet. Amennyiben a szolgálati idő alatt bármilyen baleset történik az óvónő 

távollétében, a felelősség változatlanul őt terheli. Dadus, szakképzetlen növendék, szülő 

ilyen esetben nem vonható felelősségre.  

- A pedagógus a tudomására jutott hivatali titkokat köteles megőrizni. Ebbe a körbe 

tartoznak az intézmény működésével összefüggő belső problémák, az óvoda 

szempontjából belügynek számító témák, szakmai vagy munkaügyi viták.  

- A gyerekekkel kapcsolatos bizalmas információknak tekintendő kérdésekben (a gyerek 

egészségügyi állapota, fejlettségi szintje, szociális helyzete, családjának sajátságos 

problémája) illetéktelen személyeket (dajka, másik szülő) tilos tájékoztatni.  

 

 

 

 



  SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 

 

  Oldal 
66 

 
  

Egyéb  

- A kötelező óraszám letöltése alatt az intézmény épületét elhagyni kizárólag csak vezetői 

engedéllyel lehet.  

- A kötelező óraszám letöltése alatt magánügyben csak a nevelőmunka zavarása nélkül, a 

legszükségesebb esetben használja a telefont, 12 és 1 óra között.  

- A mobiltelefon használata a gyerekekkel való együttlét alatt, a csoportszobában, 

illetve az udvaron nem megengedett. Rövid (1-2 perces) magánbeszélgetésre is csak 

indokolt esetekben kerülhet sor, de ebben az esetben is ki kell menni a csoportszobából, 

hogy a gyerekek ne hallják a beszélgetés tartalmát.  

- Munkahelyén olyan időpontban jelenjen meg, hogy a munkaidejének kezdetekor már 

átöltözve, a munkavégzésre készen álljon.  

- Munkája során az óvónő az óvoda berendezéseit, tárgyait, értékeit megóvni köteles, 

azokat a rendeltetésüknek megfelelően kell használnia. Amennyiben kárt okoz, anyagi 

felelősséggel tartozik.  

- Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, egészségügyi 

szabályokat.  

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

dohányozni.  

 

Egyéb feladatok a teljes munkaidő (heti 8 óra) kitöltése alatt  

- Felkészülés a nevelési-oktatási feladatokra (például továbbképzésen való részvétel, 

eszközök előkészítése);  

- A tanügy-igazgatási (mulasztási napló) és pedagógiai (csoportnapló, fejlettségfelmérő lap) 

adminisztráció elvégzése;  

- Családlátogatás;  

 

Csoport szintű gyermekvédelmi feladatok ellátása, az óvodavezető tájékoztatása, az óvoda 

gyermekvédelmi felelősével kapcsolattartás.  

- Szülői értekezletre való felkészülés, annak levezetése, fogadóóra tartása;  

- Szakmai megbeszéléseken, valamint nevelői értekezleteken való részvétel;  

- Óvodai kirándulások, ünnepélyek, szabadidős tevékenységek előkészítése, lebonyolítása.  

- Fejlesztői munka irányítása  

- Tehetséggondozás tematikájának kidolgozása  

- A fentieken túl az óvodavezető eseti feladatokat adhat, kizárólag pedagógiai témában.  
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A munkavállaló jogai és kötelességei (a köznevelési, ill. közoktatási törvény alapján):  

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

jogszabályok számára előírnak, biztosítanak.  

 

Kapcsolattartási és információszolgáltatási kötelezettsége:  

- Kapcsolatot kell tartania  

- az óvodán belül: az óvodavezetővel,váltótárssal, csoportos dajkával,  

- a szülőkkel,  

- a társintézményekkel: iskolával, nevelési tanácsadóval,  

 

A óvónő kompetenciája:  

- A helyi pedagógiai program megvalósításához szükséges módszerek megválasztása  

- A gyerekek fejlődését segítő tehetséggondozás, felzárkóztatás  

- A munkaköri leírás módosításának jogát – a körülményekhez igazodva – az óvodavezető 

fenntartja.  

- A felsoroltakon kívül munkaidejében elvégzi azokat a feladatokat ,melyekkel z 

óvodavezető (szóban és írásban) esetenként megbízzák.  

- E munkaköri leírás visszavonásig érvényes.  

 

Nyilatkozat  

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak 

egy példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt 

értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt 

tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom.  

 

Dátum  

Aláírások  
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Pedagógiai asszisztens – óvodatitkár munkaköri leírása 

 

Munkakör:    Pedagógiai asszisztens - óvodatitkár (ügyintéző)  

A munkahely neve, címe:  Somogyvári Tündérkert Óvoda 

    Somogyvár 

    Kossuth Lajos utca 1. 

    8698 

Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója:  

    az óvoda vezetője 

Közvetlen felettese:  kizárólag az intézményvezető rendelkezései alapján látja el a 

munkáját.  

Helyettesítője:   az óvodavezető 

Munkaideje:    40 óra/hét        

Besorolása:    E/1 

A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:  

 Az ügyek személyes, illetve telefonos bonyolítása és intézése során együttműködő.  

 Udvarias a szülőkkel, a munkatársakkal.  

 Rendszerető, pontos, az iratok kezelésében naprakész, a határidőket betartja.  

 Tisztában van az iratkezelés szabályaival.  

 Az általa vezetett nyilvántartások világosak, jól követhetőek.  

A munkakör célja:  

Az intézmény működésével kapcsolatos ügyek intézése, adminisztrációk ellátása.  

A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása:  

Iratkezelés, ügyintézés 

 Folyamata: érkeztetés, szortírozás, iktatás, továbbítás, feldolgozás, ügyintézés, válaszadás, 

biztonságos megőrzés, selejtezés. Az alábbi szabályokat kell betartani: Az irat útja bármikor  
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pontosan követhető, ellenőrizhető legyen. Az iratkezelés során segíti az intézmény feladatainak 

eredményes, gyors és szakszerű ellátását, megoldását. Biztosítja, hogy az iratok épségben és 

használható állapotban maradjanak meg. Az intézményben készült valamennyi iraton 

szerepeltetnie kell 

– az intézmény nevét,  

– székhelyét, 

– címét, 

– telefon-fax számát, 

– e-mail címét,  

– az irat iktatószámát,  

– az ügyintéző nevét, 

– a dátumot,  

– az aláíró nevét,  

– a beosztását,  

– aláírását,  

– az intézmény körbélyegzőjének lenyomatát,  

– a címzett megnevezését,  

– címét,  

– beosztását. 

 Amennyiben az ügyintézés szóban, telefonon történik, az eredeti iratra rá kell vezeti az 

intézkedés lényegét, dátumát és az intézkedésben részt vevők nevét. 

 Az irat átvételét igazolja, amennyiben a személyesen postázott iratok átvételekor az átadó ezt 

külön kéri. A kézbesítőokmányon (postakönyv, illetve kézbesítőkönyv) elismeri aláírásával és a 

dátum megjelölésével az átvételt. 

 A névre szóló levelet nem bonthatja fel más, csak a címzett, vagy az általa megbízott munkatárs. 

Az intézményvezető hosszabb távollétében az ő nevére érkezett levelet csak telefonon történő 

egyeztetés után bonthatja fel. 

 Az átvett iratokat az iratkezelési rendszernek megfelelően szortírozza, aszerint hogy a 

dokumentum bontható, nem bontható, iktatandó, vagy nem kell iktatni, egyéb nyilvántartásba 

kell-e venni. Amennyiben az irat faxon, illetve e-mailen érkezik, gondoskodik arról, hogy 

készüljön másolat a papíralapú tartós tárolás érdekében.  

 Valamennyi hivatalos levelet az óvodavezető felé kell továbbítani, kivéve, ha az névre szóló. 

 Az iktatást a beérkezés napján, de legkésőbb a következő munkanapon elvégzi. Soron 

kívül kell iktatni a sürgős, a határidős, a ELSŐBBSÉGI küldeményeket és táviratokat. 
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 Az intézménybe beérkezett, illetve az intézményben keletkezett iratokat, dokumentumokat 

úgy vezeti be az iktatókönyvbe, hogy az tartalmazza az iktatószámot, a beérkezés 

időpontját, az ügyintéző nevét, az irat tárgyát, a mellékleteinek számát, az elintézés 

módját, a kezelési feljegyzéseket, valamint az irat hollétének, tárolásának a helyét, hogy 

bármikor elővehető legyen. Az iktatókönyvben sorszámot üresen hagyni, lapokat 

összeragasztani, olvashatatlanul írni, az írást olvashatatlanná tenni tilos. Javítani csak 

áthúzással lehet, úgy, hogy az eredeti szöveg olvasható legyen. A javítást dátummal és 

kézjeggyel kell igazolni. 

 Amennyiben az összetartozó iratok az ügy lezárása után véglegesen egy helyen maradnak, úgy 

ezt az iktatókönyvben jelzi. A jelölés a kezelési feljegyzések rovatban az irat új számának 

jelölésével történik. Érdemes a válaszlevél iktatásával azonos időben csatolni az előzményeket, 

illetve azok iktatószámát és fellelhetőségi helyét egy külön rovatban feljegyezni.  

 Az iktatókönyvet az év utolsó munkanapján lezárja. Számítógépes iktatás esetén külön 

szabályozni kell a törlési, hozzáférési, javítási jogosultságot. 

 Meghívókat, sajtótermékeket, propaganda céljából készült kiadványokat nem kell iktatni. 

 Amennyiben egy naptári évben az iktatott dokumentumok száma meghaladja a 

háromszázat, évente név- és tárgymutatót kell készíteni. 

 Az intézményi dokumentumok (szabályzatok, munkatervek, bemutatóra vázlatok, pedagógiai 

szakvélemények) levelezések legépelése. 

Nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatok:  

Tanügy-igazgatási feladatok és nyilvántartások  

 Az óvodába felvett gyerekek adatainak rögzítése.  

 Az éves statisztikák elkészítéséhez adatok kigyűjtése, különböző szempontok szerinti 

rendszerezése. 

 A beiskolázással kapcsolatos adminisztráció (óvodai szakvélemény, iskolák értesítése) elvégzése. 

 Az óvodai törzskönyv vezetése. 

 A gyerekek befizetésének, jelenlétének, hiányzásának és lemondásának egyeztetése, 

nyilvántartása.  

 Az ingyenes, az 50%-os és a 100%-os befizetések rendszerezése, havonta ennek nyomon 

követése, a határozatok, nyilatkozatok begyűjtése, ezek ellenőrzése, valamint naprakész 

adatszolgáltatás. 

 A közlönyök, rendeletek, határozatok, a Magyar Államkincstár (MÁK) kiadványainak 

tanulmányozása, értelmezése és figyelemmel kísérése. 
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Munkáltatói feladatok és nyilvántartások 

 A munkatársak alkalmazásával és kilépésével, valamint a béremeléssel és a jutalmazással 

kapcsolatos nyomtatványok, űrlapok kitöltése. 

 A munkaerő változásait követő nagykönyv vezetése (belépés, kilépés). 

 A munkaruha-nyilvántartás vezetése. 

 A jelenléti ív előkészítése, hó végi lezárása.  

 A szabadságok (éves rendes szabadság, fizetés nélküli szabadság) jelentése a MÁK felé. 

 A társadalombiztosítási (tb) ügyek intézése, betegállomány, gyes-, gyed-, gyet-határozatok 

elkészítése, adminisztrálása és nyilvántartása. 

Gazdasági feladatok és nyilvántartások 

 Az óvoda költségvetésével kapcsolatos számláinak, megrendelőinek, szerződéseinek lefűzése, 

megőrzése. 

 Az átutalások naprakész nyilvántartása, továbbküldése a kifizetőhely felé. 

 Az óvoda működéséhez szükséges kisebb eszközök vásárlása, megrendelése (tisztítószer, 

irodaszer) és a megvásárolt eszközök bevételezése. 

 A kis értékű, illetve nagy értékű eszközökről leltár vezetése. A szoba és egyéb helyiségek 

leltárainak elkészítése. 

 Az éves és az alkalomszerű leltározás előkészítése, megszervezése, lebonyolításának 

adminisztrálása. 

 Selejtezés előkészítése, lebonyolítása. 

 Folyóiratok, szakkönyvek, nyomtatványok megrendelése. 

 Tisztítószerek megrendelése, nyilvántartása és kiadása. 

 Kisebb javítási munkálatok megrendelése. 

Egyéb 

 Munkaidő alatt, magánügyben csak a munka zavarása nélkül, a legszükségesebb esetben 

használjon telefont. 

 Munkahelyén olyan időpontban jelenjen meg, hogy a munkaidejének kezdetekor már a 

munkavégzésre készen álljon. 

 Az ebédidő naponta fél óra, mely időtartam nincs benne a napi munkaidőben. Amennyiben ezt 

valaki igénybe veszi, azt az érvényben lévő munka törvénykönyvének előírása alapján le kell 

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

rendeltetésüknek megfelelően kell használnia. Amennyiben kárt okoz, anyagi felelősséggel 

tartozik.  

 Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, egészségügyi 

szabályokat. 

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

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

 Az intézmény épületét elhagyni kizárólag csak a vezető engedélyével lehet. 

A munkavállaló jogai és kötelességei (a köznevelési törvény alapján): 

 Tudásának és képességének megfelelő, korrekt munkavégzés.  

 A munkafegyelem betartása, a jó munkahelyi légkör alakítása.  

Felelőssége: A rábízott pénz, ill. iratok kezeléséért anyagi és erkölcsi felelősség terheli.  

Kapcsolattartási és információszolgáltatási kötelezettsége:  

 Óvodavezető, csoportos óvónők.  

 A vezető távolléte esetén felírja egy erre a célra rendszeresített füzetbe az üzeneteket. Rögzíti, 

hogy ki kereste őt (személyesen, vagy telefonon), milyen ügyben, és hogy ki keresse a másikat. 

 

Nyilatkozat 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 

példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért 

anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, 

gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom! 

Dátum  

Aláírások  
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Dajka 

Munkavállaló neve:  

Munkakör megnevezése:   

Munkaideje:  

Járandósága:  

Közvetlen felettese:  

Helyettesítője:  

A munkavállaló munkaterülete a szervezeten belül:  

- csoportszoba  

- csoportszobához tartozó öltöző, mosdó  

- konyha  

- mosókonyha  

 

A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség:  

 

A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:  

- A gyerekekkel szemben barátságos, kedves.  

- A szülőkkel szemben együtt érző, odafigyelő, együttműködő magatartást tanúsít.  

- Tisztában van a gyermekek személyiségi jogaival, azokat semmilyen körülmények között 

sem sérti meg.  

- Tiszteletben tartja és tolerálja a másságot.  

- Óvodai munkája során betartja a világnézeti és politikai semlegességet.  

- Példát mutat kulturált viselkedésével, önmaga tisztaságával, gondozottságával, 

ápoltságával.  

 

A munkakör célja:  

- Az óvodáskorú gyerekek gondozásának segítése óvónői irányítással.  

- A gyermekek közvetlen és közvetett környezetének tisztán tartása, takarítása a ÁNTSZ és 

a HACCP előírásainak megfelelően.  

- Az étkezéssel kapcsolatos feladatok ellátása.  

 

A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása:  

- Gyerekekkel kapcsolatos feladatok:  

- Szorosan együttműködik az óvónőkkel, segíti megvalósítani az intézmény pedagógiai 

célkitűzéseit.  
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- Nyugodt hangvétellel, érthető, tiszta, nyelvtanilag korrekt beszéddel segédkezik az óvoda 

egész napos nevelőmunkájában.  

- Hozzájárul a kulturált viselkedésének és a csoport szokásrendszerének kialakításához, 

személyes példáján keresztül is (türelmes és udvarias kommunikációval, igényes 

nyelvhasználattal).  

- Részt vesz a gyerekek gondozásában. Tevékenyen segít az étkeztetésnél, kézmosásnál, 

vécéhasználatnál. Ameddig szükséges, maga is magyarázza, tanítja a helyes viselkedést 

(pl.: öltözködés sorrendje, ruhák összehajtogatása, cipők párosítása, kulturált étkezés, 

kanálfogás, kézmosás technikája, vécépapír használata).  

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

- A használt takarító eszközöket, tisztítószereket elkülönítve, biztonságosan a gyerektől 

elzárt helyen tárolja.  

- Délelőtt, az óvónővel egyeztetett időben, az étkezés és a foglalkozás segítése érdekében a 

gyerekcsoportban tartózkodik (torna, festés, vágás, varrás, sütés).  

Megjegyzés: Az altatás alatt az óvónő feladatát egyedül látja el. Ilyenkor dajka semmilyen 

indokkal nem tartózkodhat a csoportszobában.  

- Kísérőként segíti a gyerekekre felügyelni az utcai séták, kinti foglalkozások, kirándulások 

ideje alatt.  

- Amikor a gyerekek nem tartózkodnak a csoportszobában, gondoskodik az alapos 

szellőztetésről.  

- A megbetegedett, lázas, elkülönített gyerekre vigyáz, nyugtatgatja, amíg az orvos vagy a 

szülő meg nem érkezik.  

- A hányás, hasmenés nyomait eltakarítja.  

 

- A tisztaság megőrzésével, az ÁNTSZ előírásaival kapcsolatos teendők:  

- Egészségügyi könyvvel rendelkezik, melyet évente érvényesít  

- A gyermekek környezetének esztétikai rendjének érdekében naponta elvégzi a 

csoportszoba és a hozzá tartozó öltöző, mosdó, gyermekvécék takarítását, portalanítását az 

egészségügyi előírásoknak megfelelően.  

- Időszakonként a gyermekek fogmosópoharát és fogkeféjét fertőtleníti.  

- Időszakonként fertőtleníti a csoport játékait.  

- A csoportszoba növényeinek ápolása, szükség szerinti lemosása, átültetése.  

- Feladata a textíliák mosása, vasalása, javítása, megvarrása.  

- Legalább négyhetente gondoskodik a gyerekek ágyneműjének le- és felhúzásáról. 

Járványos időszakban, tetűvel való fertőzöttség idején az óvónő kérésére gyakrabban is.  
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- Járványos időszakban teljes fertőtlenítést végez  

- Elvégzi a fektetőágyak lerakását, felszedését. Ágyazáskor ügyel arra, hogy minden gyerek 

kizárólag a saját ágyába feküdjön.  

- Ellátja az eseti, nem rendszeres feladatokat, többek között az óvoda épületének 

nagytakarításában való segédkezést (évente kb. 3 alkalom) , udvarának gondozását  

- Valamint azokat az időszakos feladatokat, amelyekkel az óvodavezető megbízza.  

 

- Étkezéssel kapcsolatos teendők:  

- Az ételszállítótól átveszi a tízórai alapanyagait, ezután ellenőrzi a mennyiséget, a 

minőséget és a HACCP-előírások betartását a szállítással kapcsolatban. Indokolt esetben, 

amennyiben komoly rendellenességet észlel, szól az óvodavezetőjének.  

- Az átvett ételeket az egészségügyi előírásoknak megfelelő módon tárolja, majd 

kiadagolja.  

- Az étkezések előtt a szükséges eszközöket csoportja számára előkészíti, majd használat 

után a konyhába visszaviszi, a mosogatáshoz előkészíti.  

 

- Általános szabályok  

- A szabadság felhasználásával, illetve a távolmaradással kapcsolatos előírások  

A munka törvénykönyve 134.§-a szerint:  

 

1) bekezdés: A szabadság kiadásának időpontját a dolgozó meghallgatása után a munkáltató 

határozza meg (2) bekezdés: Az alapszabadság egynegyedét (5nap) – a munkaviszony első 

három hónapóját kivéve – a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni a 

vezetőnek. A dolgozó erre vonatkozó igényét 15 nappal előbb kell bejelentenie, írásban, 

kivéve rendkívüli esetben.  

- (3) bekezdés: A szabadság esedékességének évében kell kiadni, illetve kivenni.  

- (6) bekezdés: A munkáltató a már megkezdett szabadságot fontos érdekből 

megszakíthatja, de a munkával töltött idő a szabadságba nem számít bele.  

- Váratlan távolmaradást, hiányzást (betegség, egyéb komoly indok), a helyettesítés 

megszervezése érdekében a munkaidő megkezdése előtt minimum két órával jelezni kell 

az óvodavezetőjének.  

- A gyerekekkel kapcsolatos egyéb előírások  

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

fenyítés, lelki terror (megfélemlítés, megalázás, csoport előtti megszégyenítés), az 

ételfogyasztásra való kényszerítés, a levegőztetés és az étel megvonása.  
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- Szükség szerint felügyel a gyerekek tevékenységére. Tilos a gyerekeket felnőtt felügyelete 

nélkül hagyni. Ez vonatkozik az öltözőre és a mosdóra is.  

- A gyerekekre egyedül (altatási időben, illetve az óvónő 2-3 perces távolléte esetén) csak a 

vezető engedélyével vigyázhat. Az óvónő ilyen irányú kérését figyelmen kívül kell 

hagyni. A gyerekek érdekében kötelező jelleggel jelezni kell az óvodavezetőjének, ha az 

óvónő rendszeresen, a megengedett néhány percnél hosszabb ideig hagyja a rábízott 

gyerekeket a dajkára.  

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

intézmény működésével összefüggő belső problémák, az óvoda szempontjából belügynek 

számító témák, szakmai, személyi vagy munkaügyi viták.  

- A gyerekekkel kapcsolatos témákban a szülőket nem tájékoztathatja, nem informálhatja. 

Amennyiben a szülő érdeklődik, udvariasan irányítsa a gyerek óvónőjéhez vagy az óvoda 

vezetőjéhez.  

- Iskolabuszon kíséretet biztosít.  

 

- Egyéb  

- A munkaidő alatt magánügyben csak a nevelőmunka zavarása nélkül, a legszükségesebb 

esetben használjon telefont.  

- Hiányzás esetén, külön díjazás nélkül, a vezető rendelkezése alapján, köteles a 

helyettesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátni.  

- Munkahelyén olyan időpontban jelenjen meg, hogy a munkaidejének kezdetekor már 

átöltözve, a munkavégzésre készen álljon.  

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

rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Amennyiben kárt okoz, anyagi felelősséggel 

tartozik.  

- Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, egészségügyi 

szabályokat.  

- A csoport textíliáival. evőeszközeivel, edényeivel a leltár szerint elszámol.  

- A gyerekek és az óvoda biztonsága érdekében a bejárati ajtók zárva tartásáról 

gondoskodik.  

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

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

- Az intézmény épületét elhagyni kizárólag csak vezetői engedéllyel lehet.  

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

dohányozni.  
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- Az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik  

 

A munkavállaló jogai és kötelességei (Kt.alapján):  

- Tudásának és képességének megfelelő, korrekt munkavégzés.  

- A munkafegyelem betartása.  

- Jó munkahelyi légkör alakítása.  

- Az óvoda pedagógiai munkájának, céljának megismerése, megvalósításának segítése.  

 

Kapcsolattartási és információszolgáltatási kötelezettsége:  

- A dajka rendszeres kapcsolatban áll az óvodavezetővel, és a csoportos óvónőkkel.  

- A munkaköri leírás módosításának jogát – a körülményekhez igazodva – a vezető 

fenntartja!  

- A felsoroltakon kívül munkaidejében elvégzi azokat a feladatokat, melyekkel a 

főigazgató, főigazgató helyettesek (szóban és írásban) esetenként megbízzák.  

 

 

Nyilatkozat  

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak 

egy példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt 

értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt 

tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom!  

 

E munkaköri leírás a visszavonásig érvényes.  

Dátum  

Aláírások 
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Nyilatkozatok 

 

 

1. A szülői szervezet képviseletében nyilatkozom arról, hogy a Szervezeti és működési 

Szabályzat elfogadása előtt véleményezési jogunkat gyakorolhattuk, és a módosításokhoz 

egyetértésünket adtuk. 

 

Somogyvár, 2016. ……………….. 

 

         szülői szervezet képviselője 

 

 

 

2. Az óvoda Nevelőtestület nevében nyilatkozom arról, hogy a Szervezeti és Működési 

Szabályzat elfogadása előtt a közalkalmazotti törvényben biztosított véleményezési 

jogkörünket gyakorolhattuk. 

 

Somogyvár, 2016. ………………… 

 

                                                                                             nevelőtestület képviselője 

   


