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BEVEZETŐ 

 

Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki 

jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az 

intézményi működés demokratikus rendjének garantálása érdekében a/az  

 

EMŐDI GYERMEKÁLOM ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 

 

nevelőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 70. § (2) bekezdés b) 

pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következő 

 

 Szervezeti és Működési Szabályzatot 

 

(továbbiakban: SZMSZ) fogadta el. 

 

Az SZMSZ célja, hogy megállapítsa az Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde működésének 

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

amelyeket nem rendeznek jogszabályok. 

 

Az SZMSZ jogszabályi alapja: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény  

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

rendelet 

 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról  

 A Kormány 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról  

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről  

 Az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról  

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

információszabadságról  

 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 

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

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről 
 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-

szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
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Az SZMSZ időbeli hatálya 

 

Az intézmény SZMSZ –ét a nevelőtestület fogadja el. Az SZMSZ azon rendelkezéseinek 

érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése 

szükséges. 

 

Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed: 

 

 Az óvodába, bölcsődébe járó gyermekek közösségére 

 Az óvodával, bölcsödével jogviszonyban álló minden alkalmazottra 

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

illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában 

 A szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek) 

 

Az SZMSZ területi hatálya kiterjed: 

 

 Az óvoda és a bölcsőde területére 

 Az óvoda és a bölcsőde által szervezett – a pedagógiai program végrehajtásához 

kapcsolódó – óvodán kívüli programokra 
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I. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK 
 

 

1. Intézményi azonosítók 

 

A költségvetési szerv neve:   Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde 

 

Az intézmény OM-azonosítója: 028725 

Az intézmény törzsszáma:   668275 

 

A költségvetési szerv: 

 

székhelye:    3432 Emőd Geleji utca 21.  

telefon: 06-46/576-289; +36 30 7859082 

telephely megnevezése:  3432 Emőd, Kossuth utca 87. 

telefon: 06-46/476-299 

Bölcsőde    3432 Emőd Kossuth utca 54. 

telefon: +36 30 7859082 

 

Az intézmény típusa:   Többcélú intézmény óvoda-bölcsőde 

 

Az intézmény alapító okiratának száma, kelte: 83/2022 (2022. június 30.) 

Az intézmény alapító szerve: Emőd Város Képviselő-testülete 

Címe: 3432 Emőd, Kossuth tér 1. 

 

A Költségvetési szerv irányító szervének megnevezése: 

 

Emőd Város Önkormányzata 

Címe: 3432 Emőd, Kossuth tér 1. 

 

A költségvetés végrehajtására szolgáló bankszámlaszám: 11734004-16673667 

 

Az intézmény adószáma:16673667-1-05 
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2. A költségvetési szerv fő tevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 

Szakágazat megnevezése: óvodai nevelés. 

Szakágazat száma: 851020 

 

A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés a gyermek 3 éves korától a 

tankötelezettség kezdetéig. 

Bölcsődei ellátás: 20 hetes kortól 3 éves korig a gyermekek gondozása, nevelése. 

 

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 

Száma Tevékenység megnevezése 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

 

 

Az intézmény működési köre:   Emőd Város közigazgatási területe. 

 

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:    

 

  
Feladat-ellátási hely megjelölése 

Maximális 

gyermeklétszám 

1 3432 Emőd, Geleji utca (óvoda) 100 fő 

2 3432 Emőd, Kossuth utca 87.(óvoda) 75 fő 

3 3432 Emőd, Kossuth utca 56. (bölcsőde) 24 fő 
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3. A gazdálkodással összefüggő jogosítványok 

 

Gazdálkodási feladatait az Emőd Város Önkormányzat Hivatala (3432 Emőd, Kossuth tér 1.) 

látja el. A munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét a Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzata (munkarend, ügyrend), valamint a Hivatal és az Intézmény közötti külön 

megállapodás rögzíti.  

 

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

alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról. 

 

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

elemi költségvetésben kerülnek meghatározásra. 

A költségvetési szerv a vagyon feletti rendelkezés jogát az önkormányzat képviselő-

testületének mindenkori – a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló – 

rendelete szerint jogosult gyakorolni. 

 

 

 

II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 

 

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

az intézmény feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek megfelelően 

magas színvonalon láthassa el. A szervezeti egységeket és a munkavégzést a racionális és 

gazdaságos működtetés, valamint a helyi adottságok, körülmények és igények 

figyelembevételével lettek kialakítva. 

 

Az óvoda és bölcsőde többcélú intézmény, szakmai tekintetben önálló szervezet. Szervezetével és 

működésével kapcsolatban minden olyan kérdésben dönt, melyet jogszabály nem utal más 

hatáskörbe. 

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

 

A kötelezően foglalkoztatandó alkalmazottak létszámát a hatályos jogszabályi előírások 

tartalmazzák. A foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a képviselő-testület határozza meg. 

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma: 28 fő 

Óvoda 13 fő óvodapedagógus –ebből 1 fő függetlenített intézményvezető, 6 fő dajka, 2 fő 

pedagógiai asszisztens, 1 fő óvodatitkár. 

Bölcsőde: 4 fő kisgyermeknevelő, 2 fő bölcsődei dajka. 
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Az óvoda és bölcsőde szervezeti struktúrája 

 

Az óvodát és a bölcsődét az óvodavezető irányítja, ő a legfelsőbb vezető. 

Intézményen belül megtalálható: 

 

 alá- és fölérendeltség 

 
 

 azonos szinten belül mellérendeltség 
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1. Az óvoda magasabb vezetői, a vezetők közötti feladatmegosztás 

 

1.1. Az óvodavezető 

Az intézmény élén az óvodavezető áll, akit az óvodavezető-helyettes és a szakmai 

munkaközösség vezetője segíti az óvoda vezetésével összefüggő feladatai ellátásában. 

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

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

intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat. 

Az óvodavezetőnek az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési 

jogkörét elsődlegesen a nemzeti köznevelési törvény határozza meg. 

 

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

 az intézmény szakszerű és törvényes működéséért 

 az ésszerű és takarékos gazdálkodásért 

 az intézményi szabályzatok elkészítéséért, a jogszabályi előírásoknak való folyamatos 

megfeleltetéséért 

 az intézmény pedagógiai programjának jóváhagyásáért 

 a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért 

 az óvodapedagógusok etika normáinak betartásáért és betartatásáért 

 a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért 

 a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért 

 a munka- és tűzvédelmi tevékenység megszervezéséért 

 a gyermekbalesetek megelőzéséért 

 a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért 

 a humánerőforrás biztosításáért és fejlesztéséért 

 a KIR adatszolgáltatás hitelességéért 

 az óvodapedagógusi középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terv 

elkészítéséért 

 az óvodapedagógusok továbbképzésének megszervezéséért 

 a szabályzatok betartásának biztosításáért a munkaköri leírások és a vezetői ellenőrzés útján 

 

A költségvetési szerv vezetője felel: 

 a közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatban foglaltaknak, az 

irányító szerv által meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért 

 a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság, a gazdaságosság, az eredményesség 

követelményeinek érvényesítéséért 

 a használatába adott vagyon vagyonkezelői jogának rendeltetésszerű gyakorlásáért 

 a belső kontrollrendszer kialakításáért, működtetéséért, fejlesztéséért 

 a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, valamint annak 

teljességéért és hitelességéért 

 az intézményi számviteli rendért 
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Az óvodavezető feladata: 

 a nevelőtestületi értekezletek előkészítése 

 a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése 

 a nevelőmunka irányítása és ellenőrzése 

 a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és 

tárgyi feltételek biztosítása 

 a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a szülői szervezettel való együttműködés 

 a kötelezettségvállalási, munkáltatói és kiadmányozási jogkör gyakorlása 

 az intézmény működésével kapcsolatban döntés minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, 

közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe 

 rendkívüli szünet elrendelése – a fenntartó egyidejű értesítése mellett –, ha az intézményre 

kiterjedő veszélyhelyzet miatt annak működtetése nem lehetséges (időjárás, járvány, 

természeti csapás, elháríthatatlan ok) 

 a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartása a közalkalmazottak 

foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben 

 az intézmény külső szervek előtti teljes képviselete azon lehetőség figyelembevételével, 

hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti vagy állandó megbízást adhat 

 a jogszabályok által az óvodavezető hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatok ellátása 

 az egyéb feladatot ellátó alkalmazottak irányítása 

 

Az intézményvezető kizárólagos hatásköre a munkáltatói, kötelezettségvállalási és 

utalványozási jogkör. 

 

 

 

1.2. Az óvodavezető-helyettes 

 

Vezetői tevékenységét az óvodavezető közvetlen irányítása mellett végzi. 

 

Különleges felelőssége 

 Az intézményvezető távollétében – korlátozott jogkörben – teljes felelősséggel végzi a 

vezetési feladatokat 

 A nevelési területen közreműködik az óvodavezető által megállapított tevékenység 

irányításában 

 Közvetlenül szervezi és irányítja a dajkák munkáját 

 Az óvoda kulcsaiért, valamint a bélyegző használatáért teljes felelősséggel tartozik 

 

Az óvodavezető-helyettes felelős: 

 a tanügyi nyilvántartások jogszabályban, továbbá intézményi szabályzatban (határozatban) 

rögzített vezetéséért 

 az óvodai törzskönyv vezetéséért 
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 a helyettesítések megszervezéséért 

 a helyettesítési napló vezetéséért, összesítéséért, elszámolásáért 

 a szülői szervezet működésének segítéséért 

 szabadságok ütemezéséért és naprakész nyilvántartásáért 

 a HACCP-rendszer működtetéséért 

 a belső továbbképzések megszervezéséért 

 az alkalmazotti értekezletek előkészítéséért 

 a dajkák munkájának szervezéséért és irányításáért 

 a nemzeti ünnepek méltó megszervezéséért. 

 

Az óvodavezető-helyettes feladatai: 

 az intézményvezető külön megbízása alapján részt vesz a vezetői munkában 

 szakmai fórumokon, hivatalos rendezvényeken képviseli az óvodát 

 pályakezdő, újonnan belépő pedagógus szakmai munkáját segíti 

 a költségvetés előtervezésénél összeállítja a hiánylistát, egyeztet az óvodapedagógusokkal 

és a dajkákkal 

 

Az óvodavezető-helyettes ellenőrzési feladatai: 

 csoportellenőrzéseket végez az éves munkatervben foglaltak szerint 

 ellenőrzi a mulasztási naplók, csoportnaplók vezetését 

 ellenőrzi a reszortfelelősök munkáját 

 ellenőrzi a HACCP-előírásoknak megfelelő munkavégzést 

 ellenőrzi az intézményi szabályzatokban foglalt előírásoknak megfelelő munkavégzést 

 

Beszámolási kötelezettsége kiterjed: 

 az intézmény egész működésére és pedagógiai munkájára 

 a belső ellenőrzések tapasztalataira 

 az intézményt érintő, megoldandó problémák jelzésére 

 

 

 

1.3. A vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje 

 

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

Ennek érdekében a vezetők intézményben való tartózkodásának rendje a következő: 

 

Vezetői beosztás megnevezése Az intézményben való tartózkodás rendje 

Intézményvezető 8
00

–16
00 

Intézményvezető-helyettes 7
00

–13
30
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Amennyiben tartós távollétnek nem minősülő szabadság, betegség, hiányzás vagy két hetes 

munkarend esetén az egybeeső munkarend miatt az intézményvezető vagy helyettesének 

folyamatos benntartózkodása ezen időszakban nem oldható meg, úgy a helyettesítés rendjére 

vonatkozó szabály szerint kell eljárni. 

 

 

 

1.4. Az Intézményvezető vagy a vezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés 

rendje 

 

Az intézményvezetőt szabadsága, betegsége, valamint hivatalos távolléte alatt a vezető-helyettes 

helyettesíti. 

 

Az intézményvezető akadályoztatása esetén az intézményvezető helyettesítését teljes 

felelősséggel az óvodában az vezető-helyettes látja el, az azonnali döntést nem igénylő, az 

óvodavezető kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével. 

 

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

hónapnál hosszabb időtartam minősül. A teljes vezetői jogkör gyakorlására vonatkozó megbízás 

a fenntartó által történik, melyet a dolgozók tudomására kell hozni (értesítés, kifüggesztés). 

 

Az vezető és helyettese egyidejű távolléte esetén a helyettesítés az intézményvezető által írásban 

adott megbízás alapján történik. 

Írásban adott megbízás hiányában az intézményvezetőt a munkaközösség vezető helyettesítheti. 

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

alapján a munkaközösség vezető végezheti el. 

 

Az intézményvezető, illetve a vezető-helyettes helyettesítésére vonatkozó további előírások: 

 a helyettesek csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó 

intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg az intézményvezető, a vezető-helyettes helyett 

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

halaszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítés során történő ellátására a munkaköri 

leírásában, illetve írásbeli megbízásában felhatalmazást kapott 

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

szabályzataiban, rendelkezéseiben a kizárólag az óvodavezető jogkörébe utalt ügyekben 

nem dönthet 

 

A reggel 6
00

 órától 7
30

 óráig, illetve a 16
00

 órától 17
00

 óráig terjedő időben az intézményvezető 

helyettesítésének ellátásában közreműködnek a munkarend szerint ez időben munkát végző 

óvodapedagógusok. Intézkedésre a magasabb fizetési fokozatba tartozó óvodapedagógus 

jogosult. Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának 

megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 
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1.5. A kiadmányozás és a képviselet szabályai 

 

Az óvoda kiadmányozási joga az intézményvezetőt illeti meg. 

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

azonnali intézkedést igénylő ügyiratokra vonatkozóan – aláírási jogot gyakorolhat a vezető-

helyettes. 

 Kiadmányozza az óvoda-bölcsőde működésével összefüggő jelentéseket, beszámolókat, 

terveket, a hatáskörébe tartozó belső szabályzatokat és utasításokat, az önkormányzattal 

történő együttműködés kapcsán a leveleket, felterjesztéseket és egyéb tájékoztatókat 

 Kiadmányozza a társ óvodák vezetőinek, az általános iskolák igazgatóinak, a bölcsőde 

vezetőjének, a pedagógiai szakszolgálat vezetőjének és a pedagógiai szakmai szolgálat 

vezetőjének, valamint a gyermekjóléti szolgálat vezetőjének szóló levelezést 

 Az óvoda-bölcsőde belső használatára készült jegyzőkönyveket, határozatokat, 

nevelőtestületi és szülői tájékoztatókat 

 Az intézményvezető távollétében illetve akadályoztatása esetén a-vezetőhelyettes jogosult 

az azonnali intézkedéseket tartalmazó és rendkívüli eseményre vonatkozó ügyiratokat 

kiadmányozni. A kiadmányozásról köteles beszámolni az intézményvezetőnek. 

 

Hosszúbélyegző használatára az óvodavezetőn kívül az óvoda-vezetőhelyettes és az óvodatitkár 

jogosult. 

A bélyegzők tárolási helye az intézményvezető irodájában lévő páncélkazetta.    

 

Cégszerű aláírás: óvodavezető aláírása és bélyegző lenyomat. 

 

Az intézmény hivatalos bélyegzőinek lenyomata: 

 

Hosszú bélyegző: 

 
Körbélyegző: 

 
Az óvoda logója: 
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1.6. Az elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 

 

Óvodánk az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) 

révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 

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

megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást az óvodavezető 

alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során ki kell 

nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papíralapú másolatát: 

 Intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása 

 Alkalmazottakra vonatkozó adatbejelentések 

 Óvodai jogviszonyra vonatkozó bejelentések 

 KIR-STAT jelentés 

 Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel és a pedagógusok értékelési minősítési 

rendszerével kapcsolatos feladatok bejelentése az Oktatási Hivatal informatikai támogató 

rendszerébe, továbbá az aktuális feladatok ellátása az intézményben (intézményvezető, 

intézményi delegált tagok, óvodatitkár, pedagógusok) 

 

Az elektronikus úton előállított fenti dokumentumokat az intézmény pecsétjével és az 

intézményvezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni. 

A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az óvoda informatikai hálózatában egy külön e 

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

rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek 

férhetnek hozzá.  

 

 

1.7. Az elektronikus úton előállított papíralapú dokumentumok kezelési rendje 

 

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

üzemeltetésében lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével tartjuk nyilván.  

A jegyzőkönyv kitöltésének céljából a vezető-helyettes rendelkezik hozzáféréssel.  

A jegyzőkönyv lezárása, a kinyomtatott példány aláírása kizárólagosan óvodavezetői hatáskör. 
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2. Az intézmény szervezeti egységei, a vezetők és a szervezeti egységek közötti 

kapcsolattartás 

 

A jogszabályoknak, szakmai előírásoknak megfelelően az intézményen belül elkülönült feladatuk 

alapján részleges önállósággal, illetve sajátos feladatokkal rendelkezik: 

 a vezetőség 

 az alkalmazotti közösség 

 a nevelőtestület 

 a szakmai munkaközösség 

 a kisgyermeknevelők 

 a dajkák, bölcsődei dajkák, technikai dolgozók közössége 

 a közalkalmazotti tanács 

 az önértékelési csoport 

 

Az intézmény, különböző közösségeinek tevékenységét – a megbízott vezetők és a választott 

képviselők közreműködésével – az óvodavezető fogja össze. 

A kapcsolattartás formái: 

 értekezletek 

 megbeszélések 

 fórumok 

 elektronikus levelezőlista 

 

A kapcsolattartás általános szabálya, hogy a különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi, 

alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi ponthoz a döntési, egyetértési és 

véleményezési jogot gyakorló közösséget, illetve az általuk delegált képviselőt meg kell hívni, 

nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

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

kapcsolódó felelősségi szabályokat a személyre szóló munkaköri leírások tartalmazzák (6.3 

fejezet). 

 

 

2.1. A vezetőség 

 

Az intézmény vezetősége konzultatív testület: véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik , és 

dönt mindazon ügyekben, amelyekben az óvodavezető saját jogköréből szükségesnek tart. 

 

A vezetőség tagjai: 

 intézményvezető 

 intézményvezető-helyettes 

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

vezetők irányítják, tervezik, szervezik és ellenőrzik a saját területükhöz tartozó munkát. Írásban 

és értekezleteken beszámolnak területük működéséről, a kiemelkedő teljesítményekről, 

hiányosságokról, problémákról, valamint javaslatokat tesznek a fejlesztésekre. 

 

 

2.2. Alkalmazotti közösség 

 

Az alkalmazotti közösségnek az óvodában foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott tagja. 

A munkavégzéssel kapcsolatos jogaikat és kötelességeiket a munka törvénykönyve és a 

közalkalmazotti törvény szabályozza. Az intézményvezető az intézményben dolgozó 

pedagógusokkal és a kisgyermeknevelővel rendszeres kapcsolatot tart a nevelőtestületi 

értekezleten, illetőleg az óvodai és bölcsődei tevékenységek látogatása alkalmával. Az 

óvodavezető a bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelő és technikai dolgozók közösségével 

kapcsolatos vezetői feladatokat, ellenőrzést, értékelést megosztva végzi az óvodavezető 

helyettessel. 

 

Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályban meghatározott részvételi, 

javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jog illeti meg. 

Az írásbeli kapcsolattartás fórumai a belső faliújság, a körlevél, aktualitás felhívások, email. 

 

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

rendezvényeken, amelyekre meghívót kap. 

 

Véleményezési jog: az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának 

megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és 

módosításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával kapcsolatosan. 

A jogszabályban biztosított véleményezési és javaslattételi joggal rendelkező közösségeken 

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

óvoda minden közalkalmazottja. A bölcsőde működési körébe tartozó kérdésekben javaslatot 

tehet, véleményt nyilváníthat a bölcsőde minden közalkalmazottja.  

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

gyakorlójának mérlegelnie kell. 

A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel kapcsolatos 

álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel közölni kell. 

 

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

egyetértenek. 

 

Döntési jog: kizárólagos intézkedési jog, melyet jogszabályok biztosítanak. 
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2.3. A nevelőtestület 

 

A nevelőtestület a köznevelési törvény alapján meghatározott jogosítványokkal rendelkező 

testület, amely a nevelési intézmény óvodapedagógusainak közössége, nevelési kérdésekben az 

óvoda legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja az óvoda 

valamennyi pedagógus-munkakörben foglalkoztatott alkalmazottja. 

A nevelőtestület a nevelési kérdésekben, a nevelési intézmény működésével kapcsolatos 

ügyekben a köznevelési törvényben és más jogszabályokban, továbbá az e szabályzatban 

meghatározott kérdésekben döntési, véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

 

2.3.1. A nevelőtestület működésére vonatkozó általános szabályok 

 

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

valamint a EMMI r. 117. §-a határozza meg. 

A nevelőtestület véleményező és javaslattételi jogkörrel rendelkezik minden, az intézményt 

érintő ügyben. 

A nevelőtestület döntési jogköre: 

 a pedagógiai program elfogadása 

 az SZMSZ és a házirend elfogadása 

 a nevelési év munkatervének elfogadása 

 átfogó értékelések és beszámolók elfogadása 

 továbbképzési program elfogadása 

 az óvodavezetői pályázat szakmai véleményezése 

 a nevelőtestület nevében eljáró óvodapedagógus kiválasztása 

 jogszabályban meghatározott más ügyek 

 

A nevelőtestület véleményét ki kell kérni: 

 az óvodapedagógusok külön megbízásának elosztása során 

 az óvodavezető-helyettes megbízásakor, megbízásának visszavonásakor. 

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

A nevelőtestület értekezleteit az óvoda munkatervében meghatározott napirenddel és időponttal 

az intézmény vezetője hívja össze. 

Az óvodapedagógusok felelőssége és kötelessége, hogy a napirend alapján felkészüljenek, 

beszámolási kötelezettségüknek eleget tegyenek, és érdemi hozzászólásaikkal segítsék a cél 

elérését. 

Az intézményvezető rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásáról a napirend három nappal 

előbb történő kihirdetésével intézkedik. 

A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásának nevelőtestületi kezdeményezéséhez az 

óvodapedagógusok egyharmadának aláírása, valamint az ok megjelölése szükséges. Az 

értekezletet nevelési időn kívül, a kezdeményezéstől számított nyolc napon belül össze kell hívni. 
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2.3.2. A nevelőtestületi értekezlet előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos 

rendelkezések 

 

A nevelőtestület írásos előterjesztés alapján tárgyalja 

 a pedagógiai program, 

 az SZMSZ, 

 a házirend, 

 a munkaterv, 

 az óvodai munkára irányuló átfogó elemzés, beszámoló elfogadásával kapcsolatos 

napirendi pontokat. 

 

Az óvodavezető az előterjesztés írásos anyagát a nevelőtestületi értekezlet előtt legalább nyolc 

nappal átadja a nevelőtestület tagjainak. 

 

A nevelőtestületi értekezlet levezetését az óvodavezető-helyettes látja el. A jegyzőkönyv 

hitelesítésére az értekezlet egy nevelőtestületi tagot választ. 

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

Döntéseit és határozatait – kivéve jogszabályban meghatározott titkos szavazás esetén – nyílt 

szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Ha a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel hozható 

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

A nevelőtestület döntéseit határozati formában kell szöveggé alakítani. A határozatokat nevelési 

évenként sorszámozni kell, és azokat nyilvántartásba kell venni. 

 

A nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletekről lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyv készül, 

mely tartalmazza: 

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

 A jelenlévők számát 

 Az igazoltan, illetve igazolatlanul távollévők nevét 

 A meghívottak nevét 

 A jelenlévők hozzászólását 

 A módosító javaslatok egyenkénti megszavaztatását 

 A határozat elfogadásának szavazási arányát 

 

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

jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestületi tagok közül két hitelesítő írja alá. A 

jegyzőkönyvhöz csatolni kell a napirendi pontokat rögzítő jelenléti ívet, melyet a jegyzőkönyvet 

aláírók hitelesítenek. 

 

2.3.3. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása 

 

A nevelőtestület valamennyi hatáskörének gyakorlási jogát fenntartja, jogszabályban biztosított 

hatásköreinek gyakorlási jogát nem ruházza át. 
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2.4.  Szakmai munkaközösség 

 

Az intézmény óvodapedagógusai – legalább öt óvodapedagógus kezdeményezésére – elkülönült 

szervezeti egységnek nem minősülő szakmai munkaközösséget hozhatnak létre. A szakmai 

munkaközösség jogosítványait, feladatait a Nkt., az EMMI r., továbbá jelen Szabályzat határozza 

meg. 

 

A szakmai munkaközösség dönt: 

 Működési rendjéről, munkaprogramjáról 

 Szakterületén a nevelőtestület által átruházott kérdésekről 

 

A szakmai munkaközösség véleményezi: 

 A pedagógiai programot 

 A továbbképzési programot 

 A nevelés-oktatás eszközeinek kiválasztását 

 Szakterületét érintően a pedagógiai munka eredményességét 

 

A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget adhat: 

 Az óvodában folyó nevelőmunka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez 

 Az óvodapedagógusok minősítő eljárásának lebonyolításához 

 A gyermekvédelmi feladatok ellátásával összefüggő feladatok végrehajtásához 

 A sajátos nevelési igényű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációját 

szolgáló feladatok minél eredményesebb megvalósításához 

 Az óvodapedagógusok szakmai munkájának támogatásához 

 A nevelőmunka tárgyi feltételeinek fejlesztéséhez 

 

A munkaközösség feladatai az óvodapedagógusok munkájának segítésében: 

 A munkaközösség profiljában tervező, elemző, értékelő tevékenység 

 Módszerek, eljárások segítése, megvalósítása, értékelése, közzététele a testületben 

 Módszertani értekezletetek és gyakorlati napok szervezése 

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

integrálása 

 A munkaközösség tagjai szakmai fejlődésének, továbbképzésének irányítása, a megjelenő 

új szakirodalom tanulmányozása és felhasználása 

 Pályakezdő óvodapedagógusok munkájának támogatása 

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

lebonyolítása és elszámolása 

 

A szakmai munkaközösség felelőssége, hogy a szakmai innovációk összhangban álljanak az 

intézmény munkatervével, pedagógiai programjával. 
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A szakmai munkaközösség vezetője 

Tevékenységét – a munkaközösség véleményének kikérésével – az intézményvezető írásos 

megbízása alapján végzi. 

Felelős: 

 A szakmai munkaközösség önálló, felelős vezetéséért 

 A munkaközösség működési tervének elkészítéséért 

 A működéshez szükséges feltételek biztosításáért 

 Az éves munkatervben átruházott ellenőrzési feladatok elvégzéséért 

 Az új módszerek, eszközök, elméleti és gyakorlati ismeretek közzétételéért 

 A pedagógiai munka színvonalának megőrzéséért, emeléséért 

 A munkaközösség éves munkájáról szóló értékelés elkészítéséért 

 

A szakmai munkaközösség vezető megbízásának elvei az óvodában 

 az óvodában eltöltött legalább 5 éves közalkalmazotti jogviszony, 

 legalább 3 éves kiemelkedő szakmai tevékenység, 

 a nevelőtestület általi elfogadottság, elismertség, 

 kiemelkedő önképzés, továbbképzés, 

 jó szervező, irányító és kommunikációs vezetői kompetenciákkal rendelkezés. 

 

Kapcsolattartás rendje: 

 Az intézményvezető szóbeli tájékoztatása meghatározott időközönként a munkaközösség 

tevékenységéről 

 Írásos beszámoló, összefoglaló elemzés, értékelés, készítése a nevelőtestület számára az 

éves feladatterv teljesítéséről, az elvégzett fejlesztési folyamatról 

 

 

2.5. Óvodatitkár 

 

A nevelőtestülettől és a dajkák közösségétől, illetve a bölcsődei alkalmazottaktól elkülönült 

feladattal rendelkező közalkalmazott, akinek munkaköre elsősorban az intézmény jogszerű és 

rendeltetésszerű működéséhez előírt adminisztratív feladatok elvégzése. 

 

 

2.6. Dajkák, bölcsődei dajkák és technikai dolgozók közössége  

 

A nevelési évenként megtartandó alkalmazotti értekezleteken és az intézmény működésével, 

munkaszervezéssel kapcsolatos megbeszéléseken részt vesznek. Az intézmény működésével, 

tevékenységükhöz kapcsolódóan véleményezési joggal bírnak. Feladatellátásukkal kapcsolatos 

jogkörüket, feladatukat a munkaköri leírások tartalmazzák. 

Elkülönült szervezeti egységnek nem minősülő, jogszabályokban megfogalmazott és saját 

területüket érintő kérdésekben véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkező közösséget 

alkotnak. 
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Dajka helyettesítése:  

- Dajka hiányzása esetén a szomszédos csoport dajkája látja el a munkáját. A dajka helyettesítését 

az intézményvezető szervezi meg.  

- Kéthetet meghaladó hiányzás, helyettesítés esetén, az vezető módosíthatja a dajkák munkaidő 

beosztását. 

 

 

2.7. Kisgyermeknevelő 

 

A kisgyermeknevelő munkarendjét és munkaköri leírását az intézményvezető készíti el. A 

munkarend a biztonságos és szakszerű működés érdekében év közben aktuálisan változtatható. 

Feladatukat a bölcsődei szervezeti egységhez tartozó alapdokumentumok alapján végzik. 

Szabályzatban meghatározott, a szakmai területet érintő kérdésekben véleményezési és 

javaslattevő jogkörrel rendelkeznek. Az óvoda és bölcsőde szakmai tevékenységében, 

értekezleteken, továbbképzéseken és rendezvényeken vesznek részt.    

 

A teljes alkalmazotti körre vonatkozó szabály: betegség vagy egyéb akadályozó tényező miatt 

a dolgozó nem tudja felvenni a munkát, akkor köteles az intézmény vezetőjét, értesíteni a 

munkába állás várható időpontjáról. A munkavállaló köteles egy nappal (24 órával) a munka 

felvétele előtt jelezni. 

A bölcsődében a kisgyermeknevelő és bölcsődei dajka munkarendje igazodik a gyermek 

napirendjéhez. 

 

 

2.8. Közalkalmazotti tanács 

 

Jogosítványaikat, feladataikat az óvoda közalkalmazotti szabályzata tartalmazza. 

 

 

 

3. Szülői Szervezet 

 

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

szervezetet, illetve óvodaszéket hozhatnak létre. 

A szülői szervezet saját SZMSZ-éről, ügyrendjéről, munkatervének elfogadásáról, 

tisztségviselőinek megválasztásáról és képviseletéről saját maga dönt. 

A szülőkkel történő kapcsolattartást a jogszabályokban és a jelen Szabályzatban meghatározott 

eseteken túl a házirend is tartalmazza. 

 

A szülői szervezet elnökével az intézményvezető, a csoportszintű ügyekben a csoport szülői 

szervezetének képviselőivel az óvodapedagógus, valamint az óvodapedagógus kompetenciáját 

meghaladó ügyekben az óvodavezető tart kapcsolatot. 
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Az óvoda a szülői szervezet képviselőinek értekezletet hív össze, vagy a szülői szervezet 

elnökét/képviselőjét meghívja a nevelőtestületi értekezlet azon napirendi pontjának 

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

véleményezési, tanácskozói jogot biztosít. 

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

 

Az óvoda vezetője a szülői szervezet képviselőit legalább félévente tájékoztatja az óvodában 

folyó nevelőmunkáról és a gyermekeket érintő kérdésekről. 

Az óvodapedagógus a csoport szülői szervezete képviselőjének szükség szerint ad tájékoztatást. 

Az óvodás gyermek fejlődéséről, magatartásában, érzelmi életében bekövetkezett változásokról 

való tájékoztatás a csoportos óvodapedagógus, adott esetben az óvodavezető feladata és 

kötelessége. 

 

A szülői szervezet: 

 figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka 

eredményességét 

 bármely, gyermekeket érintő kérdésben tájékoztatást kérhet 

 képviselője részt vehet a gyermekbalesetek kivizsgálásában 

 nevelőtestületi értekezlet összehívását kezdeményezheti 

 

A szülői szervezet, véleményezési jogot gyakorol: 

 óvodai pedagógiai program, a bölcsődei szakmai program elfogadásakor 

 az SZMSZ elfogadásakor 

 a házirend elfogadásakor 

 a munkaterv elfogadásakor (a nevelési év rendjének meghatározásában) 

 a fakultatív hit- és vallásoktatás helyének és idejének meghatározásában 

 a szülői értekezlet napirendjének meghatározásában 

 az óvoda, bölcsőde működésével kapcsolatos kérdések 

 az óvoda, bölcsőde és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában 

 a vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás módjának meghatározásában 

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

kapcsolatosan) 

 a nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó programok összeghatárának megállapításakor 

 az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének 

megállapításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával 

kapcsolatosan 

 

A szülői szervezet véleményezési jogkörében eljárva minden esetben köteles írásban nyilatkozni. 

A szülői szervezet képviselői minden értekezlet után kötelesek a soron következő csoportos 

szülői értekezleten beszámolni a mindenkit érintő információkról. 

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

érdekeltnek. Az iratkezelés az érdekelt kezdeményezésére történik. 
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4. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok  

 

4.1. A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumok  

 

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  

 a bölcsőde szakmai programja 

 

Az intézmény tervezhető működésének részenként funkcionálnak az alábbi dokumentumok:  

 a nevelési év munkaterve (kiegészítve az éves beszámolókkal),  

 egyéb belső szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje).  

 

4.1.1. Az Alapító Okirat 

 

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

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

készíti el, illetve – szükség esetén – módosítja.  

 

4.1.2. A Pedagógiai Program  

 

A nevelő és oktató munka az óvodában, bölcsődében pedagógiai - nevelési program szerint 

folyik. 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 az 

Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján pedagógiai programot készít, vagy az ily módon 

készített pedagógiai programok közül választ.  

 

Az óvoda pedagógiai programja meghatározza:  

 az óvoda helyi nevelési alapelveit, értékeit, célkitűzéseit  

 azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek 

személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődésének segítését  

 a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet  

 a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet  

 a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit  

 nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevő óvoda esetén a nemzetiség kultúrájának és 

nyelvének ápolásával járó feladatokat  

 az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket  
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 a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket  

 a nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket  

 

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

érdeklődők a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat.  

A pedagógiai programunk egy példánya a vezetők irodájában megtalálható, elérhető a 

nevelőtestület számára.  Az érdeklődő szülők az intézmény honlapján tájékozódhatnak róla.  

 

4.1.3. Házirend 

 

Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai 

életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg.  

A házirend előírhatja az óvodába a gyermekek által bevitt dolgok bent tartásának rendjét, 

öltözőben való elhelyezését vagy a bevitel bejelentését.  

A házirend az óvodába járáshoz nem szükséges dolgok bevitelét megtilthatja, korlátozhatja vagy 

feltételhez kötheti. Ha az előírt szabályokat megszegik, a bekövetkezett kárért a nevelési-oktatási 

intézmény nem felel.  

 

4.1.4. Az éves munkaterv   

 

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

figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programját alapul véve tartalmazza a nevelési 

célokat, feladatokat, a megvalósításához szükséges tevékenységeket, munkafolyamatokat, az 

időre beosztott cselekvési terveket a felelősök és a határidők megjelölésével.  

Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti el, elfogadására a nevelési évnyitó 

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

be kell szerezni a szülői szervezet véleményét. A munkaterv egy példánya a vezetők irodájában 

elérhetően a nevelőtestület rendelkezésére áll. A nevelési év helyi rendjét az intézmény honlapján 

és az óvodai hirdetőtáblákon is el kell helyezni.  

 

 

4.2. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések  

 

A tájékoztatás, megismertetés rendje:  

 Az intézmény dokumentumait (Pedagógiai Program, Éves munkaterv, SZMSZ, Házirend, 

Gyakornoki szabályzat) az alkalmazotti közösséggel a vezető alkalmazotti értekezleten 

ismerteti. A tájékoztatásról jegyzőkönyv készül.  

 Az intézmény Pedagógiai Programját, abban történt változtatásokat szülői értekezleten 

ismertetni kell a szülőkkel.  

 Az új gyermekek szüleivel az előzetes szülői értekezleten az intézményvezető ismerteti az 

intézmény szabályozó dokumentumait.  

 Az Éves munkatervet a szülők közösségével az óvodavezető véleményezteti.  
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 A Házirend egy példányát az óvodába, bölcsődébe beiratkozók szülei megkapják és annak 

átvételét, megismerését aláírásukkal igazolja. 

 Az óvoda, bölcsőde Házirendje, Nevelési-, pedagógiai programja, Szervezeti és Működési 

Szabályzata mindenki számára nyilvános, azok szabadon megtekinthetők az óvodában, 

bölcsődében illetve a mindenkori intézményi honlapon. A nyilvános dokumentumok az 

óvoda, bölcsőde épületéből nem vihetők ki. A dokumentumok áttekintésére az óvoda, 

bölcsőde épületében a kijelölt helyiségben lehetőséget biztosítunk. 

 

A tájékoztatás kérésének és erre a tájékoztatás adásának rendje:  

Tájékoztatás kérhető előzetes időpont egyeztetés alapján az előbbi pontban felsorolt 

dokumentumokról, ill. bármilyen, az intézményt érintő kérdésben az óvodavezetőtől, és/vagy a 

vezető-helyettestől. 

 

Információátadás az óvodában 

A munkavégzés alapvető feltétele különösen szolgáltatások esetén, hogy a munkatársak 

rendelkezésére álljanak megfelelő információk. Az információk biztosítása érdekében az 

intézménynek meg kell határoznia az információs szükségleteit, a belső és a külső információ 

forrásait, az időbeni hozzáférés eszközeit és módszereit, a szükséges adatvédelem biztosításának 

megfelelő eszközeit. 

Az információáramlás módjai intézményünkben: adatszolgáltatás, jelentés, utasítás, tájékoztatás, 

értekezlet, beszámoló, egyeztetés, véleménykérés, javaslattétel. 

 

Kétirányú információátadás: 

Szakmai, módszertani cikkek, tanulmányok óvodapedagógusok illetve az érintettek részére 

elektronikus úton történik.  

Óvodapedagógust, intézményt illetve gyermekközösséget érintő fontos információknál törekedni 

kell a kétirányú információáramlás gyakorlatának alkalmazására. 
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5. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 

 

Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális 

ellátása, valamint a beiskolázás érdekében és egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn 

más intézményekkel, szervezetekkel. 

 

5.1. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

 

A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletére vonatkozó feladatellátás alapja a fenntartó és 

az egészségügyi szolgáltató által megkötött megállapodás tartalma. 

Kapcsolattartó: az intézmény vezetője. 

Feladata: biztosítja a munkafeltételeket, gondoskodik a gyermekek felügyeletéről, vizsgálatokra 

való előkészítéséről, a szülők tájékoztatásáról. 

A kapcsolat tartalma: az óvoda-bölcsőde orvos felkérésére szakértőként közreműködik, a 

gyermekek egészségügyi ellátását és az egyéb óvoda-bölcsőde egészségügyi feladatokat az 

óvodavezetővel egyeztetett rendszerint, együttműködve végzi. A védőnő feladatkörébe tartozó 

feladatokat az 51/1997. (XII. 18.) NM-rendelet szabályozza. 

A kapcsolat formája: egészségügyi vizsgálat, szűrés, beutalás kezelésre. Az óvodapedagógusok, 

gondozónők szorosan együttműködnek a fogorvossal, az óvodai, bölcsődei orvossal és 

védőnővel. 

Gyakoriság: nevelési évenként a feladatra szóló megállapodás tartalma szerint. 

A gyermekek az óvodában, bölcsődében védőoltást nem kapnak. Gyógyszert csak krónikus 

betegség esetén, orvosi javaslat alapján kaphatnak intézményvezetői engedéllyel. 

 

5.2.  Pedagógiai szakszolgálatok 

 

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

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

valamint tanácsadás nevelési kérdésekben. 

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

szülői értekezleten való részvétel, bölcsődében való fejlesztés. 

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

óvónők, gondozónő jelzése alapján szükség szerint. 

 

5.3. Pedagógiai szakmai szolgáltatók 

 

Kapcsolattartó: az intézmény vezetője, illetve a szakmai munkaközösség vezetője. 

A kapcsolat tartalma: az óvodapedagógusok szakmai ismereteinek frissítése, bővítése, valamint 

szaktanácsadói szakmai segítés. 

A kapcsolat formája: továbbképzések, konferenciák, konzultációk, szaktanácsadói hospitálás, 

szaktanácsadói javaslat. 

Gyakoriság: nevelési évenként meghirdetett időpontokban és gyakorisággal. 
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5.4.  Gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat, gyámügyi hivatal 

 

Kapcsolattartó: intézményvezető, illetve egyeztetést követően a gyermekvédelmi felelős. 

A kapcsolat tartalma: a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése, 

esélyegyenlőség biztosítása. 

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

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

tudjuk megszüntetni, valamint minden olyan esetben, amikor a gyermekközösség védelme miatt 

ez indokolt. 

 

 a Gyermekjóléti Szolgálat értesítése – ha az óvoda, bölcsőde a szolgálat beavatkozását 

szükségesnek látja 

 amennyiben további intézkedésre van szükség, az óvoda, bölcsőde megkeresésére a 

Gyermekjóléti Szolgálat javaslatot tesz arra, hogy az óvoda, bölcsőde a gyermekvédelmi 

rendszer keretei között milyen intézkedést tegyen 

 esetmegbeszélés – az óvoda, bölcsőde részvételével, a szolgálat felkérésére 

 szülők tájékoztatása révén (a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának 

intézményben való kihelyezése), lehetővé téve a közvetlen megkeresését 

 

Az óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők feladatai:  

 közre kell működniük a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában  

 a gyermekek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában és 

megszüntetésében  

 fel kell figyelniük a családban jelentkező gondokra, problémákra (anyagi helyzet romlása, 

családi élet megromlása)  

 az okok feltárása érdekében – családlátogatások kezdeményezése  

 gyermekbántalmazás, vagy egyéb veszélyeztető tényező megléte esetén a gyermekjóléti 

szolgálat értesítése  

 egészségnevelési, családi programok ajánlása  

 észlelt problémák jelzése az óvodavezetőnek, gyermekvédelmi felelősnek 

 

Gyakoriság: szükség szerint. 

 

A gyermekvédelmi feladatok kompetenciaelvű meghatározását az óvoda, bölcsőde pedagógiai 

programja tartalmazza. 
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5.5.  Általános iskola 

 

Kapcsolattartó: az intézményvezető, vezető-helyettes. 

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

megkönnyítésével, információk továbbítása a szülőknek. 

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

Gyakoriság: a helyi iskola megkeresésére látogatás az iskolai beiratkozás előtt és az első félévet 

követően. 

 

5.6.  Fenntartó 

 

Kapcsolattartó: intézményvezető. 

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

megfelelés, az intézmény érdekeinek képviselete. 

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

ünnepségeken való intézményi képviselet, munkamegbeszélések, adatszolgáltatás, írásos 

beszámoló. 

 

5.7.  Gyermekprogramokat ajánló kulturális intézmények, szolgáltatók 

 

Kapcsolattartó: az intézményvezető, vezető-helyettes, csoportvezető óvodapedagógus, 

kisgyermeknevelő. 

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

A kapcsolat formája: intézményi programok szervezése, intézményen kívüli kulturális programok 

látogatása, illetve ajánlása a szülőknek. 

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

véleményének kikérésével. 

 

5.8.  Alapítványi kuratórium 

 

Kapcsolattartó: intézményvezető. 

A kapcsolat tartalma: a nevelőtestület és a szülői szervezet tájékoztatása az alapítvány 

munkájáról. 

Gyakoriság: nevelési évenként a kuratórium és az intézményi igények alapján. 

 

5.9.  A történelmi egyházak tevékenységének támogatása 

 

 Az intézmény az egyházak képviselőivel is kapcsolatokat alakít ki, amelyek az intézményvezető 

feladatai közé tartoznak. Nevelési év elején az ökumenikus foglalkozások időpontjában 

megállapodnak az érintettek (szülők, pedagógusok, egyházi képviselők). A hetente szerveződő 

vallási foglalkozáshoz helyet és eszközöket az intézmény biztosít. 
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III. A MŰKÖDÉS RENDJE 

 

 

1. Az Óvoda működési rendje 

 

Az óvoda hétfőtől péntekig ötnapos munkarenddel működik. 

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

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

 

1.1. A gyermekek fogadásának rendje  

 

Nyitvatartási idő:  

A napi nyitvatartási időtartam 11 óra, reggel 6
00

 órától 17
00

 óráig. 

A nyitva tartási időtől eltérő intézményhasználat esetén az épület zárásáról a vezető által 

megbízott alkalmazott gondoskodik.  

 

Az óvodát reggel a munkarend szerint 6
00

 órára érkező dajka nyitja, és délután a munkarend 

szerinti dajka zárja.  

Az óvodapedagógusok munkaideje heti 40 óra, amely kötött órákból és a nevelőmunkával 

összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A kötött órákat a jogszabályban 

meghatározottak szerint a gyermekek közvetlen gondozására, nevelésére fordítjuk, 

óvodapedagógusok heti 32 óra időtartamban látják el feladataikat a csoportokban.  

Az óvodában heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai 

tevékenységek, eseti helyettesítések beosztását aktuálisan, a feladatoktól függően határozza meg 

az intézményvezető. 

Az intézményben dolgozók jogállását, a szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelő részletes 

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

A munkaköri leírásokat az intézmény vezetője készíti el. 

 

Valamennyi munkatárs a pontos és zavartalan munkakezdés érdekében munkaidejének 

megkezdése előtt 10 perccel munkaruhába-, munkacipőbe átöltözve foglalja el a munkaterületét. 

Az esetleges késésről és annak indoklásáról a nap folyamán tájékoztatni kell az intézmény 

vezetőjét. 

 

1.2. Rendkívüli nyitva tartás 

 

Rendezvények esetén a nyitva tartási időtől való eltérést az intézmény vezetője engedélyezi. 

Az óvoda, bölcsőde üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári és téli zárva tartás alatt 

szünetel. 
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1.3. Nyári zárás 

 

Az óvoda minden év nyarán 4 hétig zárva tart. A nyári zárás a székhely és a telephely között 

lépcsőzetesen kerül kijelölésre, így egy feladat-ellátási hely mindig fogadja a gyermekeket.  

A nyári zárás pontos időtartamáról a szülőt legkésőbb minden év február 15-ig tájékoztatja az 

intézmény. A szülő kérésére a gyermeket az ügyeletet ellátó óvodában kell elhelyezni.  

Az ügyeleti ellátásra vonatkozó igényeket a zárás előtt 15 nappal az óvodapedagógusoknak kell 

összegyűjteniük és továbbítaniuk. 

 

1.4. Nevelés nélküli munkanap  

 

Az óvoda évente 5 alkalommal nevelés nélküli munkanapot szakmai továbbképzés céljából 

igénybe vehet. A zárva tartásról legalább 7 nappal előbb a szülőt értesíti, szükség esetén a 

gyermekek felügyeletéről az óvoda gondoskodik.  

A bölcsődében az április 21.-én vagy ha az heti pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, az 

azt követő legközelebbi munkanapokon tartott Bölcsődék Napja minden évben nevelés- gondozás 

nélküli munkanap. 

 

1.5. Nem tervezett zárás 

 

Ha az iskolai szünetek, ill. munkanap áthelyezések miatt az óvodát igénylő gyermekek száma 20 

fő alá csökken, az óvoda csak ügyeletet biztosít. Az ellátást igénylő gyermekek számára a Geleji 

úti óvoda biztosítja az óvodai nevelést.  

Amennyiben a csoport létszáma a nevelési év során, hiányzás vagy egyéb okok miatt 10 fő alá 

csökken, akkor a délutáni pihenő alatt más csoportokkal összevonható, maximum 25 főig. Az 

összevonást a vezető vagy a vezető- helyettes rendelheti el.  

 

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

közzétett nyilatkozaton a szülőknek írásban kell jelezni. 

A nyilatkozatok beszerzése az óvodapedagógusok feladata, akik azt legkésőbb 2 nappal a zárva 

tartás előtt jelzik az óvodavezetőnek. 

Az óvodai nevelési év rendjét az óvodai munkaterv határozza meg. 

 

 

2.  A Bölcsőde működés rendje 

 

A bölcsőde a családban nevelkedő, 20 hetes kortól 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását, 

szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, de 

testi- vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a negyedik 

évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében (1997. évi 

XXXI. törvény 42. S. (1) bekezdés). 
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2.1.  A bölcsődei felvétel rendje 

 

A gyermek bölcsődébe történő felvételét szülő hozzájárulásával kezdeményezheti: 

 a körzeti védőnő,  

 a háziorvos, házi gyermekorvos, 

 a szociális, illetve családgondozó, 

 a Gyermekjóléti szolgálat,  

 a Gyámhatóság. 

 

A bölcsődei felvétel jelentkezés útján történik.  

A felvétel üres férőhely esetén lehet év közben folyamatos. A felvételt az intézményvezető végzi. 

A felvétel során előnyben kell részesíteni 

 akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.  

 emődi állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító gyermeket. 

 

A szülő az intézményvezető felé gyermeke bölcsődei ellátását megelőzően két héttel munkáltatói 

igazolást nyújt be, vagy bemutatja a leendő munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő 

alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdő időpontját. Az intézményvezető a munkáltatói 

igazolás bekérésétől abban az esetben tekint el, ha a bölcsődébe jelentkező gyermekek létszáma 

nem éri el a felvehető maximális gyermeklétszámot. 

A bölcsődébe beíratást követően a gyermek felvételéről vagy elutasításáról az intézmény vezetője 

írásban értesíti a szülőket. 

 

2.2. A bölcsődei ellátás megszűnik 

 

A bölcsődei év végén (augusztus 31.), valamint ha a gyermek a harmadik (negyedik) életévét 

betöltötte és óvodaéretté vált a gondozási évet megszakítva is.  

Meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását: 

Aki a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt bölcsődében nem 

gondozható, illetve magatartási zavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését. 

 

2.3. A csoport szervezési elvei 

 

A bölcsődei gyermekcsoportok létszámát a 15/1998.(IV.30) NM rendelet 40.§(2) határozza meg, 

ezt figyelembe véve intézményünkben 2 bölcsődei csoport működik. A bölcsődei 

gyermekcsoport létszáma a Fenntartó által engedélyezett 24 fő.  A bölcsődei ellátás teljes 

időtartalma alatt igyekszünk biztosítani a személyi állandóságot, a „saját” gyermeknevelői 

rendszert. A gyermek a bölcsődei ellátás teljes ideje alatt lehetőleg ugyanahhoz a 

kisgyermeknevelőhöz jár. 
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A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirenddel a gyermekek igényeinek, szükségleteinek 

kielégítése a célunk. A nyugodt és folyamatos gondozás feltételeivel megvalósítjuk a 

gyermekek biztonságérzetét, segítjük az aktivitáshoz, önállósághoz való törekvést. A bölcsődei 

ellátás esetén a gyermek, napi gondozási ideje legalább négy óra és legfeljebb tizenkét óra.  

 

2.4. A gyermekek távolmaradásának igazolása 

 

A gyermek távolmaradását a szülőnek be kell jelentenie a bölcsődébe. A részletes 

rendelkezéseket a Házirend tartalmazza. 

 

2.5. Térítési díj befizetésére vonatkozó rendelkezések 

 

Bölcsődénkben étkezési térítést és gondozási térítési díjat fizetnek a szülök. A részletes 

rendelkezéseket a Házirend tartalmazza. 

 

2.6. A bölcsőde egészségvédelmi szabályai 

 

Az egészségvédelmi követelmények betartását az intézményvezető és a bölcsőde orvosa 

rendszeresen ellenőrzi. 

 

2.6.1. A bölcsődés gyermekek egészségvédelme 

 

A bölcsődében megbetegedett gyermek esetében minden esetben csak un. sürgősségi ellátás, 

lázcsillapítás, elsődleges sebellátás, stb. történik. A beteg kezelése a család orvosának feladata. 

A kisgyermeknevelő gondoskodik arról, hogy a szülő minél hamarabb elvigye a gyermeket. 

 

Lezajlott betegség után a szülő köteles orvosi igazolást hozni, melyet a gondozónő a bölcsődei 

gyermek egészségügyi törzslaphoz csatol. 

A higiénés szabályok betartása mellett szükséges:  

 naponta a megfelelő időtartamú szabad levegőn tartózkodás,  

 a megfelelő étrend, folyadékpótlás, vitamin-ellátás biztosítása,  

 hetente egyszer ágynemű-, és hetente kétszer törölközőcsere. 

 

Járványügyi előírások: 

 A védőoltásokkal kapcsolatos részletes feladatokat az Országos Epidemiológiai 

Központ által évente kiadott védőoltási év tevékenységére vonatkozó módszertani levél 

határozza meg. 

 A védőoltásokat a gyermek bölcsődébe való érkezése előtt ellenőrizni kell. 

 A gyermek egészségügyi törzslapján fel kell tüntetni a kapott védőoltásokat. 

 A bölcsődében fertőző betegség, vagy annak gyanúja fordul elő, azt a fertőző 

betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I.16.) EMMI rendeletben foglaltak 

szerint kell eljárni. 
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2.6.2.  A bölcsődei dolgozók egészségvédelemmel kapcsolatos szabályai 

 

 A dolgozók munkaköri alkalmassági vizsgálata a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelete alapján 

történik. 

 A dolgozó köteles munkába lépés előtt a foglalkozás-egészségügyi orvosnál munkaköri 

alkalmassági vizsgálaton megjelenni. 

 Az intézményvezető köteles folyamatosan figyelemmel követni a dolgozók soron 

következő vizsgálatait. 

 

A dolgozó köteles jelenteni az intézményvezetőnek, ha egészségi állapotában a munkáját 

kedvezőtlenül befolyásoló változás (ismeretlen eredetű lázas megbetegedés, mások 

megbetegedését okozó bőrbetegség, hasmenés és heveny gyomor-, bélpanaszok) következik be, 

vagy vele közös háztartásban élő személynél hasmenéses megbetegedés fordul elő. 

 

2.7. A bölcsőde munkarendje 

 

A bölcsődei nevelési, gondozási év szeptember 1 -jétől a következő év augusztus 31-ig tart. Az 

évközi szünetek rendje a mindenkor megjelenő miniszteri rendeletben meghatározottakat követi. 

A dolgozók munkaköri leírását az intézményvezető készíti el, a törvényes munka- és pihenőidő 

figyelembevételével. 

 

A bölcsődei kisgyermeknevelők munkarendje: 

A csoportban eltöltendő kötelező óraszáma napi 7 óra. Bölcsődénkben 4 fő kisgyermeknevelő 

dolgozik. 

Valamennyi munkatárs a pontos és zavartalan munkakezdés érdekében munkaidejének 

megkezdése előtt 10 perccel munkaruhába-, munkacipőbe átöltözve foglalja el a munkaterületét. 

Az esetleges késésről és annak indoklásáról a nap folyamán tájékoztatni kell az intézmény 

vezetőjét. 

A helyettesítés rendje: 

Meghatározottak szerint, az intézményvezető utasítására. 

 

2.8. Tájékoztatás a bölcsődei dokumentumokról 

 

A bölcsőde önálló szakmai program alapján dolgozik. A bölcsőde az óvodával egybeszerkesztett 

SzMSz-el rendelkezik. Ezek a dokumentumok nyilvánosak, kérésre megtekinthetők. 

 

A kisgyermeknevelők által kötelezően vezetett dokumentáció: 

 bölcsődei gyermek egészségügyi törzslap, gondozónői bejegyzési rovat 

 családi füzet a szülőknek a napi jelentősebb eseményekről 

 gondozónői jellemzés a szakértői bizottsági, illetve egyéb szakvizsgálatokhoz 

 bölcsődei csoportnapló 
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Ezek a dokumentumok nem nyilvánosak, csak az érintettekre vonatkoznak. 

A bölcsőde alapvető dokumentumai a bölcsődében megtalálhatók, az irodában, előre egyeztetett 

időpontban az érdeklődő szülők számára megtekinthetők. 

 

2.9. Bölcsődei nyitva tartás 

 

 A bölcsőde 5 napos munkarenddel működik, hétfőtől péntekig. 

 A nyitva tartási idő 11 óra — reggel 6 órától 17 óráig. 

 A gyermekek a Házirendben megfogalmazottak szerint érkeznek és távoznak, a csoportok 

napirendjének megzavarása nélkül.  

 A gyermekek napirendje az átadóban látható. 

 A gyermeket csak a gondviselő által írásban megjelölt személy viheti el, aki nem lehet 16 

évnél fiatalabb. 

 

Nyári időszakban a karbantartási munkák idejére a fenntartó engedélyével a bölcsőde 3 hétig, a 

téli időszakban - Karácsony és az Újév közötti munkanapokon - a zárva tart. 

A bölcsődében az április 21.-én, vagy ha az heti pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, az 

azt követő legközelebbi munkanapokon tartott Bölcsődék Napja minden évben nevelés – 

gondozás nélküli munkanap. 

A bölcsődei zárva tartásról a szülőket az intézményvezetőnek az „információs csatornák” 

segítségével február 15-ig értesítenie kell.  

 

Valamennyi munkatárs a pontos és zavartalan munkakezdés érdekében munkaidejének 

megkezdése előtt 10 perccel munkaruhába-, munkacipőbe átöltözve foglalja el a munkaterületét. 

Az esetleges késésről és annak indoklásáról a nap folyamán tájékoztatni kell az intézmény 

vezetőjét. 

 

 

 

 

3. Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az 

intézménnyel 

 

Az óvoda, bölcsőde bejáratai a gyermekek biztonsága és a vagyonvédelem érdekében biztonsági 

retesszel vannak felszerelve. 

Az intézmény alkalmazottai közül bárki ajtót nyithat, miután tájékozódott, felvilágosítást kapott a 

belépni kívánó személy kilétéről. A látogatótól meg kell kérdezni, hogy milyen ügyben jelent 

meg, majd el kell kísérni a keresett személyhez. 
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 A gyerekeket kísérő szülők kivételével, az óvodával jogviszonyban nem álló személyek a 

vezetőnek, vagy vezető-helyettesnek jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek meg az 

óvodában.  

 A fenntartói, szakértői, és egyéb hivatalos látogatás az intézményvezetővel való 

egyeztetetés szerint történik  

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

intézményvezető engedélyezi  

 A bölcsődei csoportok látogatása előre bejelentett időpontban, vezetői engedély alapján az 

egészségügyi szabályok szigorú betartásával történhet 

 Az a szülő, vagy nagyszülő, aki nem rendelkezik, a gyermek felügyeleti jogával nem 

látogathatja gyermekét, unokáját az intézményben  

 Ügynökök, üzletszerzők vagy más személyek az óvoda területén kereskedelmi 

tevékenységet nem folytathatnak 

 

 

4. Az ünnepek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 

 

Az intézményi megemlékezések, a nemzeti és az egyéb ünnepek megünneplésének rendjét és 

módját a nevelési program, a jelen szabályzat, továbbá a nevelési év rendjére vonatkozó éves 

munkaterv határozza meg. 

 

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

ünnepélyek, megemlékezések, hagyományápoló rendezvények megszervezéséért, 

lebonyolításáért szakmailag felelős. Az óvodapedagógusok és a kisgyermeknevelő gondoskodnak 

az intézményi hagyományok kialakításáról, ápolásáról. 

 

3.1. Óvodai élet ünnepei 

 

Születésnapok; Névnapok; Mikulás; Anyák napja; Gyermeknap; Évzáró- az iskolába készülő 

gyerekek köszöntése 

 

Néphagyományhoz kapcsolódó ünnepek: 

Karácsony; Farsang; Télbúcsúztató- Kiszézés; Gergely-járás; Pünkösd 

 

Nemzeti ünnepeink és időszakos ünnepeink: 

Március 15.; Október 23. 

 

Zöld Napok: 
Autómentes világnap; Állatok világnapja; Víz világnapja; Föld napja; Madarak fák napja 
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3.2. A bölcsőde ünnepei 

 

Születésnapok, névnapok, Mikulás, Karácsony, Farsang, Anyák napja, Gyermeknap. 

Az kisgyermeknevelő kezdeményezésére csoportszinten más ünnepélyek, rendezvények is 

nyilvánossá tehetők. 

 

3.3. A felnőtt közösség hagyományai 

 

Szakmai napok; karácsonyi ünnepség; pedagógus nap; kirándulás 

 

Az ünnepek és hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok, elvárások: 

 Az óvoda közösségi helyiségeinek az ünnephez illő feldíszítése. 

 Tájékoztató információk kihelyezése a program időpontja előtt legalább 2 héttel. 

 Projektterv készítése az intézményi szintű rendezvényekhez (feladat – felelős – határidő 

megjelölésével). 

 A rendezvényeken való aktív részvétel, a személyre szóló feladatok maradéktalan 

elvégzése. 

 Alkalomhoz illő öltözködés – egységes arculat tükrözése (sportrendezvényeken sportos 

öltözet; nemzeti ünnepeken ünneplő ruha / fehér blúz/ing és sötét szoknya/nadrág; 

farsangkor jelmez használata).  

 

 

 

5. Intézményi védő, óvó előírások 

 

5.1. A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok 

 

A gyermekekkel egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a 

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

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

és fejlettségi szintjének megfelelően ismertetni kell. 

A gyermekek tájékoztatása, felvilágosítása a csoportos óvodapedagógus, kisgyermeknevelő 

felelőssége. Az ismertetés tényét és tartalmát a csoportnaplóban dokumentálni kell. 

Az óvodai, bölcsődei életre vonatkozó szabályok a nem óvodás, bölcsődés testvérekre is 

vonatkoznak, azok betartása a szülők jelenlétében is elvárás.  

 

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

játékot vásárolhat. Az óvodapedagógus, kisgyermeknevelő köteles a játékon feltüntetett, vagy 

ahhoz mellékelt figyelmeztetést, feliratot, használati utasítást áttanulmányozni és az alkalmazás 

során betartani. 

 



38 

 

Az óvoda, bölcsőde bejáratai a gyermekek biztonsága érdekében biztonsági retesszel vannak 

felszerelve. Az óvoda, bölcsőde bejárati kapuja tolózárral van felszerelve, a működéshez 

szükséges balesetmentes körülmények megteremtése miatt. A kaput és az ajtót minden esetben be 

kell csukni, ügyelve arra, hogy más gyermek ne menjen ki az épületből. 

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

gyermeket. 

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

terjed, illetve az óvodán kívüli programok időtartamára áll fenn. 

 

Az intézmény vezetőjének felelőssége 

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

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

javítási munka kivételével nem végezhető 

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

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

az azzal dolgozók állandó felügyelete mellett lehet 

 hogy a gyermekek elektromos áramütés elleni védelme folyamatosan biztosítva legyen – az 

aljzatok vakdugózásával, illetve a hálózat megfelelő védelmével 

 hogy a gyermekek az épület számukra veszélyforrást jelentő helyiségeibe ne juthassanak be 

 hogy a játékok, foglalkozási eszközök vásárlásakor csak megfelelőségi jellel ellátott 

termékeket szerezzenek be 

 hogy az udvari játékok folyamatos karbantartása, időszakos szabványossági felülvizsgálata 

megtörténjen 

 a gyermekbalesetek megelőzése érdekében a vezető és a munkavédelmi felelős feladata a 

gyermekekkel foglalkozó valamennyi alkalmazott figyelmét felhívni a veszélyforrásokra 

(csoportszoba, udvar, séták, kirándulások, játékeszközök stb.) valamint a bekövetkezett 

baleset utáni eljárással kapcsolatos szabályok megfogalmazása, a teendők ismertetése 

 a veszélyekre figyelmeztető jelzéseket, táblákat, hirdetményeket ki kell függeszteni, illetve 

azok tartalmát legalább évente ismertetni kell 

 évente az intézmény egész területét felmérjék a védő, óvó intézkedések szükségessége 

szempontjából 

 

Az alkalmazottak felelőssége: 

 Mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos berendezések 

használatára, kezelésére. 

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

hozzá. 

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

kerülhessenek az óvodába, bölcsődébe. 

 A foglalkozásokra általuk készített és használt eszközök megfeleljenek a biztonsági 

előírásoknak. 

 Javaslatot tegyenek az óvoda épülete és a csoportszobák még biztonságosabbá tételére. 
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 Munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek biztonságára, 

testi épségére. 

 Veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják. 

 Hívják fel a gyermekek és az óvodavezető figyelmét a veszélyhelyzetekre. 

 Azonnali veszélyelhárítás szükséges a baleset megelőzése érdekében. 

 

 

5.2. Gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok 

 

A balesetet szenvedett gyermek ellátása a gyermek felügyeletét éppen ellátó óvodapedagógus, 

kisgyermeknevelő feladata, miután a többi gyermek biztonságáról, felügyeletéről gondoskodott. 

A fenti feladatok ellátásában a helyszínen jelenlévő többi munkatársnak is segítséget kell 

nyújtania. 

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

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

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

A gyermekbalesetek jegyzőkönyvezése és nyilvántartása a vezető-helyettes feladata. Az 

elektronikus úton kitöltött, kinyomtatott, hitelesített jegyzőkönyv egy példányát megkapja a 

szülő, egy példányát az óvoda irattárában kell megőrizni. 

 

Nem súlyos balesettel kapcsolatos feladatok: 

 a baleset körülményeinek kivizsgálása 

 jegyzőkönyv készítése 

 bejelentési kötelezettség teljesítése 

 

Súlyos balesettel kapcsolatos további előírások: 

 azonnali jelentés a fenntartónak 

  munkavédelmi képesítéssel rendelkező személy bevonása a baleset körülményeinek a 

kivizsgálásába 

 

A baleset körülményeinek kivizsgálásánál biztosítani kell a szülői szervezet képviselőjének 

részvételét. 

A munkavédelmi felelős különleges felelőssége, hogy 

 gyermekbalesetet követően intézkedjen annak megelőzésére, hogy hasonló eset ne 

forduljon elő, 

 az óvoda, bölcsőde minden alkalmazottját tájékoztassa. 
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5.3. A nevelőmunka biztonságos feltételeinek megteremtése 

 

5.3.1. Nevelési időben szervezett, óvodán kívüli programokkal kapcsolatos szabályok 

 

Az óvodapedagógusoknak lehetőségük van óvodán kívüli programok szervezésére is: 

 kirándulás, séta 

 színház-, bábszínház-, múzeum-, kiállítás-látogatás 

 sportprogramok 

 iskolalátogatás stb. 

 

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

szervezett programokon részt vegyen. 

Óvodán kívüli kirándulás esetenként a szülő támogatói hozzájárulásával valósítható meg. 

Azoknak a családoknak, ahol nem tudják biztosítani a gyermek részvételét a színházi előadáson, 

vagy a kiránduláson, a gyermekvédelmi felelős segít a támogatás (alapítványi, támogatói) 

felkutatásban.  

Ha a szülő nem járul hozzá, hogy gyermeke részt vegyen a programon, a gyermek számára más 

csoportban biztosítjuk az óvodai ellátást az adott napon.  

 

Az óvodapedagógusok feladatai: 

 A csoport faliújságján tájékoztatják a szülőket a program helyéről, időpontjáról és a 

közlekedési eszközről. 

 Az intézményvezető tájékoztatása előzetesen szóban, majd a program megkezdésekor 

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

eszköz) kitöltésével írásban. 

A program akkor tekinthető engedélyezettnek, ha azt az óvodavezető vagy óvodavezető-

helyettese írásban ellenjegyezte. 

 

Különleges előírások: 

A programhoz a gyermeklétszámnak megfelelő kísérőt kell biztosítani. 

 Tömegközlekedés igénybe vételekor 8 gyermekenként 1-1 fő felnőtt kísérő,  

minimum 2 fő 

 Bérelt autóbusz esetén 10 gyermekenként 1-1 fő felnőtt kísérő 

Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről. 

 

 

5.3.2. Az óvodai, bölcsődei alkalmazottak munkavégzésével kapcsolatos szabályok 

 

Az óvoda, bölcsőde dolgozói és a szolgáltatás igénybevevői felelősek:   

 a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért  

 az óvoda, bölcsőde rendjének, tisztaságának megőrzéséért  

 az energia és egyéb fogyóeszközök felhasználásával való takarékosságért 
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 a tűz és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért 

 Az intézmény valamennyi alkalmazottjának érvényes munkaköri alkalmassági orvosi 

véleménnyel kell rendelkeznie. 

 A HACCP-előírások betartása és betartatása mindenki felelőssége. 

 Az intézmény egész területén TILOS a dohányzás! 

 Az intézményen belül szeszes ital fogyasztása TILOS! 

 

 

6. A gyermek felvételének, átvételének feltételei, eljárási rendje  

 

Az óvodai, bölcsődei beíratás a fenntartó által meghatározott időpontban történik.  

A beíratást az óvoda székhelyén az intézményvezető végzi. 

 

6.1. Óvodai, bölcsődei beíratás  

 

Az óvodai, bölcsődei felvétel jelentkezés és beiratkozás útján történik. Az bölcsődei-óvodai 

beíratás a fenntartó által meghatározott időpontban történik. A beíratást az óvoda székhelyén és a 

bölcsőde intézményében az intézményvezető végzi az óvodatitkár segítségével. 

 A bölcsődei beíratáshoz be kell mutatni, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót 

és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a szülő személyi igazolványát és 

lakcímkártyáját. A bölcsődei beiratkozás esetén mindkét szülőnek munkáltatói igazolást 

kell benyújtani. Szabad férőhely esetén év közben is lehet felvenni gyermeket, az 

intézményvezető határozata alapján.  

 Az óvodai beíratáshoz be kell mutatni, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és 

lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a szülő személyi igazolványát és lakcímkártyáját. 

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét 

köteles beíratni az óvodába. Az óvodai nevelésre kötelezett gyermeknek legalább napi 

négy órában kell részt venni az óvodai nevelésben.  

 

A beíratást követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a szülőt a felvételről. 

 

6.2. A felvétel és elutasítás rendje 

 

A csoportok férőhelyének meghatározásakor a törvényi szabályozást és a fenntartó által 

jóváhagyott csoportlétszámokat vesszük figyelembe.  

 

6.3. A felvételi elbírálás szempontjai 

 

 aki betöltötte 3. életévét a tárgy év augusztus 31. napjáig 

 ha van szabad férőhely, aki a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti   

 fel kell venni azt a gyermeket, aki halmozottan hátrányos helyzetű, vagy a szülő 

valamilyen fogyatékkal él  
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 azonnal felvételre kerül az a gyermek, akinek felvételét a Gyámhatóság, ill. a 

Gyermekjóléti Szolgálat kezdeményezi hátrányos körülményei miatt   

 fel kell venni azt a gyermeket, aki számára a pedagógiai szakszolgálat az intézményt 

jelölte ki 

 

Óvodába felvehető az a gyermek aki:  

 betöltötte 3. életévét,  

 szobatiszta,  

 sajátos nevelési igényeinek biztosítását az intézmény alapító okirata tartalmazza. 

 

Bölcsődébe felvehető: 

 20 hetes kortól felvehető a gyermek a bölcsődébe, akiknek a szülei Munkáltatói 

igazolással igazolják, hogy dolgoznak. 

 

6.4. Gyermek átvétele 

 

Más intézményből átvett gyermek felvétele az előző óvoda „Értesítés Óvodaváltásról” szóló 

tanügy igazgatási irat bemutatása után történhet. 

 

 

 

7. Egészségvédelmi szabályok 

 

7.1. A rendszeres egészségügyi ellátás formái, rendje 

 

Az intézményben az egészségügyi és munkavédelmi szabályokat be kell tartani. A 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv által szabályozott, munkakörben előírt módon és 

gyakorisággal a tisztántartást, takarítást a dajkák, kisegítők (ill. közhasznú alkalmazottak) végzik. 

Az intézmények tisztaságáért, biztonságos működéséért minden alkalmazott felelősséggel 

tartozik. Az óvoda, bölcsőde dolgozói rendszeres munkaegészségügyi vizsgálaton kötelesek részt 

venni és évente hitelesíteni a munkaalkalmasság dokumentumait. (Egészségügyi szabályok 

szerint).  

Az óvodába, bölcsődébe járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását az 

óvodában, bölcsődében megjelenő orvos és védőnő látja el. A bölcsődés gyermekeket az orvos 

rendszeresen látogatja, megvizsgálja. A fenntartó által biztosított feltételek mellett az óvodások 

részére évente egy alkalommal fogorvosi szűrés történik 

Az óvodába, bölcsődébe járó gyermekek egészségügyi ellátását az óvoda-bölcsőde orvos és 

védőnők látják el, előre megbeszélt időpontban.  
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A vezető-helyettes feladata az egészségügyi ellátás keretén belül:  

 Megszervezi a dolgozók alkalmassági vizsgálatát.  

 Kapcsolatot tart az óvoda, bölcsőde védőnőjével, és egyeztet a védőnői szűrővizsgálatok 

idejéről. 

 Megszervezi a gyermekfogászati szűrést.  

 Felveszi a kapcsolatot az óvoda-bölcsőde orvossal a gyermekek szűrővizsgálatának 

elvégzése céljából.  

 Fertőzés, járvány gyanús esetekben tájékoztatja az óvodavezetőt, egyeztet a 

kisgyermeknevelővel és felveszi a kapcsolatot az óvoda-bölcsőde orvosával.  

 

7.2. Ha egy gyerek betegségre gyanús vagy beteg, a következő módon kell eljárni 

 

 Betegségre gyanús, lázas gyermeket nem szabad bevenni az óvodába, bölcsődébe.  

 A napközben megbetegedett gyermeket el kell különíteni, és le kell fektetni.  

 Gondoskodni kell a szülők mielőbbi értesítéséről.  

 Értesítést követően a szülő köteles gyermekét a legrövidebb időn belül hazavinni. 

 Ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó felnőtt kötelessége az elsősegélynyújtás. A 

hozzátartozó megérkezéséig felügyeletét a csoport egyik óvodapedagógusa, gondozónője 

vagy dajka látja el.  

 Szükség esetén a gyermeket azonnal orvoshoz kell vinni, amennyiben a gyermek állapota 

súlyos, orvost és mentőt kell hozzá hívni. 

 A balesetről vagy elsősegélynyújtásról az intézményi alkalmazottnak értesítenie kell a 

szülőt.  

 

7.3. Az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek akut ellátása  

 

Az óvoda az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek részére speciális ellátást biztosít, a gyermek 

szülőjének más törvényes képviselőjének írásos kérelme alapján.  

A szülő, más törvényes képviselő az ellátás iránti kérelmét az Eütv. 15. § (5) bekezdésével 

összhangba megtett formában nyújtja be. Az óvodavezető a fenti feladat ellátását pedagógus vagy 

legalább érettségi végzettséggel rendelkező nevelő oktató munkát közvetlenül segítő 

munkakörben foglalkoztatott személy útján biztosítja aki az Oktatási Hivatal által szervezett 

szakmai továbbképzésen részt vett és a speciális ellátásban való részvételt vállalja.  

Az intézményvezetője a feladatellátásra megbízott óvodapedagógusnak az alábbi feladatokat 

határozza meg: 

o vércukorszint szükség szerinti mérése 

o szükség esetén, orvosi előírás alapján, a szülővel, más törvényes képviselővel , a megadott 

kapcsolattartási módon egyeztetve, az előírt időközönként a szükséges mennyiségű 

inzulint beadja.  

Az 1-es típusú diabétesszel élő óvodai nevelt gyermek intézményi speciáis ellátását végző 

alkalmazott diabétesz ellátási pótlékra jogosult, melynek havi mértéke a mesterfokozatra 

megállapított illetményalap 17%-a.  



44 

 

7.4. Speciális bölcsődei előírások 

 

A bölcsőde személyzetének biztosítania kell a gyermekek higiénés ellátását, a higiénés szokások 

kialakítását. A bölcsődébe látogató részére a cipővédő használata kötelező. A bölcsődei 

egységvezetőnek a takarítást, fertőtlenítést rendszeresen ellenőriznie kell. A bölcsőde 

dolgozóinak a gondozás, takarítás, mosás és tálalás során a mindenkor érvényes higiénés 

szabályok alapján kell eljárniuk, az erre vonatkozó utasításokat hozzáférhető helyen kell tartani, 

ill. kifüggeszteni. A tálaló konyhában szükség szerint, de évente egyszer tisztasági meszelést kell 

végezni.  

A bölcsődében megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek az értesítést követő legrövidebb időn 

belül haza kell vinnie. A kisgyermeknevelő addig is gondoskodnia kell a gyermek lázának 

csillapításáról, ha szükséges az orvosi ellátásról. Fertőző betegség esetén a szülő köteles a 

kisgyermeknevelőt értesíteni.  

A további megbetegedések elkerülése érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a 

fertőtlenítésre, tisztaságra. A bölcsőde belső területeire (konyha, mosdó, stb.) csak foglalkozás-

egészségügyi vizsgálattal rendelkező dolgozó léphet be.  

 

 

 

8. Rendkívüli esemény, bombariadó, katasztrófariadó esetén szükséges teendők szabályai 

 

 Az óvoda, bölcsőde minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt 

közvetlen felettesének jelenteni.  

 Az intézményvezető dönt a szükséges intézkedésről és a fenntartó értesítéséről.  

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

tűzriadó terv szerint történik. 

 Bombariadó esetén minden esetben azonnal értesíteni kell a rendőrséget, és 

haladéktalanul meg kell kezdeni az épület kiürítését. 

 A gyermekek biztonságos, ideiglenes elhelyezése a településen lévő biztonságos 

óvodában történik. 

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

vezető illetve a legmagasabb iskolai végzettséggel és szolgálati idővel rendelkező 

munkatárs gondoskodik a bejelentésről és a kiürítés megszervezéséről, majd a vezető 

értesítéséről. 

 A bölcsődei rendkívüli eseményeket a kisgyermeknevelő azonnal köteles jelenti az 

intézményvezetőnek. 

 A bombariadóról és a hozott intézkedésekről az óvodavezető rendkívüli jelentésben 

értesíti a fenntartót. 
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9. Járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend  

 

Óvodapedagógusok részére 

 Járványhelyzet esetén az intézményes keretek közötti nevelést a Home Office rendszer 

válthatja fel.  

 A Home Office rendszerben dolgozó óvodapedagógusok lehetőségeikhez mérten az 

infokommunikációs eszközök használatával, online segítsék egymást és a családokat, 

továbbá a szakmai és módszertani megújulás és tapasztalatcsere érdekében használják az 

új közösségi oldalakat, felületeket. 

 A távmunka – végzés alkalmával az óvodapedagógusok a zárt facebook csoportokban 

(mindenki a saját csoportjában) a Pedagógiai Programunknak megfelelően, a 

Munkatervben meghatározott témaheteket figyelembe véve ötleteket, ajánlásokat tesz a 

szülők részére 

 A zártcsoportban történő megosztások időpontja:  

 munkanapokon 8 órától -12 óráig, (nevelő – oktató munka tervezése, értékelése; 

családok számára készített segítő tartalmak elkészítése és elektronikus 

megosztása, továbbá a feladatok ellátását alátámasztó dokumentumok vezetése a 

többi munkaidő a felkészülés és anyaggyűjtés.)  

 14 órától – 16 óráig rendelkezésre állás (elektronikus kapcsolattartás a 

családokkal, visszacsatolások) 

 

Pedagógiai munkát segítők részére 

A veszélyhelyzetnek minősülő időszakban a dolgozók jelenlegi munkakörükbe nem tartozó, a 

munkáltató által elrendelt feladatot végezhetnek. 

 

A járványhelyzet idejére hozott rendkívüli intézkedések a feladatellátásra, valamint a járványügyi 

szabályok és előírások a Házirendünkben előirányozottaknak megfelelően betartandók.  

 

 

 

10. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

 

A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az intézményben folyó pedagógiai tevékenység 

eredményességének, szakszerűségének, célszerűségének és hatékonyságának a vizsgálata, annak 

feltárása, hogy milyen területen szükséges erősíteni a tevékenységet, milyen területeken kell a 

rendelkezésre álló eszközöket, felszereléseket felújítani, korszerűsíteni, illetve bővíteni. 

 

 

Területei: 

 Szakmai-pedagógiai tevékenység 

 Tanügy-igazgatási feladatok ellátása 

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

 Megfigyelés (csoportlátogatás), 

 Dokumentumelemzés (tervezési, értékelési, tanügy-igazgatási) 

 Bejárás, leltározás 

 Részvétel a munkában 

Alapelvei: 

 konkrétság 

 objektivitás 

 folyamatosság 

 tervszerűség 

 pedagógiai önállóság tiszteletben tartása 

 humánus megközelítés, kölcsönös bizalom 

 önállóság, önértékelés fejlesztése 

 perspektívák adása 

 pozitívumok erősítése 

 

Az intézményi önértékelési rendszer működtetése: 

Az intézményi önértékelési rendszer kialakítására a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet  

145. § (1) bekezdésében leírtak értelmében kerül sor. 

Az önértékelés célja: 

Az intézményi átfogó önértékelés célja, hogy a pedagógusra, vezetőre, valamint intézményre 

vonatkozó intézményi elvárások teljesülésének értékelése alapján a pedagógus és a vezető 

önmagára, valamint a vezető a nevelőtestület bevonásával az intézményre vonatkozóan 

meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket. Majd erre építve fejlesztéseket 

tervezzen, fejlesztési feladatait intézkedési tervben rögzítse, szervezeti és egyéni tanulási, 

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

programok megvalósításának eredményességét. 

 

A pedagógiai munka éves ellenőrzési ütemtervét az óvodavezető-helyettes és a szakmai 

munkaközösség vezetője javaslatai alapján az intézményvezető készíti el. 

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

területeit, módszereit, szempontrendszerét és ütemezését. 

Az ellenőrzési tervet az intézményben nyilvánosságra kell hozni. Az ellenőrzés kiterjed az egyes 

feladatok elvégzésének módjára, minőségére, a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre. 

Az ellenőrzési terv végrehajtásáért az intézményvezető felel. 

Az intézményvezető az egyes nevelési területek ellenőrzésébe bevonja az vezető-helyettest, a 

szakmai munkaközösség vezetőjét. 

 

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

Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet az intézményvezető-helyettes, a szakmai munkaközösség 

vezetője és a Szülői Szervezet. 
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Az ellenőrzés tapasztalatairól írásos feljegyzést kell készíteni, azt az érintett óvodapedagógussal, 

illetve dolgozóval ismertetni kell, aki arra szóban vagy írásban észrevételt tehet. 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének eredményeit, illetőleg az ellenőrzés általánosítható 

tapasztalatait a nevelési évzáró értekezleten értékelni kell, megállapítva az esetleges 

hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. Az ellenőrzés eredményei 

felhasználhatók a fejlesztési célok kijelöléséhez, az egyéni minősítésekhez, az intézményi 

szervezeti változtatásokhoz, a jutalmazásokhoz. 

 

 

 

11. Egyéb kérdések 

 

11.1. Nyilatkozat tömegtájékoztató szerveknek 

 

Az óvodában, bölcsődében mindenféle reklámtevékenység tilos, kivétel, ha a reklám a 

gyermekeknek az egészségvédelemmel, egészséges életmóddal, környezetvédelemmel, és 

kulturális tevékenységgel függ össze. A reklámtevékenységre az intézményvezető adhat 

engedélyt. 

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

minősül. 

Nyilatkozattétel esetén az alábbi előírásokat kell betartani: 

 Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az 

óvodavezető vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult. 

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

nyilatkozó felel. 

 A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra, 

valamint az intézmény jó hírnevére és érdekeire. 

 Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek 

idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, az intézménynek 

anyagi vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyekről a döntés nem a 

nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik. 

 

 

11.2. A kereset-kiegészítés feltételei 

 

Az óvodavezető határozott időre, vagy egyszeri alkalomra szólóan kereset-kiegészítéssel 

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

teljesítményértékelés eredményét az alábbi szempontok figyelembevételével: 

 tanulási tervek készítése a helyi program alapján 

 olyan folyamatos pedagógiai tevékenység, amely túlnő a csoportkereteken 

 pályázatírás 

 publikálás 
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 bemutatók tartása 

 új módszerek, ötletek kipróbálása, megvalósítása, továbbadása 

 belső ellenőrzések tapasztalatai 

 óvodapedagógusi tevékenységével emeli és erősíti az óvoda elismertségét 

 pályakezdők szakmai segítése 

 olyan munkában való részvétel, amely nem kapcsolódik a munkaköréhez 

 

A kereset-kiegészítés mértékéről az intézményvezető dönt. A döntés-előkészítés folyamatában 

kikéri az vezető-helyettes, a szakmai munkaközösség vezetője és a KT elnökének véleményét. 

 

 

11.3. Munkaköri leírás minták 

 

Az egyes munkakörökhöz tartozó feladat- és hatáskörök. 

 

11.3.1. Óvodavezető-helyettes 

Munkakör megnevezése: óvodavezető-helyettes 

Közvetlen felettese: óvodavezető 

 Óvodavezető-helyettesi feladatköréből adódó feladata, felelőssége a Szervezeti felépítés 

fejezet 1.2 pontjában került rögzítésre. 

 Óvodapedagógusi munkaköréből adódó feladata azonos a 8.3.2 pontban leírtakkal. 

 

 

11.3.2. Óvodapedagógus 

Munkakör megnevezése: óvodapedagógus 

Közvetlen felettese: óvodavezető 

Heti munkaideje 40 óra, heti kötött munkaidő 32 óra 

 

Főbb felelősségek és tevékenységek 

Nevelői tevékenységük alapja a helyi Tevékenységközpontú Pedagógiai Program.  

Az óvodapedagógus minősítés követelményrendszerében megfogalmazott kritériumoknak 

megfelelő munkavégzés. 

 

Betartja az óvoda etikai kódexében megfogalmazott – a munkavégzésre, a kapcsolatokra, a 

titoktartásra vonatkozó – etikai normákat. 

 a pedagógiai program elvrendszerének, értékrendjének megfelelően tervezi, szervezi, 

irányítja a csoportjában folyó pedagógiai munkát 

 az éves munkatervnek megfelelően önállóan és felelősséggel fejleszti az egyént és a 

csoportot 

 felismeri, szükség esetén szakszolgálathoz irányítja az arra rászorulókat 

 nevelőmunkájában érvényesíti a tehetséggondozást, felzárkóztatást, a különbözőségek 

elfogadtatását 
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 biztonságos körülményeket teremt a gyermekek értelmi-testi-lelki fejlődéséhez az óvoda 

udvarán az óvodapedagógus az udvari életben aktívan részt vesz, az udvari játékokat 

naponta szemrevételezi, meghibásodás esetén jelzi az óvodavezetőnek, vezető-helyettesnek 

 az óvodapedagógus az óvodai étkezésben közvetlenül részt vesz. Étkezés közben 

példamutató magatartásával elsajátítatja a kulturált étkezés szabályait. Csoportszobában 

csak az óvoda által biztosított ételt fogyaszthatja. 

 szakmai ismereteinek bővítése érdekében részt vesz bemutatókon, konferenciákon, 

előadásokon, pedagógiai fórumokon 

 naprakészen vezeti a csoportmunkához kapcsolódó kötelező adminisztrációs feladatokat 

(mulasztási napló, csoportnapló, gyermekek egyéni fejlődését nyomon követő 

dokumentáció) 

 folyamatosan értékeli és ellenőrzi csoportjában a gyermekek teljesítményét, fejlődését, és 

erről az eljárásrendben rögzítetteknek megfelelően feljegyzést készít 

 a szülők tájékoztatására – az eljárásrendben foglaltaknak megfelelően – fogadóórát 

kezdeményez, és nyitott a szülők által igényelt fogadóórák megtartására 

 gondoskodik a gyermekek adatainak folyamatos aktualizálásáról 

 csoportváltás esetén gondoskodik a gyermekkel kapcsolatos információk teljes körű 

átadásáról 

 kialakítja csoportjában az SZMSZ-ben rögzített ünnepek és az óvodai hagyományokhoz 

kapcsolódó programok megünneplésének módját 

 elvégzi az éves munkatervben szereplő, névre szóló feladatokat 

 csoportjában és az udvaron egyaránt gondoskodik a játékok és eszközök rendben tartásáról, 

esténként takarításra alkalmas állapotban adja át a csoportszobát 

 az információkat időben és megfelelő módon továbbítja az érintetteknek 

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

pótlására, bővítésére 

 a jelenléti ívet naprakészen vezeti 

 

Különleges felelőssége 

 továbbképzési kötelezettségét teljesíti 

 munkavégzése során betartja a jogszabályban és az intézményi szabályzatokban foglalt 

előírásokat 

 leltári felelősséggel tartozik csoportjának berendezési tárgyaiért és eszközeiért, a személyes 

használatra átadott informatikai eszközökért (laptop, projektor) 

 a rendelkezésére biztosított pénzügyi kerettel önállóan gazdálkodik ünnepélyek 

szervezésekor és játékvásárláskor 

 a gyermekek, a szülők, a dolgozók személyiségjogait érintő információkat megőrzi, egyéb 

esetben a közalkalmazotti törvényben foglaltak szerint jár el 

 alkalmassági vizsgálaton annak lejárta előtt megjelenik 

 A kötelező minősítések határidőre való megszerzése 
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Kapcsolatok 

 a nevelőtestület tagjaként aktívan részt vesz a nevelői értekezleteken, legjobb tudása szerint 

törekszik a pedagógiai cél megvalósítására 

 törekszik a legjobb munkakapcsolat kialakítására váltótársával és a csoport dajkájával 

 beszámol a nevelőtestületnek a továbbképzéseken szerzett információkról 

 pedagógiai tevékenységével segíti az óvoda és a család együttműködését (szülői értekezlet, 

fogadóóra, nyílt nap, közös programok) 

 a gyermekekkel, a szülőkkel és a munkatársakkal udvarias, segítőkész magatartást tanúsít 

 megbecsüli kollégái munkáját 

 

Munkakörülmények 

 szabad hozzáféréssel rendelkezik a szertárban elhelyezett foglalkozási eszközökhöz 

  a munkájához szükséges, nagyobb értékű informatikai eszközöket (laptop, projektor) az 

óvodavezetőtől veheti át az átadás-átvétel dokumentálása mellett 

 internet: a vezetők irodájában szabadon hozzáférhető 

 telefonhasználat – a telefonok használatáról rendelkező belső szabályzatban foglaltaknak 

megfelelően 

 

 

11.3.3. Dajka 

Munkakör megnevezése: óvodai dajka 

Közvetlen felettese: intézményvezető 

Heti munkaideje: 40 óra, amit hetenkénti váltással tölt le, 20 perc munkaközi szünettel, a munka 

időbeosztás szerint 

Az óvodavezető a munkarendről ettől eltérő módon is rendelkezhet (pl. alacsony gyereklétszám, 

helyettesítés miatt). 

A dajka az óvodai étkezésben közvetlenül részt vesz. Étkezés közben példamutató magatartásával 

elsajátítatja a kulturált étkezés szabályait. Csoportszobában csak az óvoda által biztosított ételt 

fogyaszthatja. 

 

Főbb felelősségek és tevékenységek 

Nevelőmunkát segítő feladatok 
 

Napi feladatok: 

 A óvodapedagógus mellett a nevelési tervnek megfelelően tevékenyen vesz részt a 

gyermekcsoport életében ( a munkarend szerint bizonyos időszakokban két csoportban), az 

udvari életben  

 részt vesz a környezet építésében, szépítésében 

 biztosítja a gyermekek étkezési feltételeit 

 teremrendezés 

 segít a testnevelés-foglalkozások előkészítésében (gyermekek kísérése) 

 segítséget nyújt az öltözésnél 
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 az egészségügyi előírásoknak megfelelően jár el 

 rendben tartja saját foglalkoztatóját, öltözőjét, mosdóját 

 a mosdójában az életkori sajátosságoknak megfelelően segítséget nyújt 

 fogyasztásra, tálalásra előkészíti az ételeket, elrakja a használt eszközöket 

 gondoskodik megfelelő ivóvízről télen-nyáron 

 

Heti feladatok: 

 fertőtleníti a fogmosó poharakat és fésűket 

 meglocsolja a virágokat (csoport, öltöző, folyosó) 

 mossa, cseréli a dolgozók törölközőjét 

 

Időszakos feladatok: 

 szükség szerint varrja, javítja a textíliákat 

 mossa, vasalja a csoport textíliáit 

 fertőző betegség esetén teljes fertőtlenítést végez 

 lemossa a játékokat, polcokat és bútorokat 

 előkészíti a táncruhákat 

 szükség esetén ellátja az elsősegélynyújtással, egészségüggyel kapcsolatos feladatokat 

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

plusz órában) 

 aktívan részt vesz a csoport-, illetve óvodaszintű ünnepek lebonyolításában 

 

Takarítási feladatok 

Munkáját a takarítási utasítás szerint végzi. 

 

Napi feladatok: 

 a munkarendnek megfelelően reggel, illetve délután kitakarítja a saját csoportszobáját 

(asztalok súrolása, letörlése, porszívózás, felsöprés, felmosás, sarkok, radiátor alatti rész 

portalanítása) a parketta tisztítása az előírásoknak megfelelően (enyhén nedves 

felmosóval) 

 étkezések után felseper, ha szükséges, felmos 

 kitakarítja a csoporthoz tartozó fürdőszobákat délben és este (WC-kagylók, 

mosdókagylók, tükrök, zuhanyzótálcák tisztán tartása, fertőtlenítése) 

 délben felmossa a gyermeköltözőt 

 délelőtt szükség szerint és délben felmossa a folyosót 

 délutánonként a padok elmozgatásával lesöpri és felmossa gyermeköltözőket, folyosót 

 kiüríti, tisztán tartja a szemeteseket 

 minden reggel kitakarítja a tornatermet (porszívózás, felmosás naponta + hetente egyszer 

az eszközök elmozgatása) 
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Heti feladatok: 

 hetente egy alkalommal alaposan kitakarítja csoportszobáját (szőnyeg, könnyebb bútorok 

elmozgatása stb.) 

 pókhálózás 

 saját csoportjában letörli a port 

 letörli az öltözőszekrények tetejét és a cipőtartókat 

 rendben tartja a teraszokat, lépcsőket 

 

Időszakos feladatok: 

 szükség szerint lemossa az ajtókat 

 évszakonként elvégzi a csoportja teljes nagytakarítását (bútorok elmozgatása, radiátorok 

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

öltözőszekrények lemosása, ablakok tisztítása, függöny mosása) 

 közös feladatként a közös helyiségek (folyosó, mosókonyha, fejlesztőszoba-, sószoba 

felnőtt öltöző, tornaterem, szertárhelyiségek, udvari játéktárolók) teljes nagytakarítása 

 

Különleges felelőssége 

 munkavégzése során betartja a jogszabályban és az intézményi szabályzatokban foglalt 

előírásokat 

 alkalmassági vizsgálaton időben megjelenik 

 a hulladékgyűjtés szabályait betartja 

 hiányzását, illetve munkába állását időben jelzi az óvodavezetőnek, óvodavezető-

helyettesnek 

 naprakészen vezeti a jelenléti ívet 

 a rábízott gépeket és eszközöket rendeltetésszerűen és a munkavédelmi előírásoknak 

megfelelően használja, szükség szerint tisztítja, állagmegóvásukról gondoskodik 

 gondoskodik a tisztítószerek biztonságos tárolásáról 

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

 az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik 

 kezeli a riasztót 

 a csoport textíliáival a leltár szerint elszámol, 

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

 

Tervezés 

 tervezi a felhasznált tisztítószer és mosószer mennyiségét, és egyezteti az vezető-

helyettessel 

 javaslatot tesz a munkakörülmények javításához szükséges tárgyi feltételek fejlesztésére 

 

Bizalmas információk kezelése 

 a gyermekekről pedagógiai információt, az óvoda belső életéről, gazdasági helyzetéről 

felvilágosítást nem adhat 
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Kapcsolatok 

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

tanúsít 

 megbecsüli kollégái munkáját 

 

 

11.3.4. Óvodatitkár 

Munkakör megnevezése: óvodatitkár 

Közvetlen felettese: óvodavezető 

Heti munkaideje: 40 óra 

 

 

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. 

 

Feladatai: 

 Gyermekenkénti és csoportonkénti nyilvántartást vezet, oktatási azonosító számot igényel 

a gyermekeknek, alkalmazottaknak. 

 A baleseti jelentéseket a vezető utasítása szerint határidőre elkészíti, elpostázza. 

 A vezető utasítása szerint a hiányzásjelentést vezeti.  

 Végzi az iktatást, figyelemmel kíséri az ügyiratok bonyolítási rendjét és a határidő 

betartását. 

 Vezeti a vezető utasítása szerint a személyi nyilvántartólapokat. 

 Gondoskodik arról, hogy a hatáskörébe utalt dokumentumok rendezett és bármikor 

ellenőrizhető állapotban legyenek, és az ügyviteli rendnek megfeleljenek. 

 Személyi anyagokat rendezi az intézményvezető utasítása alapján. 

 Irattári selejtezést végez. 

 A vezető utasítása szerint intézi és nyilvántartja a pedagógus-igazolványokat. 

 Közreműködik a személyzeti és munkaügyi ügyintézésben. 

 KIR rendszerben történő nyilvántartás, munkaüggyel kapcsolatos teendők elvégzése 

(értesítés, átsorolás, munkaviszony létesítés, megszüntetés stb.). 

 Gondoskodik az illetmények és bérügyek pontos adminisztrációjáról. 

 Vezeti a nevelőtestületi értekezletek jegyzőkönyveit. 

 Az intézményi dokumentumok (szabályzatok, munkatervek, vázlatok, pedagógiai 

szakvélemények) stb. levelezések legépelése. 

 A jelenléti ív előkészítése, hó végi lezárása. 
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Különösebb felelősségei: 

 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. 

 Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben telefonál, magánügyeit gyorsan, a 

munkafolyamat zavarása nélkül intézi el.  

 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. 

 

Jogai és kötelességei (a közoktatási 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: 

 Intézményvezető, vezető-helyettes, óvodapedagógusok. 

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

 

Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kiterjed: 

 Az ügyiratok vezetésének kezelésére 

 

 

11.3.5. Pedagógiai asszisztens 

Munkakör megnevezése: pedagógiai asszisztens 

Közvetlen felettese: óvodavezető 

Heti munkaideje: 40 óra, az intézmény aktuális igénye szerint, 20 perc munkaközi szünettel, a 

munkaidő beosztás alapján. 
 

Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi feladatai:  

 A munkaidőt munkarendjének megfelelően betartja.  

 A munkahelyén munkakezdés előtt 10 perccel jelenik meg, hogy munkaidejének 

kezdetekor a megfelelő öltözékben munkavégzésre rendelkezésre álljon.  

 Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelzi az 

óvoda vezetőjének, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak.  

 Hiányzás esetén az óvodavezető utasítása alapján helyettesít.  

 Munkaidő alatt csak a vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát, ill. a munkavégzés 

helyét (játszótér, színház…) 

 Az óvoda tárgyait és eszközeit felelősséggel használja és óvja.  
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 A biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírásokat mindenkor betartja. A munkaviszonyából 

eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel 

tartozik.  

 Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben telefonál, magánügyeit gyorsan, a 

munkafolyamat zavarása nélkül intézi el.  

Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése: 

 Köteles gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek 

foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális segítéséről a pedagógusok iránymutatása 

szerint 

 A foglalkozásokon az óvodapedagógus irányításával segíti a csoportban folyó munkát, az 

eszközöket előkészíti, elrakja, segít a csoportszoba átrendezésében, a gyermekek 

eszközeinek előkészítésében, egyes gyermekeknek egyéni segítséget nyújt, hogy 

megfelelően tudjanak dolgozni 

 Bekapcsolódik a gyermekek játékába, játékot kezdeményez 

 Óvónői útmutatás alapján önállóan egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést végez 

 

Gondozással kapcsolatos feladatai:  

 Folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek szükségleteit, igény szerint segít (orrtörlés, 

vécéhasználat, ruhacsere, stb.)  

 Részt vesz a reggeli, az ebéd és uzsonnáztatás lebonyolításában 

 A kijelölt csoportban az udvarra indulás előtt és a levegőzés után a mosdóban és az 

öltözködésben, vetkőzésben segíti a gyerekeket az óvodapedagógusok útmutatásai 

alapján  

  Segít az udvari rend megtartásában, játékot kezdeményez. Szükség szerint sétára, 

kirándulásra kísér.  

 A délutáni pihenő alatt és szabadidejében szemléltető eszközöket készít, azokat karban 

tartja, előkészíti a következő napokra 

 Segít az altatásban, az alvó gyermekcsoportra szükség szerint felügyel.  

 Ébredés után a csoport szokásainak megfelelően segít az öltözésben, tisztálkodásban  

 A hitoktatásra az épületen belül elkíséri a gyerekeket  

 Segít a gyermekek hazaengedésénél 

 

Szervezési feladatai:  

 Az óvodai ünnepélyeken, programokon aktívan közreműködik, a szervezési feladatokban 

az óvodapedagógus útmutatásai szerint részt vesz.  

 

Együttműködés, kapcsolatok:  

 Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az óvodapedagógushoz irányítja.  

 A tudomásra jutott információkat titokként kezeli  

 A szabályzatokat, megállapodásokat, elfogadja, betartja  
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 Kapcsolataiban a tapintat, az elfogadás jellemzi, tiszteli a gyermeket, a szülőt, 

munkatársait  

 Beszédével, viselkedéskultúrájával példát mutat  

 Közös óvodai programokon a más csoportba járó gyermekekre azonos figyelmet fordít  

 Magatartásával hozzájárul a jó munkahelyi légkör kialakításához  

 Elvégzi a vezetők alkalmi megbízásait  

 Hiányzó felnőtt esetén a kijelölt csoportban segít az óvodavezető utasításai szerint  

 

Egyéb feladatai:  

A munkatársi és technikai értekezleteken részt vesz.  

 

Felelőssége:  

 Kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre, a gondjára bízott gyermekek testi 

épségéért teljes körű felelősséggel tartozik  

Beszámolási kötelezettsége: évente egyszer írásban az óvodavezető felé. 

 

 

11.3.6. Bölcsődei szakmai vezető 

Munkakör megnevezése: bölcsődei szakmai vezető 

Közvetlen felettese: intézményvezető 

Heti munkaideje: 40 óra, csoportban letöltendő 35 óra 

Főbb feladatai: 

 Pedagógiai, adminisztrációs teendők végzése, a gondozónő és a bölcsődei kisegítő 

munkájának szervezése és irányítása 

 Elvégzi azokat a feladatokat, amelyek a szakmai program megvalósítását biztosítják, 

irányítja a bölcsőde szakmai tevékenységét 

 Felel a szakmai munka jogszabályok szerinti végzéséért, az orvosi utasítások betartásáért 

  Ellátja a bölcsődei gyermekvédelmi feladatokat 

 Az intézményvezetőt folyamatosan tájékoztatja a bölcsőde működéséről 

 

 

 

11.3.7. Kisgyermeknevelő 

Munkakör célja:  

A törvényi szabályozásnak és szakmai előírásoknak megfelelő nyitott, családbarát nevelési légkör 

megteremtése, a gyermek optimális testi-lelki fejlődésének biztosítása.  
 

Munkakör betöltéséhez szükséges követelmények:  

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szerint  

 bizonyítvány száma, kelte:   

 egészségügyi alkalmasság  
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Szervezeti egység megnevezése: Bölcsőde  

A munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető  

Közvetlen felettese: intézményvezető  

Munkaidő, munkarend: heti 40 óra, melyből a gyermekek között eltöltendő napi 7 óra. 

Munkaidejének rendjét az intézmény mindenkori munkaidő beosztása tartalmazza. 

 

Munkakör jogosultságai:  

 joga van a munkahelyével és munkakörével kapcsolatban tájékoztatást kérni és kapni  

 azonnali beavatkozási jog, a biztonsági intézkedés megtétele  

 képzéshez, továbbképzéshez való jog  

 esélyegyenlőség, szólásszabadság joga  

 javaslattételi jog a bölcsőde szakmai feladataival kapcsolatban  

 

Kapcsolati rendszere:  

 bölcsődei szakmai vezető 

 bölcsődei dajka 

 intézményvezető 

 bölcsőde orvos  

 védőnő 

 

Ellátandó feladatai:  

 Az intézményvezető közvetlen irányításával dolgozik, figyelembe veszi az orvos, a 

védőnő szakmai útmutatásait.  

 Szakszerűen, az érvényben lévő módszertani elvek alapján gondozza, neveli a rábízott 

gyermekeket. 

 Gondoskodik a gyermekek rendszeres levegőztetéséről, a biztonságos és gyermekek 

igényeit kielégítő udvari játékok feltételéről.  

 Gondoskodik róla, hogy a bútorok, játékok a gyermekek fejlettségi szintjének és 

biztonságának megfelelőek legyenek.  

 Az egészséges csecsemő és kisgyermek testi és pszichés fejlődésének elősegítésére, 

követésére és értékelésére alkalmas pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi és 

gondozástechnikai ismeretei birtokában segíti a gyermekek harmonikus fejlődősét, az 

aktivitás, a kreativitás és az önállóság alakulását.  

 Gondoskodik arról, hogy a gyermekek az időjárásnak és a nemüknek megfelelően 

legyenek felöltöztetve.  

 Segédkezik az orvosi vizsgálatoknál, az orvosi beavatkozásoknál. Ha egy gyermek 

megbetegszik, jelenti a bölcsődevezetőnek, az orvosnak.  

 Fokozott gondot fordít a speciális ellátást igénylő gyermekekről való gondoskodásra.  

 Munkája befejeztével beszámol kolleganőjének a csoportban történtekről.  

 A gyermekek napirendjének összeállításánál hangsúlyos figyelmet fordít a „saját” 

gyermekeire.  
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 A szülőkkel állandó kapcsolatot tart, rendszeresen beszámol a gyermekkel kapcsolatos 

napi eseményekről.  

 Családlátogatási és beszoktatási tervet készít, és az ütemezésnek megfelelően 

megvalósítja azt.  

 Szakmai kérdések megvitatásával segíti a szülői kompetencia erősödését.  

 Gondoskodik a higiénés követelmények betartásáról. A csoportjában rendet tart 

(szekrények, játékok rendben tartása).  

 Részt vesz a munkaértekezleteken, továbbképzéseken. Tudását, ismereteit önképzéssel is 

gyarapítja.  

 Felelősséggel tartozik a csoportban elhelyezett leltári tárgyakért.  

 Vezeti az előírt nyilvántartásokat, betartja a munka- és tűzvédelmi előírásokat, az 

évenkénti oktatáson részt vesz.  

 Munkájában a szakma etikai előírásai irányadók, különös tekintettel a gyermekek és 

szülők jogaira, a titoktartásra, adatvédelemre vonatkozóan.  

 

Adminisztrációs feladatok:  

 Vezeti a bölcsődei gyermek-egészségügyi törzslap gondozónői bejegyzés rovatát. 

(Családlátogatás, beszoktatás, a gyermek viselkedés- és fejlődés menetének rövidített 

kivonatos formája.)  

 Naponta vezeti a csoportnapló rávonatkozó részét és a fejlődési naplót  

Élelmezéssel kapcsolatos feladatai:  

 A HACCP rendszer ismeretében az élelmezéssel kapcsolatos higiéniai előírásokat 

betartja.  

 Reggeles műszakjában jelenti a napi igényelt étkezéseket.  

 Meggyőződik róla, hogy a feltálalt étel fogyasztásra alkalmas.  

 Az élelmezéssel kapcsolatos észrevételeit jelzi az élelmezésvezetőnek, 

bölcsődevezetőnek.  

Folyamatszabályozással kapcsolatos feladatai:  

 A bölcsődei szakmai szabályokkal kapcsolatban a kockázati tényezők minimálisra 

csökkentése.  

Környezetvédelmi feladatai:  

 Gondoskodik az épület, terület állagmegóvásáról. A veszélyes anyagok és hulladékok 

kezelésére vonatkozó előírásokat betartja.  

 Gondoskodik a meglévő környezeti értékek védelméről és megőrzéséről, az egészséges 

környezet biztosításáról.  

 

Felelősségi kör:  

Kiterjed a bölcsőde egész területén történt eseményekre, a zavartalan működésre, kiemelten:  

 szakmai munka minőségére,  

 a gyermekek biztonságára,  

 fegyelmezett, etikus munkavégzésre, 
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 példaértékű viselkedésre,  

 az intézmény jó hírnevének ápolására,  

 a pszichés és szomatikus egészség megóvására,  

 jogszabályok, előírások, iratkezelési szabályzatok betartására és betartatására. 

 

A munkaköri leírás módosításának jogát – a helyi körülményekhez igazodva – a munkáltató 

fenntartja.  

 

 

11.3.8.  Bölcsődei dajka 

Munkakör célja:  

Tiszta környezet biztosítása a higiéniai előírásoknak megfelelően. 

Munkakör betöltéséhez szükséges követelmények:  

 egészségügyi alkalmasság 

 dajka képző 

A munkáltatói jogkör gyakorlója:  intézményvezető  

Közvetlen felettese:  intézményvezető  

Munkaidő, munkarend:  heti 40 óra, munkaidejének rendjét az intézmény mindenkori 

munkaidő beosztása tartalmazza. 

Munkakör jogosultságai:  

 Javaslattételi jog a bölcsőde higiénés feladataival kapcsolatban, a vegyszerek kémiai 

biztonsági adatlapjainak beszerzésére, a vegyszerek zárt helyen történő tárolására. 

 Azonnali beavatkozási jog, a biztonsági intézkedések megtétele.  

 Szólásszabadság, esélyegyenlőség, 

 Képzéshez, továbbképzéshez való jog.  

 Érvényesítheti a munkához való jogot.  

 A munkahelyével kapcsolatban tájékoztatást kérni és kapni, a munkáltató 

foglalkoztatással járó kötelezettséggel.  

Kapcsolati rendszere:  

 intézményvezető  

 intézményvezető helyettes 

 kisgyermeknevelő  

 bölcsőde orvos  

 Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

 dajkák  

Ellátandó feladatai:  

 Az intézményvezető közvetlen irányításával dolgozik, munkájában figyelembe veszi a 

higiéniás trendeket, a HACCP irányelveket.  

 Napi munkája során a gondozónő irányításával dolgozik. Évenként munka- és tűzvédelmi 

oktatáson vesz részt, betartja azok előírásait. 
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 Munkavégzésében a szakma etikai előírásai irányadók, különös tekintettel a gyermekek és 

szülők jogaira, valamint a titoktartásra, adatvédelemre vonatkozóan.  

 A gyermekek étkezése előtt alapos fertőtlenítős kézmosást végez, megfelelő időben a 

csoportszobába viszi az ételt.  

 Étkezések után azonnal kiviszi a szennyes edényt, és ez előírásoknak megfelelően 

elmossa, mosogatás után felmossa a helyiséget.  

 Minden étkezés után rendbe teszi a csoportszobát, az ételmaradékot eltávolítja.  

 Az altatáshoz gondoskodik az ágyak előkészítéséről. Tisztázás után kiviszi a fóliazsákba 

gyűjtött szennyes pelenkát, kifertőtleníti a szemetest, új fóliazsákot tesz bele, majd alapos 

fertőtlenítő kézmosást végez. 

 A bölcsődéhez tartozó járdát szükség szerint lesöpri, portalanítja, havat elsöpri.  

 Az udvaron a faleveleket összesöpri, a homokozót minden reggel felássa, lazítja, púposra 

formázza.  

 A kisgyermeknevelő kérésére szükség szerint felügyeletet biztosít a csoportban, az 

udvaron.  

Feladatai a takarításhoz kapcsolódóan:  

 A takarítást mindig nyitott ablaknál végezze, a gyerekek udvarra menetele után 

kiporszívózza a szőnyeget, letörli az ajtókat, bútorokat, az ablakpárkányokat fertőtlenítős, 

nedves ruhákkal portalanítja.  

 A szemetet összegyűjti, a szeméttárolóba szállítja, a szemetest fertőtlenítős vízzel 

lemossa. Fertőtlenítős vízzel felmossa a mosdót, az átadót, a közlekedőt, a felnőtt WC-

ket, a felnőtt öltözőt.  

 Kisúrolja, fertőtleníti a mosdókat, gyermek WC-ket.  

 Külön takarítóeszközt használ a csoportszobába, vizes-helyiségekben és a konyhában. 

Egy vödör, fertőtlenítős folyadékkal csak egy helyiséget takarít ki.  

 A takarítóeszközöket használat után kimossa, a tisztítóeszközökkel együtt zárt helyre 

teszi.  

 Feladata még az elkülönítő, orvosi szoba, közlekedő takarítása.  

Heti feladatai:  

 Csoportszobákba fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése.  

 A bölcsődéhez tartozó növények gondozása, locsolása.  

 Csempék lemosása.  

 Asztalterítők, textilpelenkák, előkék, törülköző mosása, vasalása.  

Havonkénti feladatai:  

 Ajtók, ablakok, radiátorok lemosása, tisztítása.  

 Falak pókhálózása portalanítása.  

 Gyermekágyneműk mosása, vasalása.  

 Homok fertőtlenítése Hypos folyadékkal. 

Negyedévenkénti feladatai:  

 Bútorok, szőnyegek vegyszeres tisztítása.  

 Függönyök, sötétítő függönyök kimosása 



61 

 

Adminisztrációs feladatok:  

 Jelenléti ív vezetése  

Élelmezéssel kapcsolatos feladatai:  

 A HACCP rendszer ismeretében az élelmezéssel kapcsolatos higiéniai előírásokat 

betartja. 

 Az étel, edények szállításakor, mosogatásakor az előírt ruházatot (másik köpeny, kötény, 

fejfedő) visel.  

 Az étel tálalásakor ellenőrzi az étel hőmérsékletét (60 C fokos hőmérséklettel viszi be a 

csoportba) s ezt a HACCP előírásainak megfelelően dokumentálja.   

 Az ételmaradékot az előírásoknak megfelelően kezeli.  

 Az élelmezéssel kapcsolatos észrevételeit jelzi az élelmezésvezetőnek, 

intézményvezetőnek.  

 

Folyamatszabályozással kapcsolatos feladatai:  

 A bölcsődei HACCP szabályokkal kapcsolatosan a kockázati tényezők minimálisra 

csökkentése.  

Környezetvédelmi feladatai:  

 Gondoskodik a meglévő környezeti értékek védelméről és megőrzéséről, az egészséges 

környezet biztosításáról, az épület, a hozzá tartozó terület állagmegóvásáról.  

 A veszélyes anyagok és hulladékok kezeléséről  

 

Felelősségi kör:  

 Kiterjed a csoport rendjére, tisztaságára, zavartalan működésre, kiemelten:  

 a gyermekek tevékenysége és mozgástere nem lehet függvénye a takarításnak 

 a munkatársakkal való hatékony szakmai együttműködés 

 fő szempont a bölcsődében tartózkodó gyermekek és dolgozók biztonsága  

 a fegyelmezett etikus munkavégzés, példaértékű viselkedés, az intézmény jó 

hírnevének ápolása  

 kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a takarítóeszközök és szerek ne maradjanak a 

gyermekek számára elérhető helyen, balesetet, mérgezést ne okozzanak 

 

A munkaköri leírás módosításának jogát – a helyi körülményekhez igazodva – a munkáltató 

fenntartja.  
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IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

 

1. A szervezeti és működési szabályzat hatálybalépése 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 2022. szeptember 1-én lép hatályba és visszavonásig 

érvényes.  

Az Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde éves működését meghatározó Szervezeti és 

Működési Szabályzat rendelkezéseinek érvénybe lépésével a Fenntartóra, a működtetőre 

többletköltség hárul, ezért a szabályzat elfogadásához a fenntartó jóváhagyása szükséges. 

A hatálybalépéssel egyidejűleg érvényét veszti az intézmény 9/2021. (VIII. 30.) határozattal 

jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata. 

 

Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása az óvoda, bölcsőde valamennyi alkalmazottjára 

kötelező, megszegése esetén az óvodavezető munkáltatói jogkörében intézkedhet. 

 

2. A szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata, módosítása 

Felülvizsgálata: évenként, jogszabályi és használhatósági szempontok figyelembevételével 

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnöke 

A módosítás indoka lehet: 

 jogszabályváltozás 

 alapító okirat tartalmának változása 

 túlszabályozott rendszer 

 hiányosan szabályozott rendszer 

 hibás illetékesség vagy hatáskör kijelölés 

A módosítás során az elkészítésre vonatkozó legitimációs eljárást kell lefolytatni. 

 

3. A szervezeti és működési szabályzat nyilvánossága 

 A hatályba lépett SZMSZ-t meg kell ismertetni az óvoda, bölcsőde minden alkalmazottjával, 

valamint azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával, és meghatározott körben használják 

helyiségeit. 

 Az SZMSZ-ben foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell. 

 A hozzáférhetőség biztosítását jelen Szabályzat tartalmazza. 

 

4. Az intézményben a szervezeti és működési szabályzat mellett az alábbi szabályzatok 

találhatóak.  

- Szakmai Etikai kódex 

- Ügyviteli és Iratkezelési Szabályzat 

- Panaszkezelési Szabályzat  

- Közalkalmazottak Juttatási Szabályzata 

- GDPR Adatvédelmi Szabályzat 

- Kulcskezelési Szabályzat 
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