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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről  

 2012. évi CXXIV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról  

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

köznevelési intézmények névhasználatáról  

 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről 

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

végrehajtásáról  

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

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

végrehajtásáról  

 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről  

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

nyilvántartási rendszerről  

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

információszabadságról  

 Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdés 

 2011. évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól  

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

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

 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről  

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

általános követelményeiről  

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

anyag védelméről 44/2007. OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári 

védelem ágazati feladatairól  

 31/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről
 
 

 215/2020. (V. 20.) Korm. rendelet a bölcsődék újranyitásáról 

 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 

a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos 

nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 
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 2021. évi LII. törvény egyes köznevelést érintő törvények módosításáról* 

II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

 

Intézményi adatok 

Az intézmény hivatalos neve: Tatabányai Arany János Óvoda 

Alapítója: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 

  2800 Tatabánya, Fő tér 6. 

Alapító okirat száma, kelte: 112-70/2020./2. (VII.27) kgy. sz. határozata 

Az alapítás időpontja: 2012. 08. 31. 

Fenntartója: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 

  2800 Tatabánya, Fő tér 6. 

Az intézmény típusa: óvoda 

Működési köre: Tatabánya Megyei Jogú Város közigazgatási területe 

Jogállása: Önálló jogi személy 

Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő, költségvetési szerv, pénzügyi-gazdasági 

feladatait a Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (GAMESZ) látja el. 

Intézményi alapadatok  

Székhely: Tatabányai Arany János Óvoda 

  2800 Tatabánya, Vadász utca 22. 

Telephely: Jókai Mór Óvoda  

  2800 Tatabánya, Jókai u. 62./A 

OM azonosító: 201805 

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:  

 Székhely: 6 csoport - 158 fő 

 Telephely: 2 csoport - 45 fő 

 Összesen: 8 csoport - 203 fő 
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A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása 

Szakágazat száma Szakágazat megnevezése 

851020 Óvodai nevelés 

 

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése 

Kormányzati funkció száma A kormányzati funkció megnevezése 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

ellátásának szakmai feladatai 

091140 Óvodai nevelés ellátás, működtetési feladatai 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

 

Az SZMSZ célja  

Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a nevelő munka zavartalan működésének 

garantálása, a köznevelési törvényben és a végrehajtási rendeletekben foglaltak érvényre 

juttatása.  

Az intézményi működés rendjének meghatározása mindazon rendelkezésekkel, amelyeket 

jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

 A törvénybe foglalt jogi magatartások minél hatékonyabb érvényesülése az intézményben.  

A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi 

alapdokumentummal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is 

szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 
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Az SZMSZ személyi, területi, időbeli hatálya 

Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed 

 az intézmény alkalmazottaira 

 az óvodába járó gyermekek közösségére 

 az intézménnyel kapcsolatban álló személyekre 

 

Területi hatálya kiterjed 

 az óvoda épületére, udvarára,  

 az óvoda területén kívül szervezett, az óvodai nevelés idejében, 

keretében zajló programokra, eseményekre,  

 az intézmény képviselete szerinti alkalomra, külső kapcsolati 

alkalomra.  

 

Időbeni hatálya kiterjed 

 az óvodai nevelés idejében, keretében zajló programokra, eseményekre 

 az óvoda külső képviseleti alkalmaira 

Az SZMSZ visszavonásig érvényes. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot a nevelőtestület fogadja el.  

Az elfogadás előtt véleményt nyilvánít az óvodában működő szülői munkaközösség 

Az SZMSZ életbe lépéséhez a fenntartó egyetértése szükséges.  

III. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ 

DOKUMENTUMOK 

 

GAMESZ szabályzatai az óvoda helyi sajátosságaival kiegészítve, valamint az intézmény 

saját belső szabályzatai 

 Pedagógiai Program 

 SZMSZ 

 Házirend 

 Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 
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 Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat 

 Belső ellenőrzési szabályzat 

 Beszerzési szabályzat 

 Bizonylati szabályzat 

 Ellenőrzési nyomvonalak szabályozása 

 Értékelési szabályzat 

 Eszközök és források 

 Eszközök és források értékelési szabályzata 

 Etikai Kódex 

 Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata 

 Honvédelmi intézkedési terv 

 Integrált kockázatkezelés 

 Intézményi esélyegyenlőségi program 

 Intézményi teljesítményértékelési szabályzat 

 Iratkezelési szabályzat 

 Járványügyi intézkedési terv 

 Kockázatkezelési szabályzat 

 Kötelezettségvállalási szabályzat 

 Leltárkészítési és leltározási szabályzat 

 Önköltség számítási szabályzat 

 Panaszkezelési szabályzat 

 Pénzkezelési szabályzat 

 Rovar- és rágcsálóirtó szabályzat 

 Számlarend, számlakeret, számlatükör 

 Számviteli politika 

 Szervezeti és Működési Szabályzat 

 Szervezeti integritás bejelentések kezelésének eljárásrendje 

 Tűzvédelmi szabályzat 

 Ügyrend 

A dokumentumokat az óvoda, ill. a fenntartó honlapján nyilvánosságra hozzuk. 
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A papír alapú intézményi dokumentumokat jól elérhető helyen, az óvónői szobában kerülnek 

elhelyezésre, hogy a szülők szabadon, igényük szerint tanulmányozhassák, illetve kifejthessék 

véleményüket. 

A megfelelő tájékoztatás érdekében a szülői értekezleten, fogadóórán, napi 

találkozások, beszélgetések alkalmával valamennyi szülőt megilleti a korrekt felvilágosítás. 

Információt nyújt az óvodavezető, a telephelyvezető, illetve a csoportot vezető 

óvodapedagógusok. 

A többi intézményi dokumentum (pl. éves terv, beszámolók, költségvetés stb.) 

hatálybalépéskor ismertetésre kerül, majd az óvónői szobában, vagy az óvodavezető, vagy a 

gazdasági ügyintéző irodájában kerül elhelyezésre (tárgykörtől függően).  

Intézményünkben az alábbi elektronikusan előállított dokumentumokat használjuk. 

Az intézményben elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok: 

 a tanulóbalesetek elektronikus úton történő bejelentése, 

 a KIR rendszerből kinyomtatandó dokumentumok, 

Elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok 

A gyermekek intézményben való benntartózkodásának rendje  

Az óvodai nevelési év szeptember 01-től, a következő év augusztus 31-ig tart. 

Az óvoda hétfőtől-péntekig tartó öt napos munkarenddel, egész éven át, folyamatosan  

működik. 

Az óvoda nyitvatartási ideje Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlésének 121/1994.  

(VI.2.) számú határozata alapján napi 11 óra. 

Az óvoda üzemeltetése a nyári zárva tartás alatt szünetel. Ilyenkor történik a szükség  

szerinti felújítás, karbantartás, valamint nagytakarítás. 

Az óvoda nyári zárva tartásáról február 25-ig, az óvodai nevelés nélküli munkanapról  

(amely az 5 napot nem haladja meg) legalább 7 nappal előbb írásban tájékoztatni kell a  

szülőket. 

A nyitva tartás minden tárgyévben felülvizsgálandó, az óvoda nyitva tartását a házirend  

tartalmazza. 

Az óvoda nyitva tartásának rendjét az érvényben lévő rendelkezések módosíthatják (pl.:  

munkarend átszervezése ünnepek alatt). 
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A nyitva tartás módosítása minden esetben a fenntartó jóváhagyásával történik. 

Az óvodai felvétel, eljárási rendje, a jogviszony megszűnése 

Az óvodába a gyermekek felvétele jelentkezés alapján történik. Az óvodai beíratások 

időpontját a fenntartó határozza meg minden év március 1. és április 30. között.  

Az  óvodai jogviszony a  beíratás  napján jön létre. A  gyermek az  óvodai jogviszonyon 

alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az óvoda 

házirendje egyes jogok gyakorlását az első nevelési év megkezdéséhez kötheti 

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

nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.  

Óvodás lehet továbbá az a gyermek, aki legalább két és fél és legfeljebb hét éves 

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik. A 

gyermekek óvodai felvételéről az óvodavezető dönt. Óvodaköteles gyermek felvételét az 

óvoda csak helyhiány miatt utasíthatja el. 

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülő és 

az óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével. 

Szünetel a jogviszonya annak: 

 aki óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesíti, a  szülő által 

bejelentett naptól.  

 akinek a szülője április 15-ig a felmentést engedélyező szervhez benyújtott kérelme 

alapján, annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a 4. életévét 

betölti felmentést kapott az óvodába járási kötelezettség alól. 

A felmentés újabb kérelemre további egy évvel meghosszabbítható 

Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha: 

 a gyermeket más óvoda átveszi („Értesítés óvodaváltoztatásról” nyomtatvánnyal 

történik) 

 a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján 

 A  gyermek abban az  évben, amelynek augusztus 31.  napjáig a  hatodik életévét 

betölti, tankötelessé válik. A  tankötelezettség teljesítése a  tanév első tanítási  napján 
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kezdődik. A  szülő kérelmére a  felmentést engedélyező szerv döntése alapján a  gyermek  

további egy nevelési  évig óvodai nevelésben vehet részt.  

 Ha a  gyermek sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzd, akkor a  gyermek számára  szakértői bizottság által javasolt fejlesztéseken 

túl, a  tankötelezettség teljesítésének megkezdéséhez szükséges értelmi, testi, lelki és szociális 

érettség elérésére irányuló, az  óvodai nevelés időkeretébe ágyazott célzott foglalkozásokat 

biztosítunk. 

Cukorbeteg gyermek ellátását - szükség esetén - egészségügyi végzettséggel is rendelkező 

kollégánk biztosítja 

IV. AZ ÓVODA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA 

 

 

Az összevont intézményi rendszerben törzskari szervezeti formát alakítottunk ki.   

A törzskar tagjai: magasabb vezető 

    telephelyvezető (óvodavezető helyettes) 

    szakmai munkaközösség vezetők 

    óvodatitkár 

    szülői munkaközösség elnöke 

Belső ellenőr 
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 A törzskar félévenként, ill. szükség szerint tart megbeszéléseket. Feladata a stratégiai 

döntések előkészítése, tanácsaikkal, információkkal segítik a vezetőt a döntéshozatalban.  

Az intézmény szervezeti egységei 

Intézményvezetés 

Az óvoda vezetője aki – a köznevelési törvény előírásai szerint – felelős az intézmény 

szakszerű és törvényes működéséért, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden 

olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. 

Gazdálkodási jogkörök:  

Kötelezettség vállaló – óvodavezető 

 Utalványozó – óvodavezető, telephelyvezető 

Teljesítés igazolása - óvodavezető, telephelyvezető, rangidős óvodapedagógus 

A pénzügyi ellenjegyzést a GAMESZ gazdaságvezetője és helyettese, az érvényesítést a 

GAMESZ gazdasági ügyintézője végzi. A részletes feladatokat a GAMESZ-szal kötött 

munkamegosztási megállapodás tartalmazza (1. sz. melléklet) 

Nevelőtestület 

A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. 

Tagja az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja. A nevelőtestület 

kéthetente, illetve szükség szerint munkaértekezletet tart, amelyet az óvodavezető vezet. A 

nevelőtestület évente két alkalommal beszámoló értekezletet tart. Az értekezletek rendjét az 

éves munkaterv tartalmazza.  

Szakmai munkaközösségek 

Az óvodában három szakmai munkaközösség működik.  

 Fejlesztő  

 Mentálhigiénés 

 Önértékelési 

Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak 

 Óvodatitkár 

 Pedagógiai asszisztens 

 Dajka 
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Feladataikat a munkaköri leírások tartalmazzák.  

Szülői közösség 

Óvodánkban a szülők jogaik érvényesítése, kötelességeik teljesítése érdekében, az intézmény 

működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező 

szülői munkaközösség működik. A csoportszintű szülői közösséggel a csoport pedagógusai 

tartják a kapcsolatot, az óvodai szintű szülői szervezettel pedig az óvodavezető és a 

telephelyvezető.  

Szakszervezet 

Az intézményben szakszervezeti alapszervezet működik.  

Kollektív szerződés megkötésére, módosítására irányuló javaslat esetén:  

 Az intézmény vezetője köteles haladéktalanul értesíteni a fenntartót 

 Köteles biztosítani a fenntartó részvételét a tárgyalási folyamatban 

 Az intézményben történő kihirdetés előtt köteles azt a fenntartójának jóváhagyásra 

felterjeszteni 
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V. AZ INTÉZMÉNY NYITVA TARTÁSA, AZ ALKALMAZOTTAK 

MUNKARENDJE 

Az óvoda munkanapokon 5
30

-16
30

-ig tart nyitva, a napi nyitvatartási idő 11 óra. 

A nyitva tartás teljes ideje alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel, reggel 5
30

-tól 

6
30

-ig ügyeleti rendszerben. Az óvodapedagógusok kétheti, a dajkák heti váltásban dolgoznak. 

Munkaidő beosztás a székhelyen 

Óvodapedagógus 

Kötött munkaidő reggeles műszakban 1,3,5 csoport 2,4,6 csoport 

„A” hét 6
30

-13 óráig 7-13
30

 óráig 

„B” hét 7-13
30 

óráig 6
30

-13 óráig 

Állandó reggeli ügyeletes 5
30

-tól Mihalekné Simon Györgyi Fuchs Ildikó 

Kötött munkaidő délutános műszakban   

„A” hét 10-16
30

-ig 9-15
30

-ig 

„B” hét 9-15
30

-ig 10-16
30

-ig 

Dajka 

Reggeles műszak 
hétfő kedd, szerda, csütörtök péntek 

5
30

-tól-14 óráig 5
30

-tól- 13
30

-ig 5
30

-tól-13 óráig 

Délutános műszak 9-17 óráig 

Pedagógiai asszisztens 

„A” hét 7
30

-15
30

-ig 

„B” hét 8
30

-16
30

-ig 

Óvodatitkár 

Munkanapokon 7
30

-15
30

-ig 

Intézményvezető 

Munkanapokon 8-16-ig 
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Munkaidő beosztás a telephelyen 

Az óvodapedagógusok és a dajkák is heti váltásban dolgoznak, a munkakezdés 

forgórendszerben, lépcsőzetesen történik a nyitva tartás ideje alatt. Óvodapedagógus 5
30

-tól 

17 óráig van az óvodában, dajka szintén, a pedagógiai asszisztens 8-16 óráig. 

A beosztás szükség szerint, az aktuális helyzettől függően változhat 

Kötelező órák, munkaidő kedvezmények 

 intézményvezető vezető helyettes  óvodapedagógus gyakornok 

Székhely 10  32 - 

Jókai telephely  24 32 - 

 

Csoportbeosztás 

Mindkét feladat ellátási helyen biztosítottak a személyi feltételek. A csoportokban 2 

szakképzett pedagógus és 1 szakképzett dajka foglalkozik a gyerekekkel. A pedagógusok 

megfelelő átfedési idővel vannak jelen.  

VI. AZ ÓVODA KÖZÖSSÉGEI, KAPCSOLATAIK EGYMÁSSAL, AZ 

ÓVODAVEZETÉSÉVEL  

Nevelőtestület 

A nevelőtestület az intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. Tagja az 

intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja. Véleményezési és 

javaslattévő jogköre kiterjed az óvoda működésével kapcsolatos valamennyi kérdésre. 

Döntési jogköre a következőkre terjed ki: 

 A pedagógiai program elfogadása. 

 Az SZMSZ elfogadása. 

 A házirend elfogadása. 

 Az óvoda éves munkatervének elfogadása. 

 Az óvoda munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása. 
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 A továbbképzési program elfogadása. 

 A nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása. 

 Az intézményi programok szakmai véleményezése. 

 A vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény 

megfogalmazása. 

 A saját feladatainak és jogainak átruházása. 

A nevelőtestület a számára biztosított feladat- és hatáskörök közül nem ruházhatja át döntési 

jogkörét a pedagógiai program, a házirend és a szervezeti és működési szabályzat esetében.  

A szakmai munkaközösségekre ruházza át döntési jogkörét: 

 az óvoda munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók egyes 

munkaközösségeket érintő részeinek elfogadásáról; 

 az óvoda éves munkatervének munkaközösségeket érintő részeinek elfogadásáról; 

 a továbbképzési program elfogadásáról. 

A nevelőtestület döntéseit és határozatait általában – a jogszabályokban meghatározottak 

kivételével - nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos szavazás esetén 

szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a nevelőtestület tagjai közül. A szavazatok egyenlősége 

esetén az óvodavezető szavazata dönt. A nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvét a kijelölt 

pedagógus vezeti. A jegyzőkönyvet az óvodavezető, a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestület 

jelenlévő tagjai közül két hitelesítő írja alá.  

Szakmai munkaközösségek 

Az óvodában az alábbi munkaközösségek működnek:  

Mentálhigiénés munkaközösség: vezetője: Mihalekné Simon Györgyi 

Fejlesztő munkaközösség:  vezetője: Barnáné Gyovai Tímea 

Önértékelési munkaközösség:  vezetője: Kochné Jakab Andrea 

A munkaközösségek tevékenységének célja, hogy segítse a pedagógusok szakmai munkája 

minőségi és módszertani fejlesztését, tervezését.  

Munkájukat éves munkaterv alapján végzik. A munkaközösséget a munkaközösség-vezető 

irányítja, akit az óvodavezető bíz meg a munkaközösségi tagok véleményének kikérésével, 

legfeljebb öt évre. 
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A munkaközösségek feladatai: 

Gyakorolják a nevelőtestület által átruházott jogköröket és elvégzik az ezzel kapcsolatos 

feladatokat. 

Részt vesznek az óvoda szakmai munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében és 

ellenőrzésében. 

Javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelőmunka szakmai színvonalát, minőségét. 

Javaslatot tesznek a szertárak és a szakkönyvtárak fejlesztésére. 

Együttműködnek egymással az óvodai nevelőmunka színvonalának javítása, a gyorsabb 

információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösség-vezetők rendszeresen 

konzultálnak egymással és az intézmény vezetőjével. 

A munkaközösség a nevelési évre szóló munkaterv alapján részt vesz az intézményben folyó 

szakmai munka belső ellenőrzésében, a pedagógusok értékelési rendszerének működtetésével 

kapcsolatos feladatok ellátásában.  

Fejlesztik, tökéletesítik a módszertani eljárásokat. 

Kezdeményezik a helyi pályázatokon való részvételt. 

Szervezik a pedagógusok továbbképzését. 

Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget. 

Az intézménybe kerülő, nem gyakornok pedagógusok számára mentort biztosítanak, aki 

figyelemmel kíséri az új kolléga munkáját, tapasztalatairól negyedévente beszámol az 

intézmény vezetőinek. 

Figyelemmel kísérik az intézményvezető kijelölése alapján a gyakornokok munkáját 

támogató szakmai vezetők munkáját, segítik a gyakornokok beilleszkedését. 

VII. A KAPCSOLATTARTÁS RENDSZERE 

 Mindennapos szóbeli kapcsolattartás formájában 

 Kétheti rendszerességgel megtartott nevelőtestületi megbeszéléseken mindkét 

működési területen 

 Az óvodai munkatervben szereplő nevelőtestületi értekezleteken, rendezvényeken. 
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Szülőkkel való kapcsolattartás 

Az óvoda pedagógusai, vezetői a szülői értekezleteken, szülői fogadónapokon, óvodai 

rendezvényeken rendszeres kapcsolatot tartanak a szülőkkel. Az óvoda egészét vagy a 

gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben a csoportvezető óvónők, illetve az óvoda 

vezetősége tart kapcsolatot a szülői közösséggel.  

Az óvoda, nevelési évenként három szülői értekezletet tart. Az óvoda valamennyi pedagógusa 

nevelési évenként – az éves munkatervben meghatározott időpontban – havonta tart 

fogadóórát. A szülői szervezetek részt vállalhatnak az óvodán kívüli programok 

megszervezésében és végrehajtásában. Ennek érdekében együttműködnek az adott feladatot 

végrehajtó pedagógus közösséggel. 

A székhely óvoda és a telephely együttműködése  

Együttműködés szakmai és gazdálkodási ügyekben.  

Vezetői megbeszélések havi rendszerességgel illetve szükség szerint történnek. A telephely 

képviselői részt vesznek a közösen szervezett továbbképzéseken, a munkaközösségek 

munkájában. Szükség esetén együttműködünk hiányzó kolléga helyettesítésében, ügyeletek, 

nevelés nélküli munkanapok szervezésében. 

Gazdálkodási ügyekben az intézmény vezetője együttműködik a telephely vezetőjével. A 

telephely vezető hatásköre utalványozásra és teljesítésigazolásra terjed ki. 

VIII. A NEVELŐMUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE 

 

Az óvodában a nevelő munka – a helyi pedagógiai program szellemében elkészített – 

szakmai munkaterv szerint történik. Az ellenőrzés célja az intézményben folyó nevelőmunka 

átfogó ellenőrzése, az esetlegesen felmerülő hibák észlelése és korrigálása, a munka 

hatékonyságának emelése. A folyamatos ellenőrzés megszervezéséért, s hatékony 

működtetéséért az intézmény vezetője felelős. Az ellenőrzés éves ütemezését az óvoda 

munkaterve tartalmazza a felelősök megnevezésével.  
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A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes, fenntartótól független 

külső értékelési rendszer (pedagógiai-szakmai ellenőrzés – tanfelügyelet) működtetését írja 

elő. Az értékelés alapját képező elvárások központilag kerültek meghatározásra – a 

pedagógusra, intézményvezetőre és intézményre megfogalmazott általános elvárások, az 

értékelési eljárások, módszerek és eszközök is egységes standardot alkotnak. A standardok 

alkalmazása fenntartótól függetlenül, külső ellenőrzés esetén külső szakértők (tanfelügyelők) 

bevonásával történik, önértékelés esetén pedig az intézményben az önértékelést végzők 

alkalmazzák. 

Az öt éves önértékelési program alapján összeállított éves önértékelési tervben 

megfogalmazott feladatok határozzák meg a belső ellenőrzés rendjét. 

Az ellenőrzési tervet – a telephelyvezető és a szakmai munkaközösség javaslatai alapján – az 

óvodavezető készíti el. Az intézményben 5 tagú Önértékelést Támogató Munkacsoport  

(Önértékelési munkaközösség) működik. 

Az önértékelést támogató munkacsoport feladatai 

- Az önértékelés előkészítése 

- Megtervezése 

- A pedagógusok és a partnerek tájékoztatása,  

- Az öt évre szóló önértékelési program és az éves önértékelés terv elkészítésében való 

részvétel.  

- Az értékelésben résztvevő pedagógusok az Oktatási Hivatal által működtetett 

informatikai támogató felületen rögzítik a tapasztalatokat, tényeket, adatokat, melyek 

alapján az értékeltek megfogalmazzák, és a felületen rögzítik saját önértékelésüket. 

- Az önértékelést támogató munkacsoport a felületen és a valóságban is nyomon követi a 

folyamatot, gondoskodik az önértékelés minőségbiztosításáról.  

 

Az ellenőrzési tervet az óvodában minden év szeptember 30- ig nyilvánosságra kell hozni. 

Az egyes pedagógus önértékeléseket megelőzően az érintett pedagógus számára 

tájékoztatást kell adni az ütemezésről, az adatgyűjtésben részt vevő személyekről, azok 

feladatairól, valamint az értékelés módszertanáról, eszközeiről. A pedagógusok 

önértékelésére 2 évenként, a vezető önértékelésére a vezetői ciklusa 2. és 4. évében, az 
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intézményi önértékelésre 5 évenként kerül sor. Az eljárás rendjét, módszereit, eszközeit az 

Önértékelési Program tartalmazza. 

A szülőket és egyéb érintett partnereket az éves ellenőrzési tervhez kapcsolódóan évente 

kell tájékoztatni 

Az ellenőrzés kiterjed továbbá: 

- A munkakörökkel kapcsolatos feladatok elvégzésének minőségére, módjára   

- a munkafegyelemmel kapcsolatos kérdésekre. 

Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az óvoda-vezető dönt. 

Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet: 

- telephelyvezető 

- szakmai munkaközösség-vezető. 

Az egyes nevelési területek ellenőrzésébe bevonhatja a telephelyvezetőt, a szakmai 

munkaközösség vezetőjét. 

Az ellenőrzés tapasztalatait az érintettekkel ismertetni kell, akik írásban észrevételt tehetnek. 

A nevelési záró értekezleten értékelni kell a pedagógiai munka belső ellenőrzésének 

eredményeit, illetőleg az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait, megállapítva az esetleges 

hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. 

A jutalmazás feltételei: 

Minimum 1 év aktív munkaviszony  

 Átlagon felüli munkateljesítmény 

                                        - példamutató munkafegyelem 

                                  - példamutató szorgalom 

                                  - példamutató pontosság 

                                  - példamutató megbízhatóság 

                                        - példamutató empátiakészség 

 Az írásos munka világos, átlátható, a gyermekek érdekeit maximálisan figyelembe vevő 
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 Aktív közreműködés az óvoda mindennapi életében 

- ötletesség 

- kezdeményezőkészség 

- szervezőkészség 

- aktivitás 

 Kirándulások, csoportos programok megszervezése 

 Csoportban végzett fejlesztő munka, tehetséggondozás, családi környezetből hozott 

hátrányok leküzdése érdekében végzett tevékenység 

 A családias, szeretetteljes óvodai légkörért, az óvoda nyitottságáért végzett munka. 

 Kapcsolattartás a szülőkkel, kollégákkal 

 Folyamatos önképzés, továbbképzéseken való részvétel 

 Pályázatok írása 

IX. GYERMEVÉDELMI MUNKA MEGSZERVEZÉSE, ELLÁTÁSA 

A gyermekvédelem az oktató-nevelő munka szerves része. Az óvoda biztosítja a 

gyermekek napközbeni ellátását, a nevelést-oktatást, az étkeztetést. Az óvoda közreműködik a 

gyerekek veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében, ennek során 

együttműködik a Család és Gyermekjóléti Központtal, a szociális segítő munkatárssal, a 

Gyámhivatallal, a gyermekorvossal és a védőnőkkel. 

Célunk a gyermekek alapvető szükségleteinek kielégítése, gyermeki és emberi jogainak 

érvényesítése. Hátránykompenzálással az esélyegyenlőség biztosítása, az eltérő szociális és 

kulturális környezetből érkező gyermekek számára.  

Az óvodába járó gyermekek szociális, mentális, higiénés, anyagi körülményeinek feltárása a 

szülők közreműködésével történik. Szükség esetén szakember tanácsát kérjük a 

segítségnyújtás megszervezése érdekében. Igyekszünk bizalomelvű kapcsolatot kiépíteni a 

családokkal 

A csoportokban dolgozók felelőssége a gyermekek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi 

fejlődését gátló vagy akadályozó állapot jelzése a gyermekvédelmi felelősnek 
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X. RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE 

Az egészségügyi ellátás rendje 

Kapcsolattartó: az óvoda vezetője és a telephelyvezetője. 

A feladatellátásra szóló megállapodást az Önkormányzat jogosult megkötni.  

A kapcsolat tartalma: a gyermekek egészségügyi ellátását és az egyéb iskola-egészségügyi 

feladatokat végző szervezet, az óvodavezetővel egyeztetett rend szerint, együttműködve végzi 

a preventív munkát. 

A védőnő feladatkörébe tartozó feladatokat egyezteti, segíti az óvoda pedagógiai programját 

képező testi, lelki, mentális egészség fejlesztését, és a gyermeket veszélyeztető körülmények, 

az esetleges bántalmazás jeleinek felismerését.  

A kapcsolat formája: egészségügyi vizsgálat, szűrés, beutalás kezelésre, konzultáció, 

Gyakoriság: nevelési évenként a feladatra szóló megállapodás tartalma szerint. 

Közegészségügyi és járványügyi feladatok: 

 Járványügyi előírások betartásának ellenőrzése,  

 Fertőző betegségek esetén a szükséges járványügyi intézkedések elrendelése, a 

megtett intézkedésekről a Népegészségügy illetékesének értesítése. 

 Járványügyi intézkedési terv készült a 215/2020.(V.20.) és 431/2020.(IX.18.) 

Kormányrendelet alapján, a kormány által elrendelt veszélyhelyzet idejére 

XI. INTÉZMÉNYI VÉDŐ- ÓVÓ ELŐÍRÁSOK, BALESET ESETÉN AZ 

ÓVODA DOLGOZÓINAK TEENDŐJE  

Védő, óvó előírások, amelyeket a gyermekeknek, tanulóknak az intézményben való 

tartózkodás során meg kell tartaniuk 

Baleset esetén az óvoda dolgozóinak teendője: 

A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a 

szükséges feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat.  

Minden óvodapedagógus feladatát képezi az, hogy: 

 - a rábízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez a szükséges 

  ismereteket átadja, és az ismertetés tényét tartalmát és időpontját dokumentálni kell a 

  csoportnaplóban 

 - ezek elsajátításáról meggyőződjék 
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 - ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll,  

  a szükséges intézkedéseket megtegye. 

Ezért: 

 Minden óvodai év kezdetén, valamint kirándulások előtt és szükség esetén bármikor, 

minden óvodai csoportban - a gyermekek életkorához és fejlettségi szintjéhez igazodva 

ismertetni kell az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, 

veszélyforrásokat és elvárható magatartásformákat. 

Abban az esetben, ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó óvodapedagógus 

kötelessége az elsősegélynyújtás. 

Ha a balesetet, vagy a veszélyforrást dajka észleli, köteles azonnal intézkedni, a 

veszélyforrásra pedig az óvodavezető - vagy helyettes - figyelmét haladéktalanul felhívni. 

A gyermek balesetekkel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettség teljesítését az 

óvodavezető ellenőrzi. 

Az óvodapedagógus kötelezettségei körébe tartozik az óvodán kívül szervezett 

rendezvények, kirándulások során  

- a gyermekek testi épségének a megőrzése 

- balesetveszély maximális elkerülése, elhárítása, megszüntetése. 

A szervezett, óvodán kívüli program során az óvodapedagógus felelős a gyermekek testi 

épségéért. 

Az óvoda által szervezett, intézményen belüli - kívüli gyermek rendezvényen szeszes italt 

árusítani, fogyasztani tilos. 

XII. AZ INTÉZMÉNYT ÉRINTŐ BERUHÁZÁSI, KARBANTARTÁSI 

FELADATOK 

1. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala végzi az 

intézményt érintő beruházási feladatokat: 

a) pályázatból történő épület felújítás, korszerűsítés 

b) pályázatból történő egyéb beruházások 

c) önkormányzati költségvetésben szereplő beruházások megvalósítása 
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2. A Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (GAMESZ) végzi az 

intézményt érintő alábbi feladatokat: 

a) éves tisztasági meszelés 

b) burkolatok pótlása, javítása 

c) parketta felületek csiszolása, lakkozása 

d) ajtó, ablak mázolása, passzítása 

e) lambériák, ablakpárkányok pótlása, cseréje 

f) vízvezetékrendszer javítása 

g) WC-kagylók,mosdókagylók javítása 

h) WC-ülőkék, papírtartók, szappantartók, javítása, pótlása 

i) épületen belüli dugulás elhárítása 

j) csapadékelvezetők tisztítása, javítása, rögzítése 

k) vezetékek, radiátorok mázolása 

l) kazánok, melegvíztárolók üzemeltetése 

m) tetők javítása 

n) villamos hálózat karbantartása 

o) kerítések javítása 

p) udvari fák metszése 

q) kerti bútorok javítása 

r) udvari játszóeszközök karbantartása, felülvizsgálata 

s) liftek kötelező karbantartása 

t) kémények karbantartása 

u) uszoda karbantartás 

v) érintésvédelem 

w) tűzoltó készülékek karbantartása, cseréje 

x) intézmények azonnali hibaelhárítása 

y) távfűtött intézmény szekunder oldalának kezelése 

z) gázkészülékek és vezetékek hatósági felülvizsgálata 

2. Az Intézmény saját költségvetéséből végzi az 1-2. pontokba nem tartozó beruházási, 

felújítási, karbantartási feladatokat, különösen a festést, a zárcserét, a csaptelepek 

javítását, izzók cseréjét, a rovar- és rágcsálóirtást (kötelező és egyedi), a 

vagyonvédelemmel kapcsolatos teendőket, valamint a zászlócserét. 
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Az udvari játszóeszközök üzemeltetési feladatainak megosztása: 

Az intézményi területen lévő játszóudvar üzemeltetési és fenntartási kötelezettsége, napi 

ellenőrzése és a kötelező karbantartások betartása és az ezzel járó adminisztratív feladatok az 

intézményvezető hatásköre és feladata. 

Az udvaron kizárólag a tulajdonos (fenntartó) engedélyével lehet játszóeszközt telepíteni. 

Játszótér kialakítással kapcsolatban, a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. 

(XI.27.)  GKM rendelet az irányadó, mely szerint a telepítendő játékok, csak az MSZ EN 

1176 és az MSZ EN 1177 szabványnak megfelelő, minősített eszközök lehetnek. 

Feladatkörök lehatárolása: 

1. Intézményvezető 

- játszóudvarok karbantartása, fenntartásának irányítása 

- játszóeszközök napi szintű szemrevételezése 

- eszközökön tapasztalt hibák jelzése fenntartó, illetve tulajdonos felé (Gamesz, 

Városüzemeltetés) 

- balesetveszélyes eszköz (leszakadt hintaülőke, kimozdult játszóeszköz) esetén az 

eszköz körbekerítése, játék használatának megakadályozása 

- új eszköz telepítése vagy meglévő eszköz áthelyezése esetén tulajdonosi hozzájárulás 

beszerzése (kapcsolatfelvétel a Városüzemeltetési Irodával) 

- szakmai állásfoglalás kérése új eszközbeszerzés esetén a Városüzemeltetés Iroda 

munkatársától 

2. Fenntartó: TMJV Önkormányzata 

A: Városüzemeltetés 

- 3 évenkénti kötelező időszakos szabványossági felülvizsgálat megrendelése, 

kiértékelése 

- jegyzőkönyvek átadás az intézményvezetőnek, 

- egyeztetés, intézkedési terv készítése 

- javaslattétel játszóudvarok kapcsán fejlesztési, felújítási kérdésekben, szakmai 

állásfoglalás 

- eszközbeszerzés esetén szakmai állásfoglalás 

- szükség esetén előterjesztés előkészítése  
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- egyeztetés a kapcsolattartó az Intézményfenntartási Irodával 

B: GAMESZ  

- karbantartás 

- játszóudvarok fenntartásának biztosítása (gondnok vagy kertész) 

- bejelentett hibák helyszíni kivizsgálása 

- javításhoz, esetleg elbontáshoz árajánlatok bekérése után a szükséges munka 

megrendelés 

- intézkedés, beavatkozás esetén a Városüzemeltetési Iroda értesítése 

- műszaki támogatás 

C: Intézményfenntartási Iroda 

- kapcsolattartás az intézményvezetőkkel, egyeztetések lebonyolítása 

- szakmai anyagok előkészítésében, előterjesztésekben való együttműködés 

XIII. ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK AZ ÓVODÁBAN 

A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 

Az óvoda hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az óvoda 

hírnevének megőrzése, minden tagjának joga és kötelessége.  

A hagyományok ápolásával kapcsolatos aktuális feladatokat, időpontokat, valamint 

felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg. A nemzeti és egyéb 

ünnepekről a megemlékezések intézményi szinten történnek, melyet az érintett 

óvodapedagógusok készítenek elő. 

Az ünnepélyek nyilvánosak, melyre meghívjuk a szülőket és más vendégeket. 

A gyermeki élet hagyományos ünnepei az óvodában: 

- Farsang 

- Húsvét 

- Anyák napja (óvodai felkészülés az édesanyák otthoni köszöntésére)  

- Gyermeknap 

- Évzáró ünnepélyek, nagyok búcsúztatása, melyekre a csoportok műsorral készülnek 

- Mikulás 



SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2021. 

 

28 

  ARANY JÁNOS ÓVODA 

- Karácsony 

Nemzeti ünnepek: 

- Március 15. 

- Június 4. 

- október 23. 

Zöld napok:  

- Állatok világnapja 

- A víz világnapja 

- Föld napja 

- Madarak, fák napja 

Megünneplésüket az éves munkaterv tartalmazza. 

Csoporton belül közös megemlékezés történik a gyermekek születésnapjáról. 

Népi hagyományok ápolása körében történik a jeles napokhoz kapcsolódó szokások 

megismertetése.  (Mihály nap, szüreti mulatság, Márton nap, Luca nap stb.) 

Kirándulások, séták, mozi- és színházlátogatás, sportnapok szervezése- az 

óvodapedagógusok igénye szerint a szülői szervezet által meghatározott éves költségek 

keretein belül, a munkaterv alapján történik. 

XIV. INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK NYILVÁNOSSÁGA 

Az intézményi alapdokumentumok nyilvánosak, azt minden érintett megismerheti. 

Valamennyi dokumentum hozzáférhető az óvoda honlapján, a „Dokumentumok” menüpont 

alatt, – Pedagógiai program, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, Közzétételi lista, 

Vezetői munkaterv és beszámoló – valamint az óvodavezetői irodában 

XV. A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK 

INTÉZÉSÉNEK RENDJE 

Magyarország Alaptörvénye VI. Cikkének (2) bekezdése értelmében mindenkinek joga van a 

közérdekű adatok megismeréséhez. A közérdekű és a közérdekből nyilvános adat fogalmát, 

valamint a közérdekű adatok megismerésének rendjét az információs önrendelkezési jogról és 

az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény határozza meg. 
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A közérdekű adat megismerése iránt szóban (személyes megjelenés útján vagy telefonon), 

írásban (postai úton vagy elektronikus úton (az aranyjovoda@gmail.com címen) bárki igényt 

nyújthat be. 

Az intézményt válaszadási kötelezettség terheli A válasznak tartalmaznia kell a közérdekű 

adatot, vagy indokolni kell, hogy a közérdekű adat miért nem adható ki. 

A kérelemnek a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül eleget kell tenni. 

Ez a határidő indokolt esetben csak egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható az igénylő 

értesítése mellett.  

Az igénynek a következőket szükséges tartalmaznia: 

 az igénylő neve (személyazonosság igazolása nem kérhető) / nem természetes személy 

igénylő esetén megnevezése, 

 az igénylő választása szerint e-mail címe vagy levelezési címe, 

 az igényelt adatok pontos meghatározása, 

 nyilatkozat arra nézve, hogy másolat készítését igényli-e, 

 másolat igénylése esetében azok átvételének módja (személyesen, postai úton vagy 

elektronikusan) 

 

XVI. AZ ELEKTRONIKUSAN ELŐÁLLÍOTT PAPÍRALAPÚ 

NYOMTATVÁNYOK HITELESÍTÉSÉNEK, A TÁROLT 

DOKUMENTUMOK KEZELÉSÉNEK RENDJE  

 

Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványt papíralapon is hozzáférhetővé kell 

tenni, azaz ki kell nyomtatni.  

 A papíralapú nyomtatványt kinyomtatását követően: el kell látni a vezető eredeti 

aláírásával és az intézmény bélyegzőjével, 

 az vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az irattárazási 

szabályzat alapján irattári dokumentumként kell megőrizni. 

A papíralapú irattárazás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi 

követelmények megtartásáért az intézményvezető felel, valamint a hitelesítésről is az 

intézményvezetőnek kell gondoskodnia. 

mailto:aranyjovoda@gmail.com
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A tanulóbalesetek elektronikus úton történő bejelentőlapja papíralapú nyomtatványának 

hitelesítésére és tárolására a fent írt eljárásrend vonatkozik. 

Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 

A KIR eléréséhez felhasználói nevek, szükséges jelszavak megadása, a telephely szintű jogok 

beállításai az intézményvezetői mesterjelszó kezelő rendszerben történik. 

A KIR egyes alrendszereihez való hozzáférés egyedi felhasználói névvel és ehhez tartozó, 

kizárólag a felhasználó által ismert jelszóval történik. Több felhasználóra azonos 

felhasználónév nem engedélyezhető. A felhasználónevet, a hozzátartozó jelszót lezárt 

borítékban az óvodatitkár őrzi. A mások által megismert jelszót azonnal le kell cserélni. 

A belépéseket a KIR naplózza. Jogosulatlan (más adataival való) hozzáférés esetén az okozott 

kárért – az intézményvezető által kezdeményezett vizsgálat eredménye alapján - a kárt okozó 

személyesen felel. 

XVII. AZ IRATKEZELÉS SZERVEZETI RENDJE 

A szabályozás célja:  

Az óvoda iratkezelését úgy kell megszervezni, és az adatokat úgy kell rögzíteni, hogy: 

 az irat útja pontosan követhető, ellenőrizhető és visszakereshető legyen, 

 szolgálja az óvoda rendeltetésszerű működését, feladatainak eredményes és gyors 

megoldását, 

 az irattári tervben meghatározott ideig biztosítsa az iratok épségben és 

használhatóállapotban való őrzését és a maradandó értékű iratok levéltári átadását. 

 Az óvodai feladatok ellátásával kapcsolatos hivatalos ügyek szervezését, intézését 

Az iratkezelési feladatok megosztása: 

Óvodavezető 

 elkészíti és kiadja az óvoda ügyviteli és iratkezelési szabályzatát 

 jogosult az óvodába érkező küldemények felbontására  

 jogosult kiadványozni 

 kijelöli az iratok ügyintézőit 

 meghatározza az iratok selejtezésének és levéltárba küldésének évét 
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 ellenőrzi, hogy az iratkezelés a vonatkozó jogszabályok és az iratkezelési szabályzat 

előírásai szerint történjen 

 figyelemmel kíséri az iratkezelésre vonatkozó jogszabályokat és annak változásainak 

megfelelően módosítja az iratkezelési szabályzatot 

 irányítja és ellenőrzi az óvodatitkár munkáját 

 előkészítteti és lebonyolítja az irattári anyag selejtezését és levéltári átadását 

 intézkedéseket kezdeményez az iratkezelési hiányosságok megszüntetése érdekében 

 az irattári anyag károsodását előidéző rendkívüli esemény alkalmával közreműködik a 

hibaelhárítás és az anyagmentés megszervezésben 

 rendszeresen ellenőrzi az irányítása alá tartozó ügyintézés és iratkezelés jelen 

szabályzatban foglaltaknak megfelelő végrehajtását, 

 informatikai rendszer vonatkozásában meghatározza az üzemeltetéssel és ellenőrzéssel 

kapcsolatos munkakörhöz szükséges informatikai ismereteket, kijelöli a 

számítástechnikai rendszer biztonsági követelményeiért felelős és a 

rendszerüzemeltetéséért önállóan felelős személyt 

 jelen szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján ellenőrzi az iratok 

védelmét és az iratkezelés rendjét 

Óvodatitkár 

 Minden, olyan küldeményt, amely az óvoda címére, illetve a foglalkoztatottak 

nevére érkezett, hivatalos dokumentumnak kell tekinteni. 

 átveszi az intézményhez érkezett küldeményeket 

 az érkeztetést követően az iratokat átadja az óvoda vezetőjének 

 gondoskodik az egyes dokumentumoknak a szervezeti egységekhez, illetve az 

„s.k”jelzésű küldemény esetén a címzetthez való eljuttatásáról 

 a küldemények átadás – átvételét dokumentálja 

 gondoskodik az ügyintézés során készült, nem minősített kiadmányok (intézkedések, 

levelek, táviratok, csomagok) postai feladásáról, elkészíti a feladó jegyzéket, végzi a 

külső és belső kézbesítést 

 rögzíti a vezetői szignálás adatait függetlenül attól, hogy iktatott iratról vagy nem 

iktatásköteles, érkeztetett küldeményről van szó 
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 végzi a külső küldemények iktatását, ennek során előzményt keres, elvégzi az elő- és 

utóiratok szerelését, főszám iktatást vesz fel az irattári tervnek megfelelően a vezető 

utasítása alapján 

 intézi az érkeztetett, illetőleg iktatott iratok irányítását, óvodán belüli továbbítását 

  az óvodába közvetlenül (e-mailben, esetleg személyes kézbesítéssel) érkezett 

küldeményeket nyilvántartásba veszi (érkezteti)  

 a szervezeti egységhez kiadmányozás céljából érkezett iratok esetében rögzíti a 

kiadmányozás megtörténtét, időpontját 

 iktatja a belső kezdeményezésű iratokat 

 az óvoda tevékenységéhez tartozó, kiadmányozásra kerülő azon iratok esetében, 

amelyekből külső továbbításra szánt dokumentumok keletkeznek, gondoskodik a 

borítékok címzéséről, a szükséges mellékletek csatolásáról. 

 ellenőrzi, és postai feladásra előkészíti a küldeményeket (expediálás) 

 kezeli a kézi irattárat, a kézi irattári feljegyzéseket rögzíti 

 a kézi irattárból a még nem selejtezhető iratokat 2 évente elhelyezi az Irattárban. 

 biztosítja az óvoda 2 évnél régebbi elintézett iratainak rendszerezett irattári 

elhelyezését, kezelését és nyilvántartását 

 a vezető utasítása alapján megszervezi és lebonyolítja az iratselejtezéseket 

 a vezető utasítása alapján gondoskodik a történeti értékű iratoknak a szaklevéltár 

számára történő átadásáról. 

A hiányzó, illetve elvesztett iratok ügyének rendezése 

 Az ügyirat elvesztése, jogtalan megsemmisítése, hiánya munkajogi felelősségre vonást 

von maga után. 

 Az ügyirat elvesztésének, jogtalan megsemmisítésének, eltűnésének okát és 

körülményeit – az irat eltűnésének észlelésétől számított 3 munkanapon belül az 

óvoda vezetőjének ki kell vizsgálnia. 
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XVIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az óvodavezető készíti el, az óvoda nevelőtestülete 

fogadja el, a szülői szervezet véleményének kikérésével, amely az óvodavezető 

jóváhagyásával válik érvényessé. 

A hatályba lépett SZMSZ- t ismertetni kell: 

  - az óvoda azon alkalmazottaival, akik nem tagjai a nevelőtestületnek 

  - azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával, és meghatározott körben  

   használják helyiségeit. 

 - a szülőkkel. 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása csak a nevelőtestület egyetértésével és 

az óvodavezető jóváhagyásával lehetséges. Ha a módosításnak költségvonzata van, a 

fenntartó jóváhagyását is be kell szerezni 

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását kezdeményezheti: 

 - a fenntartó 

 - a nevelőtestület 

 - az óvodavezető 

 - a szülői közösség 

 - jogszabályi kötelezettség 

 

Az SZMSZ a jóváhagyás napján lép hatályba és határozatlan időre szól. 

Hatályba lépésével egyidejűleg érvényét veszti az óvoda korábban jóváhagyott Szervezeti és 

Működési Szabályzata. 
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XIX. MELLÉKLETEK 

Munkaköri leírások 

1. sz. óvodapedagógus 

2. sz. pedagógiai asszisztens 

3. sz. dajka 

4. sz. telephely vezető 

Készültek az alábbi jogszabályok alapján:  

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban: Nkt.) 

 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 25. §-a 

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

végrehajtásáról 
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Munkakör megnevezése: óvodapedagógus 

A munkáltató adatai:   

Munkáltató neve:  

Székhelye:  

Munkáltatói jogokat képviseli:  

 

A munkavállaló adatai: 

Neve:  

Lakcím:  

Szül. hely:  Idő:  

 

A munkavégzés helye: ………………………………………. 

Közvetlen felettese: óvodavezető, telephelyvezető helyettes 

Az óvodapedagógus alapvető feladatai: 

 a gyermekek nevelése, fejlődésük segítése és fejlesztése 

 kötelessége és joga a közoktatási törvényben foglaltak szerint közreműködni 

 a nevelőtestület tagjaként azokat a jogokat és kötelezettségeket gyakorolja, 

amelyeket az idevonatkozó jogszabályok meghatároznak (KT, KJT) 

 a rábízott gyerekek nevelése és fejlesztése, a legjobb tudásának megfelelően, minden 

területre kiterjedően 

 feladatait a köznevelési törvényben meghatározottak szerint, az országos és az általa 

is elfogadott helyi pedagógiai program alapján önállóan és felelősségteljesen végzi 

 köteles megtartani a pedagógusetika követelményeit, valamint a munkafegyelem és 

közösségi együttműködés normáit 

 munkaidejét és kötelező óraszámát a mindenkor érvényben lévő jogszabály alapján 

határozza meg az óvoda vezetője 

 az érvényben lévő alapdokumentum előírásai és ajánlásai szerint megfelelően 

felkészül a tervszerű nevelőmunkára. Alkalmazza a gyermekek tevékenységéhez 

szükséges szemléltető eszközöket, segédanyagokat. Ellátja a szakmai munkával 

kapcsolatos ügyviteli teendőket 
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 folyamatosan ellenőrzi, méri, értékeli a gyermekek teljesítményét, fejlődését, és erről 

a személyiséglapon feljegyzést készít 

 a csoportszobában és a közös helyiségekben teremtsen esztétikus környezetet, amely 

harmonizál az óvoda többi helyiségével 

 a külső világ tevékeny megismeréséhez gondoskodjon biztonságos, külső 

helyszínekről, kíséretről 

 megfelelő felkészültséggel, felkérésre, vállaljon és végezzen a munkaközösségben 

feladatokat 

 felelős a rábízott gyerekek testi épségéért, csoportját nem hagyhatja felügyelet 

nélkül. Ha a gyermeket baleset éri, köteles a gyermeket ellátni, szükség esetén orvosi 

segítséget igénybe venni, illetve a szülőt értesíteni. A gyermekek egészségügyi 

állapotáról, magatartásáról, viselkedéséről, értelmi képességeinek fejlődéséről a 

szülőt érdemben rendszeresen tájékoztatja 

 naprakészen vezeti a csoportmunkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat 

(mulasztási napló, csoportnapló, személyiséglapok) 

 alapvető feladata a rábízott gyermek egyéni differenciált nevelése, a 

gyermekközösségek alapítása, fejlesztése. Vegye figyelembe a gyermek egyéni 

képességeit, tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális helyzetét, átlagtól eltérő 

másságát. Biztosítsa a gyermekek részére az etikus viselkedéshez szükséges 

ismereteket. Feladata a tehetséggondozás, felzárkóztatás, a preventív nevelőmunka. 

 köteles a balesetveszélyt elhárítani, megelőzni, a szükséges intézkedéseket ennek 

érdekében megtenni 

 a pedagógiai munkával, az óvoda ügyvitelével és működésével kapcsolatos – 

kötelező óraszámon kívüli – rendszeres, vagy esetenkénti teendőket a vezető 

útmutatása szerint végzi 

 az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival és munkájával, a gyermekek 

egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni 

 

Az óvodapedagógus kötelességei: 

 a gyermekek emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartani 

 a szülőket az őket érintő kérdésekben rendszeresen tájékoztatni, a szülő kérdésére 

érdemi választ adni 
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Az óvodapedagógus jogai: 

 a nevelőtestület tagjaként részt venni a nevelési program megírásában, beválásának 

vizsgálatában, ellenőrzésében és módosításában 

 a pedagógiai program alapján a nevelési módszereket megválasztani 

 szakmai munkaközösségeket létrehozni 

 a munkájához szükséges ismeretekhez hozzájutni 

 szakmai ismereteit továbbképzéseken gyarapítani 

 az óvodapedagógus elvárhatja, hogy személyét megbecsüljék, személyiségi jogait 

tiszteletben tartsák, nevelői tevékenységét elismerjék 

 

Feladatai a nevelőtestületi egység kialakításának érdekében: 

 vegyen részt a nevelőtestületi értekezleteken, a nevelés nélküli munkanapokon, 

aktívan járuljon hozzá a napirenden szereplő kérdések megoldásához, a témák 

kifejtéséhez 

 az információt a munkatervben meghatározott módon továbbítsa, biztosítsa, hogy 

közvetlen kollégájához eljussanak az információk 

 a nevelőmunkát a nevelőtestület által elfogadott szellemben és módon végezze, 

ismerje a nevelőtestület határozatait 

 működjön együtt csoportos kollégájával oly mértékben, hogy a gyermekcsoportban 

az egységes nevelési ráhatások érvényesüljenek, az együttműködés alapja a nevelési 

célok, feladatok, módszerek alkalmazása terén való egyetértés legyen 

 a csoport szokásrendszerének tervezése és kialakítása során vegye figyelembe, hogy 

a gyermek csoport az óvoda gyermekközösségének része, tehát a szokásrendszer 

bizonyos összetevői lényegében hasonlóak legyenek 

 alkotó módon együttműködik a nevelőmunka fejlesztése, a nevelőtestületi egység 

kialakítása érdekében 

 a minőségfejlesztésben aktívan vegyen részt 

 feladata az együttműködés változatos és célszerű formájának kialakítása 

 életszemléletében törekedjen a pozitív beállítottságra, működjön együtt a jó 

munkahelyi légkör megteremtésében 

 

Feladatai a családdal való együttműködés érdekében: 
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 ismertesse a szülőkkel az óvoda nevelési programját, az óvoda sajátos arculatát, a 

közös óvodai és csoportos programokat, a csoport nevelési célkitűzéseit 

 alakítson ki partneri együttműködést a családdal 

 a beszoktatási időszakot nagy gonddal készítse elő, biztosítsa a gyermekek és szüleik 

számára, hogy az óvodába lépés előtt megismerkedhessenek vele 

 a szülői értekezleteket, beszélgető köröket, teadélutánokat úgy szervezze, hogy az 

magába hordozza az aktív hozzáállást, az őszinte légkört és a kétoldalú nevelőtársi 

viszonyt 

 a szülők kívánságára, a problémák megoldására szorgalmazza a fogadó órák tartását, 

a szülői megbeszéléseket, mikró csoportos vagy egyéni megbeszélés formájában 

 erősítse az óvoda nyitottságát a családias légkör érdekében 

 

Az óvodapedagógus javaslatot ad: 

 az óvoda munkatervéhez 

 az eszköz állomány bővítéséhez 

 a szükséges javításokhoz 

 

Az óvodapedagógus egyéb feladatai: 

 folyamatosan képzi magát, továbbképzésekre jár, saját pedagógiai gyakorlatát 

folyamatosan elemzi és fejleszti. 

 felkészülve részt vesz a nevelési értekezleteken, a nevelés nélküli munkanapokon 

 bemutató foglalkozásokat szervez, tart az általa választott területeken 

 képességfejlesztő foglalkozásokat tart a nevelési programnak megfelelően 

 összehangolt munkát végez az óvoda többi dolgozójával, különös tekintettel, a 

csoportos dajkájával, akinek munkáját felelősséggel irányítja 

 folyamatosan együttműködik a családokkal 

 a csoportszobában elhelyezett leltári tárgyakért és az általa használt eszközökért 

leltári felelősséggel tartozik. A munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes 

megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik 

 szükség esetén a távollevő kollégáját helyettesíti 

 gondot fordít a csoportszoba rendjére, esztétikumára 
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 beszámol az óvodavezetőnek a tervezett kirándulások, séták időpontjáról, céljáról, a 

gyermek létszámról és a kísérő személyekről 

 a gyermek megbetegedése esetén értesíti a szülőt és annak megérkezéséig gondosan 

ápolja a gyermeket és a szülő által megadott módon csillapítja a lázát 

 kapcsolatot tart a szülőkkel, pedagógiai és egészségügyi felvilágosító 

tevékenységével hozzájárul az óvodai és a családi nevelés egységének 

kialakításához. A gyermekek és a szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben 

tartja. A szülőket folyamatosan érdemben tájékoztatja az óvodában folyó 

nevelőmunkáról, a kisgyermek fejlődéséről.  

 esetenként családlátogatást végez, melyről feljegyzést készít.  

 közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek 

fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 

megszüntetésében. 

 a nevelés folyamatosságának biztosítása érdekében kapcsolatot tart az iskolai 

nevelőkkel. Az iskolaérettség megállapításához szakvéleményt készít. 

 támogatja az orvos, a védőnő, a gyermekjóléti szolgálat munkáját. 

 munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, magánügyeit 

gyorsan, a nevelőmunka zavarása nélkül intézze el. 

 ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását 

jelezze vezetőjének, kollégájának, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. 

Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát. 

 

A gyakorlatvezető óvodapedagógus legfontosabb feladata:  

  munkájának példaadó végzése 

  tudásának, tapasztalatainak, a gyermekek iránti szeretetének és tiszteletének, 

  az óvónői hivatás iránti elkötelezettségének átadása 

 

Tatabánya, …………………… 

 

       ……...…………………………………… 

             A munkáltatói jogkör gyakorlója 



SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2021. 

 

40 

  ARANY JÁNOS ÓVODA 

 

A fentieket tudomásul vettem, a munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

 

Tatabánya, ………………………… 

 

…………………………………………… 

Munkavállaló 
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Munkakör megnevezése: Pedagógiai asszisztens 

A munkáltató adatai:   

Munkáltató neve:  

Székhelye:  

Munkáltatói jogokat képviseli:  

 

A munkavállaló adatai: 

Neve:  

Lakcím:  

Szül. hely:  Idő:  

 

Cél: az intézményben folyó pedagógiai munka segítése, a pedagógiai program eredményes 

megvalósítása, a gyermekek zavartalan és folyamatos ellátása érdekében segítse az 

óvodapedagógusok munkáját. 

Közvetlen felettese: óvodavezető, telephelyvezető helyettes 

Munkavégzés helye:……………………………………………… 

Munkakör betöltéséhez szükséges elvárások: 

Alapkövetelmény Egészségi alkalmasság, büntetlen előélet 

Iskolai végzettség, szakképesítés Középfokú végzettség 

Elvárt ismeretek 
Az óvodai nevelési és egészségügyi 

előírásainak és szabályzatainak ismerete 

Szükséges képességek Szeretetteljes és példaadó viselkedés 

Személyes tulajdonságok 
Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiénia, 

segítőkészség 

 

Alkalmazás feltétele: 

A gondjára bízott gyermekek testi épségéért teljes körű felelősséggel tartozik. Köteles 

gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek foglalkoztatásáról, 

fejlődésük optimális segítéséről az óvodapedagógusok iránymutatása szerint: 

 a gyermekek felügyeletének biztosításánál 

 a párhuzamosan végezhető tevékenységek megszervezésében és lebonyolításában 

 a lassabban haladó, egyéni segítséget igénylő gyermekek megsegítésében 

 a másság elfogadtatásában 
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 gyermekek biztonságos körülményeinek megteremtésében, a balesetek elkerülésének 

kivédésében 

 a tevékenységszervezés feltételeinek zökkenőmentes biztosításában 

 az óvodai ünnepek, hagyományok megszervezésében, lebonyolításában 

 figyelemmel kíséri a csoportra, gyermekekre vonatkozó terveket, azok megvalósítását 

felelősségteljesen segíti 

 

Részletes feladatkör 

Az óvodapedagógus irányítása alapján segíti a csoportban folyó nevelőmunkát: 

 Köteles gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek 

foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális megsegítéséről 

 A tevékenység megszervezésében az óvónő irányításával segíti a csoportban folyó 

munkát, az eszközöket előkészíti, elrakja, segít a csoportszoba átrendezésében, a 

gyermekek eszközeinek előkészítésében, szükség szerint a gyermekeknek egyéni 

segítséget nyújt 

 Segíti a gyermekek befogadásának zökkenőmentessé tételét 

 Aktívan részt vesz a gyermekek gondozási teendőinek ellátásában: az étkeztetésnél, az 

öltözködésnél, a tisztálkodásban, a levegőztetés előkészítésében és lebonyolításában. 

 Sétánál, óvodán kívüli foglalkozásoknál, kirándulásoknál segíti a gyermekek utcai 

közlekedését, a programokon való kulturált részvételt. 

 Délután folyamán – a pedagógus útmutatása szerint- segít a szervezett tevékenységek 

előkészítésében, levezetésében, esetenként önállóan megtervezi és levezeti a játékot. 

 Csendes pihenő alatt szemléltető eszközöket készít, azokat karbantartja 

 Segít a gyermekek hazabocsátásánál. 

 Óvónői útmutatás alapján önállóan egyéni, vagy kiscsoportos fejlesztést végez 

 A megtanult fejlesztő terápiák egyes elemeit a pedagógus útmutatása szerint a 

gyermekekkel gyakorolja. 

 Szükség szerint közreműködik a gyermekek orvosi vizsgálatánál 

 Kisebb baleset esetén elsősegélyt nyújt, de erről értesíti a beosztott pedagógust, vagy a 

vezetőt. 

 Ismeri az intézmény alapdokumentumait. 

 Munkáját minden esetben az említett dokumentumok alapján és a pedagógusok 

útmutatása szerint végzi. Napi munkájában rendszeresen együttműködik a csoportban 

dolgozó pedagógusokkal és az óvodavezetéssel. Kiegyensúlyozott kapcsolatra 

törekszik a társintézményekkel, a szülőkel ápolja a hagyományosan kialakult 

kapcsolatokat. 

 Részt vesz az alkalmazotti és esetenként a nevelőtestületi értekezleteken. 

 Napi munkájában rendszeresen együttműködik a csoportban dolgozó pedagógusokkal 

és az óvodavezetéssel. Kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszik a társintézményekkel, a 

szülőkel ápolja a hagyományosan kialakult kapcsolatokat. 



SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2021. 

 

43 

  ARANY JÁNOS ÓVODA 

Általános magatartási követelmények 

 A gyermekek, a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait 

maradéktalanul tiszteletben tartja, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ ad. 

 Munkatársaival együttműködik. 

 Munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő és adott helyzetben 

elvárható magatartást tanúsít: a jóhiszeműség és tisztesség elvének megfelelően, 

munkaidején kívül sem tanúsítva olyan magatartást, amely közvetlenül és ténylegesen 

alkalmas munkáltatója jó hírnevének veszélyeztetésére, véleménynyilvánításhoz való 

jogát a munkáltató jó hírnevét, jogos szervezeti érdekeit súlyosan sértő vagy 

veszélyeztető módon nem gyakorolhatja, köteles a munkája során tudomására jutott 

hivatali titkot megőrizni. 

 

Különleges felelőssége 

 Tevékenységét az intézményvezető és a telephelyvezető helyettesek közvetlen 

irányítása alatt végzi. Munkaköri leírását az intézményvezető készíti el. 

 A gondjára bízott gyermekek testi épségéért teljes körű felelősséggel tartozik. 

 Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi 

légkörnek. 

 Az óvoda nevelőtestületével és technikai dolgozóival összhangban szervezi munkáját, 

törekszik az egymást segítő emberi kapcsolatok kialakításában 

 Részt vesz a gyermekek egészségének, testi épségének és mentálhigiénés 

környezetének kialakításában. 

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

pedagógushoz irányítja. A hivatali titoktartás e munkakörben is kötelező 

 

Felelősségre vonható 

 munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért, 

 a vezetői utasítástól eltérő végrehajtásért 

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

gyermekek jogainak megsértéséért 

 a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, 

megrongálásáért, 

 a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért. 
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Ellenőrzési tevékenység: 

 Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai által megfogalmazott 

célkitűzések, a működési rend, a vezetői utasítások és a nevelőtestületi határozatok 

betartása alapján végzi. 

 A fenti dokumentumokban előírtakat a gyermekekkel is betartatja. 

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

Ellenőrzésére jogosultak: 

 Intézményvezető, telephelyvezető – helyettes, óvodapedagógusok 

 A nevelőtestület tagjai, az intézményi munkatervben jelöltek szerint. 

Munkakörülmények 

 Munkáját az óvodavezető, telephelyvezető-helyettes által meghatározott 

munkabeosztás és szabályok betartásával, a mindenkor hatályos jogszabályok 

szellemében, az SZMSZ alapján végzi. 

 Munkájához az intézményben megtalálható technikai eszközök rendelkezésére állnak. 

Technikai döntések 

 Betartja a tűz-, munka- és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a 

rábízott anyagokkal. 

Jogkör, hatáskör 

 Gyakorolja az alkalmazotti közösség tagjának a jogszabályok által, valamint az óvoda 

SZMSZ-ében biztosított jogokat. 

Beszámolási kötelezettsége 

 Év végén az egész éves teljesítményét írásban értékeli. 

 

Tatabánya, ………………………. 

        …………………………………… 

A munkáltatói jogkör gyakorlója 

 

A fentieket tudomásul vettem, a munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

 

Tatabánya, ………………………. 

…………………………………… 

        Munkavállaló 
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A munkakör megnevezése: dajka 

A munkáltató adatai:   

Munkáltató neve:  

Székhelye:  

Munkáltatói jogokat képviseli:  

 

A munkavállaló adatai: 

Neve:  

Lakcím:  

Szül. hely:  Idő:  

 

Munkáját az 1993. évi LXXIX. tv., az 1992. évi XXXIII. tv. és az 1992. évi XXII. tv. 

szabályai szerint végzi. 

A munkakör betöltésének feltétele: középfokú végzettség 

Közvetlen felettese: óvodavezető  

Munkaidő: teljes munkaidőben foglalkoztatott, törvényi előírásnak megfelelő havi 

óraszámmal. 

 

A dajka feladata és jogköre 

 

Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkarendben a vezető irányítása és 

ellenőrzése alapján, csoportmunkáját a csoportvezető óvodapedagógus irányítása alapján 

végzi. 

Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és 

beszédmintájával hasson az óvodás gyermekek fejlődésére! Tisztelje a gyermeket, a szülőt, 

kapcsolataira a tapintat, az elfogadás legyen a jellemző. A tudomásra jutott pedagógiai 

információkat titokként kezelje. Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az 

óvodapedagógushoz irányítsa. 

A technikai dolgozók munkabeosztását az óvoda nyitva tartása, valamint a 

munkakörbe utalt munkák elvégzésének szükségessége szabja meg. Munkájukat heti 

váltásban végzik. 
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- délelőtti munkaidő beosztás 

hétfő: 5.30-tól 14 óráig 

kedd- csütörtök: 5.30-tól 13.30-ig 

péntek: 5.30-tól 13 óráig 

 

- délutáni munkaidő beosztás 

hétfő - péntek: 9-től 17 óráig 

A technikai dolgozók szükség szerint átcsoportosíthatók. 

 

Gondozási, nevelési feladatok:  

 

- Minden gyermek esetében szerető gondoskodással segíti testi, lelki szükségleteik 

kielégítését – öltözködés, étkezés, alvás, mosdóhasználat stb. közben. 

- Tapintattal kezeli a gyermekektől hallott információkat. 

- A tudomására jutott gyermekeket veszélyeztető tényezőkről tájékoztatja az óvónőt, 

gyermekvédelmi felelőst. 

- Munkavégzése során köteles a gyermekekre veszélyt jelentő helyzetek 

megelőzésére, elhárítására. 

- Óvodán kívüli programokra elkíséri a csoportot. 

 

Takarítási feladatok: 

 

Munkaidőben külön díjazás nélkül köteles elvégezni mindazokat a takarítási és egyéb 

munkálatokat, amelyek az óvoda területéhez tartoznak. 

 - a kijelölt munkaterületek kéthetenkénti nagytakarítása 

- a gyermekek által használt helyiségek naponkénti takarítása 

 a padlózat portalanítása 

 a szőnyegek porszívózása 

 a szemetes naponkénti ürítése, fertőtlenítése 

 bútorok stb. portalanítása, pókhálók leszedése 

 a gyermekmosdók, öltözők, előterek felmosása, szükség szerinti fertőtlenítése naponta 

3x 
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 gondoskodik a törölközők cseréjéről, azok tisztításáról 

 folyamatosan biztosítja a csoport szobák rendjét 

 gondoskodik a növények ápolásáról, rendszeres szellőztetésről 

 tisztán tartja az ablakokat, függönyöket, egyéb textíliákat 

 az étkezéseket a helyi szokásoknak megfelelően előkészíti, segít a naposoknak 

 a gyerekek udvari játszóhelyének tisztán tartása, a játék eszközök előkészítése 

 a felnőttek által használt helyiségek naponkénti takarítása a takarító hiányzása esetén 

 a szükséges tisztítószerek, takarító eszközök igényléséről kellő időben gondoskodik 

 a tisztítószereket gyermekek elől elzárt helyen tárolja 

 ellátja munkatársa helyettesítését, annak hiányzása esetén 

 teljes felelősséggel tartozik a nyitás-zárás pontosságáért, az óvoda kulcsaiért 

 leltári felelősséggel tartozik csoportjának berendezési tárgyaiért és eszközeiért  

 

Továbbképzés 

 

Köteles rendszeresen részt venni a részére szervezett fórumokon, illetve 

továbbképzéseken. 

 

A dajka általános feladatai a gyermekcsoportokban 

 

 A csoportvezető óvónő által meghatározott napirend szerint segítik a gyermekek 

gondozásában, öltöztetésében, a tisztálkodási teendők ellátásában. Az óvónő mellett a 

nevelési terveknek megfelelően tevékenyen részt vesz a gyermekcsoportok életében. 

 Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik, az ételeket az óvónőkkel 

együtt kiosztja., az edényeket étkezések után leszedi, és a mosogatóba viszi.  

 A nyugodt pihenés feltételeinek megteremtéséhez lerakja az ágyakat, ágyneműket, a 

gyermekek jelének figyelembevételével. 

 A terem szellőztetéséről gondoskodik lefekvés előtt. 

 A játék- és egyéb tevékenységhez szükséges eszközök előkészítésében közreműködik, az 

óvónő útmutatásait követve. 

 A gyermekek érkezésekor és távozásakor szükség szerint segít az öltözőben. 
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 Türelmes, kedves hangnemmel segíti a nevelőmunkát, a gyermekek szokásrendjének 

alakulását. 

 Az óvodai nevelés eredményességéhez munkájával nyújtson minőségi szolgáltatást. 

 Hiányzás esetén díjazás ellenében köteles helyettesíteni. 

 Az óvodában, olyan időpontban jelenjék meg, hogy munkaidejének kezdetekor a 

munkavégzésre rendelkezésre álljon. 

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

vezetőjének, kollégájának, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. Munkaidő 

alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát. 

 Tevékenyen vegyen részt a minőségfejlesztés megvalósításában. 

 Alkotói módon működjön együtt az óvónőkkel és munkatársaival. 

 Járuljon hozzá az óvoda jó munkahelyi légkörének kialakításához. 

 Az óvodai ünnepélyeken, hagyományokban aktívan közreműködik, a szervezési 

feladatokban a vezető és az óvónő útmutatásai szerint részt vesz. 

 Séták, kirándulások alkalmával az óvodapedagógusokat segítve kíséri a 

gyermekcsoportot, felügyelve a biztonságos közlekedésre a baleseti veszélyforrásokat 

figyeli, azokat haladéktalanul jelenti az óvodavezetőnek. 

 A környezet esztétikai rendjének megteremtésében aktívan közreműködik. 

 A rábízott növények, állatok napi gondozásban részt vesz. 

 A napközben megbetegedett gyermekeket felügyeli, ápolja, amíg a szülő érte nem jön. 

 

A dajka egyéb feladatai: 

 Az óvoda helyiségeit a munkamegosztás rendjében tisztán tartja. 

 Hetente végez fertőtlenítő takarítást a termekben, öltözőkben, mosdókban. 

 A portalanítást mindennap elvégzi. 

 A játékeszközöket tisztán tartja, a szükséges fertőtlenítéseket igény szerint elvégzi. 

 A tisztítószereket elkülönítve a gyermekektől, biztonságos helyen tárolja. 

 A gyermekcsoport textíliáit mossa, vasalja, javítja a megbeszélt munkamegosztás szerint. 

 Az ablakokat, ajtókat, bútorokat lemossa, tisztítja. 

 Gondozza az óvoda udvarát, a homokozók környékét felsöpri, nyáron locsolja a poros 

udvarrészeket reggeli és délutáni időszakban. 

 A nyári takarítási szünetben elvégzi az éves nagytakarítást. 
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Egyéb rendelkezések: 

 Az óvoda tárgyait és eszközeit felelősséggel használja és óvja, a biztonságtechnikai és 

tűzvédelmi előírásokat mindenkor betartja.  

 A munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért 

kártérítési felelősséggel tartozik. 

 A munkabeosztás alapján – az óvoda elhagyásakor – ellenőrzi az ajtók, ablakok 

bezárását, 

 A munkatársi értekezleten részt vesz. 

 A csoport textíliáival, evőeszközeivel, edényeivel a leltár szerint elszámol, vezeti a 

csoport törésnaplóját. 

 Tervezi és vezeti a felhasznált tisztító- és mosószer mennyiségét az óvodatitkárral 

 Munkakörülményeinek javításához szükséges tárgyi feltételek fejlesztéséhez a 

költségvetés tervezésénél javaslatot tehet. 

 A gyerekekről pedagógiai információt, az óvoda belső életéről, gazdasági helyzetéről 

felvilágosítást nem adhat. 

 Szükség esetén elvégzi azokat a munkakörébe tartozó feladatokat is, amellyel az 

óvoda vezetője időnként megbízza. 

 Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, magánügyeit 

gyorsan, a munkafolyamat zavarása nélkül intézze el. 

 

Ezen munkaköri leírás visszavonásig érvényes. 

 

Tatabánya, ………………………. 

        …………………………………… 

A munkáltatói jogkör gyakorlója 

 

A fentieket tudomásul vettem, a munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

 

Tatabánya, ………………………. 

…………………………………… 

        Munkavállaló 

A munkakör megnevezése: telephelyvezető / vezető helyettes 
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Munkakör megnevezése: Telephely vezető 

A munkáltató adatai:   

Munkáltató neve:  

Székhelye:  

Munkáltatói jogokat képviseli:  

 

A munkavállaló adatai: 

Neve:  

Lakcím:  

Szül. hely:  Idő:  

  

A köznevelési törvény szerint a telephely vezető az intézményvezető vezetői feladatainak 

ellátásában aktívan közreműködik. 

A telephely óvoda vezetője, az óvodavezető közvetlen munkatársa. 

Az óvodavezető megbízása, felhatalmazása esetén levelezés folytathat. 

Intézkedéseiről előzetesen köteles az óvodavezetőt tájékoztatni. 

Ellenőrzi az utasítások végrehajtását, az óvodavezető utasításai szerint, annak beleegyezésével 

intézkedik a telephely óvoda mindennapi életében előforduló ügyekben. 

Munkáját tervszerűen végzi. 

Heti munkaideje 40 óra, melyből a kötött munkaidő 24 óra. Kötelező óraszámát csoportban 

tölti, a fennmaradó órákban telephelyvezetői feladatokat lát el 

 

I. A munkakör tartalma 

 

1. Alapító okirattal kapcsolatos feladatok:  

Az alapító okiratban foglaltakat figyelemmel kíséri, szükség esetén észrevételt tesz az 

óvodavezetőnél. 

2. Az intézményi SZMSZ-szel kapcsolatos feladatok: 

Közreműködik az SZMSZ elkészítésében, részt vesz annak rendszeres felülvizsgálatában, 

kiegészítésében, módosításában. 

Felelős a telephely SZMSZ szerinti működéséért, a dokumentumban foglaltak betartásáért. 
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3. Házirenddel kapcsolatos feladatok: 

Közreműködik a Házirend elkészítésében, aktualizálásában, javaslatokat tesz a módosítására. 

Felelős a Házirend szabályainak betartásáért, az óvoda rendjéért, annak tisztaságáért. 

4. Adatnyilvántartás kezelés 

Részt vesz a köznevelési törvényben meghatározott adatok nyilvántartásában, kezelésében. 

Közreműködik az SZMSZ, a Pedagógiai Program, a Házirend nyilvánosságra hozatalában. 

 

II. Az intézmény köznevelési feladataihoz kapcsolódó vezetési feladatok: 

 

1. Pedagógiai programmal kapcsolatos feladatok: 

Szaktudásával támogatja a pedagógiai program alkalmazását. 

Részt vesz a pedagógiai program folyamatos továbbfejlesztésében, felülvizsgálatában. 

2.  Munkatervvel kapcsolatos feladatok: 

Részt vesz a munkaterv elkészítésében, a nevelési év rendjének meghatározásába. 

A munkaterv elkészítése során kapcsolatot tart a szülői szervezettel. 

3.  A beosztással járó szakmai feladatok: 

Segíti a nevelőtestület vezetését, a nevelőtestület tagjaként alakítója és részese a jó 

munkahelyi légkörnek. 

A vezető segítőjeként egyik előkészítője és résztvevője a testületi értekezleteknek. A 

határozatok meghozatalát követően támogatja végrehajtásukat. 

Megbízás szerint a nevelőtestületi és munkatársi értekezletek előkészítése, 

lebonyolítása. 

Támogatja a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítési feladatait, részt 

vesz azok megszervezésében, végrehajtásuk ellenőrzésében. 

Támogatja az óvodavezető nevelőmunkát irányító és ellenőrző tevékenységét. 

Koordinálja a szakmai innovációt. 

Szervezi a házi bemutatókat, nyílt napokat, fogadó órákat. 

Összefogja a felelősök munkáját. 

Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az óvodapedagógusok munkáját, az 

óvodavezetővel történő egyeztetésnek megfelelően. 

Biztosítja a székhely, telephely közötti összhangot, az állandó kapcsolatot. 

Rendszeresen ellenőrzi az óvodapedagógusok felkészültségét. 
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Elkészítteti és ellenőrzi az óvodapedagógusok munkaterveit, az írásos csoport 

dokumentumok naprakész állapotát. 

Az SZMSZ-ben foglaltak szerint szükség esetén megszervezi és ellenőrzi az óvodai 

ügyeletet. 

Ellenőrzi és összesíti a túlórákat, helyettesítéseket, megküldi az óvodavezetőnek, 

vezeti a helyettesítési naplót. 

A telephelyen elkészíti az alkalmazottak szabadságolási tervét, vezeti a szabadság 

nyilvántartást, és ellenőrzi a jelenléti ívek vezetését. 

Elkészíti a telephelyen dolgozók munkaidő beosztását, felel a munkafegyelem 

betartásáért. 

Az óvodavezetővel egyeztetve vezeti a törzskönyvet a telephelyen. 

Részt vesz a leltározásban, selejtezésben. 

Munkavédelmi bejárást végez évente. Feladata a dolgozók baleseti és tűzvédelmi 

oktatásának megszervezése a terület felelősével. 

Részt vesz a vezetőség rendszeres megbeszélésein.  

Évenként egyszer előkészíti a bomba- és tűz riadót és ellenőrzi a gyermekek tűzvédelmi és 

baleseti oktatását 

Évente kétszer biztonságtechnikai bejárást végez. 

Kapcsolatot tart az iskolákkal és a társintézményekkel (Nevelési Tanácsadó, Családsegítő 

Szolgálat). 

Figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, aktívan részt vesz pályázatok megírásában. 

Elkészíti az éves munkaterv és beszámoló tagóvodára vonatkozó fejezeteit. 

Részt vesz a vezetőség rendszeres megbeszélésein. 

4.  Döntési, együttműködési feladatok: 

Döntés előkészítési feladatokat lát el az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan 

ügyben, melyben az intézményvezető dönt. 

Közvetlenül szervezi, irányítja a dajkák és technikai dolgozók munkáját. 
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Felel a tartalmas udvari élet megszervezéséért. 

Felel a házi továbbképzések megszervezéséért. 

Feladata a helyettesítési rend elkészítése. 

Továbbképzési terv összeállítása. 

Az óvodavezetővel történt egyeztetés után elkészíti a különféle jelentéseket, 

statisztikákat egyéb adatszolgáltatásokat. 

Aktív módon közreműködik a gyermekek felvételével, az óvodai elhelyezéssel, a 

gyermek fejlődésével, a működés rendjével kapcsolatos értesítési feladatok 

ellátásában. 

Összehangolja az óvodapedagógusok és dajkák közös feladatait az óvoda rendezvényein, 

ünnepein. 

Aktívan részt vesz az óvoda rendezvényeinek, ünnepeinek előkészítésében és 

lebonyolításában. 

Összegyűjti a különböző ellenőrzések (ÁNTSZ, Tűzoltóság) során készült jegyzőkönyveket, 

tájékoztatja az óvoda vezetőjét a jegyzőkönyvben foglaltakról, a tagóvodát érintő esetleges 

feladatokról, előírt kötelezettségekről 

Figyelemmel kíséri a balesetvédelmi, a munka és tűzvédelmi feladatok betartását. 

 

IV. Óvodapedagógusi szakmai feladatok 

 

Óvodapedagógusként alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése. 

A munkaidő kezdetére munkavégzésre kész állapotban foglalja el a munkahelyét. 

Gondoskodik a gyermekek testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, 

személyiségének fejlődéséről. 

Az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetíti. 

Nevelőtevékenysége során figyelembe veszi a gyermek egyéni képességeit, tehetségét, 

fejlődési ütemét, szociokulturális helyzetét. 

Segíti a gyermek képességeinek, tehetségének kibontakozását, illetve bármilyen hátrányos 

helyzetben lévő gyermek felzárkóztatását. 

Teljes felelősséggel tartozik a rábízott gyermekek testi és lelki fejlődéséért, értelmi 

képességük kibontakoztatásáért. 

Feladatainak ellátása során köteles tiszteletben tartani a szülőknek azt a jogát, hogy vallási, 
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világnézeti meggyőződésüknek megfelelő nevelésben részesülhessenek gyermekeik. 

Gondoskodik a gyermeki és szülői jogok tiszteletben tartásáról. 

Megtartja az egyenlő bánásmód elvét a gyermekekkel kapcsolatos döntései, intézkedései 

meghozatalakor. 

Irányítja és értékeli, a gyerekek tevékenységét. 

Közreműködik az ünnepek és egyéb óvodai rendezvények szervezésében, lebonyolításában. 

Közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában. A gyermek fejlődését veszélyeztető 

körülmények feltárásában, megszüntetésében. Segíti a gyermekvédelmi felelős munkáját. 

A gyermekek részére az egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket 

átadja. Ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye fenn áll, 

megfelelően intézkedik. 

A szülőket rendszeresen tájékoztatja a gyermekek fejlődéséről,  

Figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat, részt vesz azok elkészítésében. 

Kapcsolatot tart az óvoda orvosával. 

 

V. Az óvoda költségvetési szervként való működéséből adódó feladatok 

Utalványozás 

Teljesítésigazolás 

Támogatja az óvodavezetőt az intézmény takarékos gazdálkodása érdekében. 

Segíti az intézményvezetőt az intézmény költségvetési gazdálkodása során, hogy a 

működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítva legyenek. 

Közreműködik a beszámolási tevékenységben. 

 

VI. Tanügy-igazgatással, ügyvitellel kapcsolatos feladatok: 

Havonta ellenőrzi a felvételi és mulasztási naplók vezetését. 

Részt vesz a beiskolázással kapcsolatos feladatok ellátásában. 

Elkészíti az októberi statisztikát a tagóvoda vonatkozásában, segít annak egységes 

elkészítésében. 

Adatokat szolgáltat a vezető kérésére a statisztikához, a munkatervhez.  

 

Ezen munkaköri leírás visszavonásig érvényes. 
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Tatabánya, ………………………. 

        …………………………………… 

A munkáltatói jogkör gyakorlója 

 

 

A fentieket tudomásul vettem, a munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

 

Tatabánya, ………………………. 

…………………………………… 

        Munkavállaló 
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A munkakör megnevezése: óvodatitkár 

 

A munkáltató adatai:   

Munkáltató neve:  

Székhelye:  

Munkáltatói jogokat képviseli:  

 

A munkavállaló adatai: 

Neve:  

Lakcím:  

Szül. hely:  Idő:  

 

 Az óvodatitkár a munkáját a MT 58. § (1 és 2) bekezdés és a 96. § (1-2-3) bekezdés 

szerint, munkaköréből adódó feladatok hiányos végzése esetén anyagi felelősséggel tartozik. 

Heti munkaideje: 40 óra – ettől eltérő beosztás egyéni megbeszélés alapján történik 

Munkaideje:  07.30 – 15.30 óra  

A gazdasági ügyintézési feladatai: 

 ellátja a jelentő felelősi feladatait a MÁK útmutatása szerint: 

 hiányzások jelentése 

 táppénzes igazolások leadása 

 személyi adatváltozások jelentése 

 a dolgozók alkalmazásával kapcsolatos teendők: 

 munkaszerződés vagy kinevezés elkészítése 

 munkaviszony megszüntetése, elszámoló lap elkészítése 

 munkaviszony meghosszabbításának elkészítése 

 átsorolások elkészítése 

 fizetési előleg kérelem elkészítése és intézése 
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 személyi jövedelemadózással kapcsolatos papírok, rendelkezési nyilatkozatok 

összegyűjtése és leadása 

 pedagógus igazolványok, utazási igazolványok intézése 

 elszámolásra felvett előleg kezelése 

 adatszolgáltatás a költségvetés tervezéséhez az óvodavezető útmutatásai alapján 

 szerződések, pályázatok nyilvántartása 

 

Az étkezéssel kapcsolatos teendői: 

 a szociális határozatok összegyűjtése, nyilvántartása  

 az ebéd befizetés, és a pótbefizetés idejének kiírása 

 az étkezési térítési díjak beszedése, feladása, elszámolása 

 pótbefizetések tartása 

 étkezés megrendelése 

 

A költségvetési és bérgazdálkodási feladatai: 

 leltározási ütemterv összeállítása 

 a leltározás vezetése mindkét működési területen 

 a leltári kartonok vezetése 

 a selejtezés mindkét működési területen 

 a selejtezett leltári tárgyak leírása a készlet nyilvántartási kartonokról 

 a vásárolt leltári tárgyak bevételezése  

 

Egyéb feladatai: 

 iktatás - folyamatosan, naprakészen  

 tisztítószer rendelése, a tisztítószer kiadása havonként és igény szerint a dajkák 

számára 

 az óvodavezető megbízásai szerint vásárlások bonyolítása 

 sürgős javítási munkák bejelentése 

 telefon üzenetek továbbítása 

 postázás 
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 a levelek megírása, postázása 

 a beérkező és kimenő levelek és ügyiratok irattárazása 

 az elektronikus üzenetek fogadása, illetve küldése, az érkező üzenetek azonnali 

továbbítása az érintetteknek 

Ezen munkaköri leírás visszavonásig érvényes. 

 

Tatabánya, ………………………. 

        ……………………………………                                   

                                                                                            A munkáltatói jogkör gyakorlója 

 

 

A fentieket tudomásul vettem, a munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

 

 

Tatabánya, ………………………. 

…………………………………… 

        Munkavállaló 

 


