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A Tócóskerti Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbi jogszabályok és 

rendeletek alapján készült: 

 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

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

végrehajtásáról 

 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az óvodai nevelés alapprogramjáról 

 2011. évi CCII. törvény Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 

valamint állami kitüntetéseiről 

 308/2004. (XI. 13.) Korm. rendelet az európai zászló és az európai lobogó 

használatának részletes szabályairól 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

 2000. évi C törvény a számvitelről 

 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről 

és belső ellenőrzésről 

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

végrehajtásáról (Ámr.) 

 4/2013.  (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

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

információszabadságról  

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

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

tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről 

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

 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és 

hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről 

 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és 

tűzoltóságról 

 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről 

 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  

 2007. CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről 

 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról 
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 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az 

egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az 

adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról. 

 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez 

szükséges közzétételi mintákról 

 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együtt. rend. a munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről 

 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat /SZMSZ / célja 

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

foglaltak érvényre juttatása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a 

zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a 

gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés 

demokratikus rendjének garantálása. 

 Az SZMSZ az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott cél és feladatrendszer 

tevékenységeinek és folyamatainak összehangolt, racionális és hatékony megvalósulását 

szabályozza. 

 

A SZMSZ időbeli, személyi és területi hatálya 

 Az SZMSZ időbeli hatálya  

Az 5/2022. (12. 06.) határozatszámon elfogadott és jóváhagyott SZMSZ az intézmény 

vezetőjének jóváhagyásával 6/2022. (12. 06.) határozatszámon a kihirdetés napján lép 

hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egy időben hatályát veszti a 2020. november 

04-én elfogadott 93-924/2020. iktatószámú és hatályba lépett SZMSZ. 

Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően 

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

elnök  

A kihirdetés napja: 2022. december 06. 

 Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed: 

A szervezeti és működési szabályzat és mellékletét képző egyéb belső szabályzatok, 

intézményvezetői utasítások betartása a székhely és a tagintézmény valamennyi 

óvodával jogviszonyban álló alkalmazottjára nézve kötelező érvényű. 

Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát 

végzőkre, illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda, feladatainak megvalósításában. 

A szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek).  

 Az SZMSZ területi hatálya kiterjed: 

Az óvoda területére. (székhely, tagintézmény) 

Az óvoda által szervezett - a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó - 

óvodán, kívüli programokra. 
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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

Törzskönyvi azonosító szám: 675024 

OM azonosítója: 030911 

 

1. Költségvetési szerv megnevezése 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Tócóskerti Óvoda 

1. 2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 4031 Debrecen Margit tér 18. 

1.2.2. telephelye: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1. Tócóskerti Óvoda Napsugár Tagintézménye 4031 Debrecen, Egressy Béni tér 16. 

 

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2. 1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1989. 01. 02. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 4024 Debrecen Piac u. 20. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1. Napsugár Óvoda 4031 Debrecen Margit tér 7. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

3.1.2. székhelye: 4024 Debrecen Piac u. 20. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye:4024 Debrecen Piac u. 20. 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 14a. 

pontjának a) és r) alpontja szerinti óvodai nevelés, továbbá a többi gyermekkel együtt 

nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1. 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

Ellátja az óvodás korú gyermekek óvodai nevelése, ellátása, szakmai feladatait, továbbá a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek óvodai nevelését, 
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valamint azon sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatait, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral) 

küzdenek. 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 

megjelölése: 

 kormányzati funkció szám kormányzati funkció megnevezése 

1. 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2. 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

3. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

4. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

5. 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben 

4. 5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Debrecen megyei Jogú Város 

közigazgatási területe. 

 

A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

A köznevelési intézmény típusa: óvoda 

Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi 

gyermekekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. 

 

 A köznevelési intézmény tagintézménye: 

 tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 

1. Tócóskerti Óvoda Napsugár Tagintézménye 4031 Debrecen Egressy 

Béni tér 16. 

Óvodai csoportok száma: székhelyen: 7 csoport, 

                                                      tagóvodában: 4 csoport 

 

mindenkor hatályos jogszabályra épül az Alapító Okirat (lsd. Függelék) 

Az óvoda szakmai tekintetben önálló. Szervezetével és működésével kapcsolatban 

minden olyan kérdésben dönt, melyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.  

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

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

alkalmazottak adatairól.  

A nyilvántartott személyes és különleges adatok kezeléséről, továbbításáról, 

nyilvánosságra hozataláról az óvoda Adatkezelési Szabályzata rendelkezik. 
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Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: 

Az óvoda a személyi juttatásokkal, és azokhoz kapcsolódó járulékok és szakmai 

tevékenységgel összefüggő speciális kiadások felett jogosult rendelkezni. 

A pénzügyi-gazdasági feladatokat a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 

irányítása alatt álló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a Debreceni 

Intézményműködtető Központ  /székhelye: 4026 Debrecen Kálvin tér 2/A/ (továbbiakban 

DIM) látja el.  

A munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét, valamint az előirányzat feletti jogkör 

gyakorlásának rendjét a munkamegosztási megállapodás rögzíti. 

Gazdasági összekötő feladatokat ellátó személy: 

Boldizsár Zita óvodatitkár (székhely) 

Papp Csabáné óvodatitkár (tagintézmény) 

Aláírási joggal rendelkező személy: 

Az intézmény nevében kiadmányozási jogköre a vezetőnek van. (Báthory Csabáné 

intézményvezető) 

Akadályoztatása esetén az azonnali intézkedést igénylő ügyiratokat az intézményvezető - 

helyettes írja alá. (Oláhné Csegedi Erika intézményvezető helyettes) Az intézményvezető 

és Oláhné Csegedi Erika intézményvezető helyettes együttes hiányzása esetén az azonnali 

intézkedést igénylő ügyiratokat Katonáné Benkő Csilla intézményvezető helyettes írja 

alá.  

Az intézményi bélyegzők lenyomata és felirata: 

Hosszú bélyegző: 

 

 

 

Tócóskerti Óvoda pecsétje 

Körbélyegzők: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tócóskerti Óvoda pecsétje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagintézményének pecsétje 
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Az intézményi körbélyegzők használatára jogosult: 

• Az intézményvezető 

Az intézményi hosszú bélyegző használatára jogosult: 

• Az intézményvezető helyettesek 

• Az óvodatitkár 

A vezető tartós távolléte esetén (táppénz, szabadság) körbélyegző használatára jogosult 

Oláhné Csegedi Erika és Katonáné Benkő Csilla intézményvezető helyettesek.  

 

A tagóvodában az intézményi körbélyegző használatára jogosult: 

• A tagintézményvezető 

 

A tagintézményvezető, intézményvezető tartós távolléte esetén (táppénz, szabadság) 

helyettesítés esetén a tagóvodában található körbélyegző használatára jogosultak az 

intézményvezető helyettesek. 

 

A bélyegzőket az intézményvezetői irodában, és az intézményvezető helyettesi irodában, 

a tagóvodában a tagintézményvezetői irodában elzárva kell tartani. A bélyegzőt eltűnése 

esetén érvényteleníttetni kell.  
 
Bélyegzők használata, kezelése 

Valamennyi hivatalos aláírásnál a Tócóskerti Óvoda körbélyegzőjét kell használni.  

 

A tagintézményvezető a tagóvoda bélyegzőjét használhatja: A DIM által elvégzett munkák 

igazolására, belső ellenőrzésekhez, szabadságok nyilvántartásához, a tagintézményben 

fejlesztést végző utazó gyógypedagógus, logopédus, fejlesztőpedagógus munkavégzésének az 

igazolására, a tagintézmény belső szabályzatának az elkészítéséhez, a tagintézménybe járó 

gyermekek szüleinek írásbeli kérelmére történő hiányzások elfogadására. 

 

Az intézményben használatos valamennyi bélyegzőről, annak lenyomatáról nyilvántartást kell 

vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell, hogy a bélyegzőt ki és mikor vette használatba, 

melyet az átvevő személy a nyilvántartásban aláírásával igazol. 

 

Az intézmény képviselője: a törvényesen megbízott intézményvezető. 

Az óvodát az intézményvezető irányítja, aki magasabb vezető beosztású közalkalmazott. 

Munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az óvoda belső szabályzatai 

által előírtak szerint végzi. Megbízatása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott 

módon és időtartamra történik, visszavonásig érvényes. Munkaköri leírását a fenntartó 

készíti el.  

A képviseleti jogkörét akadályoztatása esetén: Oláhné Csegedi Erika intézményvezető 

helyettes, a vezető és Oláhné Csegedi Erika intézményvezető helyettes akadályoztatása 

esetén Katonáné Benkő Csilla intézményvezető helyettes gyakorolja. 

AZ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS ALAPDOKUMENTUMAI: 

A törvényes működést az alábbi – hatályos jogszabályokkal összhangba álló – 

alapdokumentumok határozzák meg: 
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Az Alapító Okirat 

• tartalmazza az intézmény jogállására, tevékenységére vonatkozó rendelkezéseket, 

biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését, melyet a 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fogadott el, s 

amelyet a függelék tartalmaz. 

 

Pedagógiai Program „Szeressük, így vezessük” – SZ. Í. V. program tartalmazza: 

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

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

személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődésének segítését, 

c) a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet, 

d) a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet, 

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

f) az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, 

g) a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket, 

h) a nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket. 

A nevelési év munkaterve 

• az intézmény hivatalos feladatsora, mely az intézményi célok, feladatok 

megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott 

cselekvési terve, felelősök megjelölésével. 

 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

 

Intézményvezetői pályázat 

• Az intézményvezetői megbízásra benyújtott intézményvezetői pályázat része a 

vezetési program, mely közérdekből nyilvános adat, amelyet az óvoda honlapján, 

vagy a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. 

 

 

A SZERVEZET FELÉPÍTÉSE 

(lsd.  1. sz. melléklet) 

Intézményen belül megtalálható: 

• alá - és fölérendeltség 

• azonos szinten belül mellérendeltség 

Az óvodán belül alá- és fölérendelt viszonyban működnek az egyes vezetői szintekhez 

tartozó: 

 - vezetők,  

 - illetve vezetőkhöz tartozó beosztottak. 

Az azonos vezetői szinthez tartozó munkakörök között mellérendeltségi viszony van. 

A szerv szervezeti felépítéséből, struktúrájából adódó alá- és fölérendeltségi viszony jelzi 

az egyes egységek közötti kölcsönös együttműködési kötelezettséget is. 
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A dolgozók, középvezető, és magasabb vezető közötti szakmai együttműködésre 

vonatkozó előírásokat a munkaköri leírások tartalmazzák. 

Az intézményben dolgozó alkalmazotti létszám 

A Tócóskerti Óvoda engedélyezett létszámát Debrecen Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának mindenkori hatályos költségvetési rendelete tartalmazza. 

II. A MŰKÖDÉS RENDJE. A GYERMEKEK, ALKALMAZOTTAK ÉS A 

VEZETŐK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN VALÓ 

BENNTARTÓZKODÁS RENDJE 

A LÉTESÍTMÉNYEK ÉS HELYISÉGEK HASZNÁLATI RENDJE 

Az alkalmazottak munkaidő nyilvántartásának dokumentálását a mindenkori jelenléti ív és 

a pedagógusoknál a munkaidő nyilvántartás napi aláírása biztosítja. 

Az óvodai nevelési év rendjét az óvodai munkaterv határozza meg. 

Az óvodai nevelési év rendjében meg kell határozni: 

• a nevelés nélküli munkanapok időpontját és felhasználását, 

• a szünetek időtartamát, 

• a nemzeti és óvodai ünnepek megünneplésének időpontját, 

• az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák 

időpontját, 

• az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap tervezett 

időpontját. 

• minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdést 

A székhely és tagintézménye hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel egész éven 

át, folyamatosan működik. Az óvodában a nevelési év szeptember 1-től a következő év 

augusztus 31-ig tart. 

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. 

       Az intézmény a fenntartó rendelkezése szerint nyáron / hat héten keresztül/ nem üzemel. 

       Ilyenkor történik a szükség szerinti felújítás, karbantartás, nagytakarítás.              

Ezen időszak alatt veszik ki a közalkalmazottak az évi rendes szabadságuk nagy részét. 

 A további fennmaradó szabadság a téli zárás, valamint az iskolai tavaszi-őszi szünetek 

ideje alatt adható ki praktikusan a gyermekek érdekeinek maximális figyelembe vétele 

mellett. 

Télen szintén a fenntartó rendelkezése szerint van zárva az óvoda. Az utóbbi évek 

gyakorlata alapján párhuzamosan van zárva az óvoda az iskolai téli szünettel. 

Az óvodai nevelésmentes munkanapok száma egy nevelési évben az öt napot nem 

haladhatja meg. A nevelés nélküli munkanapok mértékét, időpontját és felhasználását az 

adott évi Munkaterv tartalmazza. 

       A nevelésmentes napokról írásban és legalább 7 nappal előtte értesítjük a szülőket.    
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 A szülők a csoportnaplóban aláírásukkal igazolják, hogy tudomásul vették a 

nevelésmentes nap idejét és jelzik, ha nem tudják megoldani a gyermekük elhelyezését és 

kérnek a szomszédos óvodába ügyeletet. 

A nyári zárásról a szülőket adott év február 15-ig értesíteni kell. 

Téli zárás időpontjáról szeptember 15.-ig tájékoztatni kell a szülőket. 

A nyári zárás idején a szülő kérésére a gyermeket az erre kijelölt másik – ügyeletes 

óvodában kell elhelyezni. A fenntartó szabályozása szerint, a városban öt kijelölt óvoda 

látja el a nyári ügyeletet. Télen az ügyeletet igénylők számától függően előfordulhat, hogy 

csak egy óvoda tart ügyeletet, melyet a fenntartó jelöl ki. 

A nyári zárva tartás ideje alatt hetente egy alkalommal 8 -16 h-ig - külön megállapított 

beosztás szerint - ügyeletet kell tartani. Ügyeletet tartó személyek: intézményvezető, 

intézményvezető helyettesek 

Az ügyeleti beosztást a szabadságok figyelembevételével az intézményvezető készíti el. 

Az ügyeleti ellátásra vonatkozó igényeket a zárás előtt 15 nappal kell összegyűjteni, 

továbbítani. 

A nemzeti, az óvodai ünnepek megünneplésének, illetve az előre tervezhető 

nevelőtestületi értekezletek időpontja: az adott nevelési év Munkatervében rögzítettek 

alapján. 

A nevelés nélküli munkanapok, valamint az ünnepek időpontjáról az első szülői 

értekezleten tájékoztatást kell adni, valamint minden csoport faliújságján szeptemberben ki 

kell függeszteni és az óvoda honlapjára, valamint a KIR rendszer közzétételi listájában 

meg kell jeleníteni.  

   A nyitvatartási idő 

A székhely és a tagóvoda 6 órától este 18-ig tart. Az ügyeletet reggel 6-tól 7-ig, délután 17 

órától 18 óráig biztosítjuk. 

Reggeli ügyelet 6- 7 h-ig:  

➢ Székhely: mindig az aktuális kiscsoportban 

➢ Tagóvoda: Pitypang akadálymentes csoportszobában 

Délutáni ügyelet 17-18 h-ig: 

➢ székhelyen a kijelölt ügyeleti csoportban 

➢ tagóvodában a Pitypang akadálymentes csoportszobában. 

 

Az óvodát reggel a munkarend szerinti 6 órára érkező dajka néni, udvaros és egy fő 

ügyeletes óvodapedagógus nyitja. 

Székhely 

A kapuk egyike (nem fő bejárat) 9 óráig van nyitva, ezt követően 12 óráig zárva kell 

tartani. 

Az óvoda bejáratai a gyermekek biztonsága és vagyonvédelme érdekében zárral, retesszel 

és csengővel vannak felszerelve. 

 



 12 

Tagintézmény 

Az utcai kaput (főbejárat felől) 6-9 h-ig nyitva tartjuk és 9 - 14:30 h-ig kulcsra zárjuk, 

hogy a gyermekek az udvaron biztonságban legyenek. 

Az óvodából történő hazamenetelkor 14:30 h-tól már az udvar felől (teraszon áthaladva) 

lehet a csoportok gyermeköltözőibe bejutni.  

Az utcai kapu a gyermekek biztonsága érdekében „ringlivel” felszerelt. 

9-14:30 h között a főbejárati ajtón lehet a csoportokba is bejutni. (pl. délben hazamegy a 

gyermek, hivatalos ügyek miatt keresik az óvodatitkárt stb.). Azoknak a szülőknek, akik 

ebéd után hazaviszik gyermeküket az óvodából 12.15-kor és 12.30-kor nyitjuk ki a 

főbejáratot. A kaputelefonon kell jelezni az érkezést és az óvodatitkár fogja kinyitni az 

ajtót.  

A gyermekek biztonsága érdekében az épület főbejárati ajtaját zárva tartjuk, mivel utcára 

nyílik az ajtaja. 

A főbejáraton csak kaputelefont használva lehet bejutni az épületbe. 

 

Az alkalmazottak közül bárki ajtót nyithat, tájékozódhat, milyen ügyben jelent meg a 

látogató. 

Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az intézmény vezetője 

engedélyezi. 

Hivatalos ügyek intézése az óvodatitkár, valamint az intézményvezető, 

tagintézményvezető irodájában történik. 

A fenntartói, szakértői, tanácsadói és egyéb hivatalos és szakmai szervek képviselőit az 

intézményvezető fogadja. 

Az óvodai csoportok és foglalkozások látogatását – szülők kivételével - az 

intézményvezető engedélyezi. 

Az óvoda nyitvatartási idején belül reggel 8 és délután 16 óra között az 

intézményvezetőjének vagy helyettesének az óvodában kell tartózkodnia. 

A székhelyen akadályoztatásuk esetén a Közalkalmazotti tanács elnökével váltásban 

jönnek. A vezetők benntartózkodásán kívüli időben a helyettesítés rendje szerint történik 

a vezetői feladatok ellátása.  

A tagóvodában a tagintézményvezetőnek 8 és délután 16 óra között az óvodában kell 

tartózkodnia. 

A gyermekek napirendje csoportonként a csoportnaplóban van rögzítve. 

       A gyermek szülejétől írásbeli nyilatkozatot kell beszerezni minden óvodai döntéshez, 

amikor a szülőre fizetési kötelezettség hárul. 

       A gyermekek fogadása, valamint a biztonságos hazaérkezése érdekében egységes 

szülői/gondviselői nyilatkozatot kérünk a családoktól. 

 

 

       Az óvodai beíratás rendje 

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

betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában köteles az óvodai 

foglalkozáson részt venni. 
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A szülők számára igyekszünk lehetőséget teremteni óvodánk minél alaposabb 

megismerésére. Az óvodai jelentkezések előtt január-február hónapban nyílt napokat 

tartunk. 

A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda 

nyitvatartásának rendjét. 

Az óvodai beiratkozás jelentkezés alapján történik. Az óvoda – a fenntartó által 

meghatározottak szerint az óvodai jelentkezés idejét és módját – a határidő előtt legalább 

30 nappal nyilvánosságra hozza, előreláthatólag, február hónapban. 

A szülők a fenntartó által kiadott, az óvodában is megtalálható „Óvodai jelentkezési 

lap” kitöltésével jelentkezhetnek az óvodába. A fenntartó dönt az indítható csoportok 

számáról és létszámáról, majd tájékoztatja erről az intézményvezetőt.  

Az óvodába elsősorban az a gyermek vehető fel, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében 

lakik. A felvételről, átvételről az intézmény vezetője dönt.  

Az intézményvezető írásban értesíti a jelentkező szülőket az óvodai felvételről, vagy 

elutasításról megjelölve a jogorvoslat lehetőségét. 

Áprilisban az óvodai beiratkozáson csak a felvételt nyert gyermekek szüleinek kell részt 

venni. 

A beiratkozás, a gyermek szüleinek személyes megjelenésével történik, a gyermekre 

vonatkozó adatok rögzítésével. Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek 

nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, továbbá a szülő 

személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági 

igazolványát. 

A szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben 

történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési 

önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben 

meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. 

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az 

óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó 

határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi 

négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek 

szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen 

köteles értesíteni az intézményvezetőt. 

Az Oktatási Hivatal a bejelentésekhez elektronikus űrlapot biztosít (elektronikusan/postai 

úton) https://ohtan.oh.gov.hu 

 

Aki óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesíti jogviszonya szünetel (a szülő által 

bejelentett naptól) Megszűnik a jogviszonya, ha a gyermek eléri a tanköteles kort. Eddig 

az időpontig tartjuk fent a férőhelyét. 

 

➢ Az óvodai jogviszony: 

Az óvodai jogviszony a beíratás napján jön létre, a gyermek az óvodai jogviszonyán 

alapuló jogait a beíratás napjától gyakorolhatja.  

✓ Beiratkozás napjától a valós, jelenléti óvodába járás megkezdéséig 

• Az óvoda működéséről, az óvodai csoportokba történő beosztásról, az 

óvodai beszoktatásról/befogadásról szóló tájékoztató értekezleten való 

részvétel 

• Óvodai jel választása, óvodapedagógusokkal való megismerkedés 

https://ohtan.oh.gov.hu/
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• Családlátogatás időpontjának leegyeztetése a csoportos 

óvodapedagógusokkal 

• Óvodai étkezés megrendelésének lebonyolítása 

 

✓ A valós/jelenléti óvodába járás megkezdésétől (leghamarabb a nevelési év 

kezdő napja, azaz szeptember 01.) a jogviszony megszűnéséig 

• Jelenléti óvodai nevelésben való részvétel, az óvodába járás valós 

megkezdése 

• Intézményhasználat, óvodai rendezvényeken való részvétel 

• Szociális kedvezményekre való jogosultság 

• Óvodai étkezés – az egyéni sajátosságok (ételallergia stb.) 

figyelembevételével 

• Szükség szerinti SNI, BTMN fejlesztő nevelésben történő részvétel 

• Logopédiai ellátás, mozgásfejlesztés 

 

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

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

A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét 

szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a 

negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján 

annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a 

Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) 

felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi 

körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, 

csak az intézményvezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek 

esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-

a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós 

gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is 

benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap. 

Felmentést engedélyező szerv a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró 

járási hivatala. 

A tartós gyógykezelés alatt álló, az intézményes óvodai nevelésben való részvételi 

kötelezettsége alól felmentett gyermek szülője számára az óvoda biztosítja a tanácsadás, a 

konzultáció lehetőségét, továbbá terápiás vagy más kezelés szükségessége esetén tovább 

irányít a pedagógiai szakszolgálathoz vagy más szakellátást biztosító intézményhez. 

A gyermek sajátos nevelési igényére, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségére, 

tartós gyógykezelésére vonatkozó adatai, továbbá a gyermek speciális köznevelési 

ellátásához elengedhetetlenül szükséges szakorvosi diagnózisának adatai a pedagógiai 

szakszolgálat, a nevelési-oktatási intézmények és az egészségügyi szakellátó között 

továbbítható. 

 

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett, három éves kort betöltött, 

valamint a harmadik életévét be nem töltött gyermek szülője a nevelési év közben 

kérheti felvételét az intézmény vezetőjénél, annak érdekében, hogy a gyermek részt 

vehessen az óvodai foglalkozásokon. 
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Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél 

éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi 

kérelme teljesíthető. 

Az óvodai létszámtól függően nemcsak szeptemberi, hanem folyamatos felvételre is 

lehetőség van (pl. más városból, más óvodából történő átvételre), amennyiben ezt a 

férőhely és a gyermeklétszám megengedi. 

Az óvodák felvételi körzethatárairól a DMJV Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 4.4. pontja 

alapján átruházott hatáskörben a Kulturális és Oktatási Bizottság dönt. Elsősorban a 

körzetes gyermekek részére biztosítjuk az óvodai ellátást. A szabad intézményválasztás 

lehetősége is fennáll, amennyiben a létszámok azt megengedik. 

Az óvodai beíratás a fenntartó által meghatározott időpontban történik. 

Ideje: minden év április hónapban, melyet időben plakátokkal jelzünk. 

A gyermek mulasztásával kapcsolatos szabályok 

• A felvételi és mulasztási napló a csoportba beírt gyermekek adatait és hiányzásait 

rögzíti.  

• Naprakész vezetéséért a csoportban dolgozó óvodapedagógusok a felelősek. 

A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó szabályok 

• A gyermek hiányzását a pedagógus a mulasztási naplóba jegyzi be, hónap végén 

összesíti, havonként összegyűjti a hiányzás igazolását bizonyító orvosi igazolást, 

szülői igazolásokat. 

• Ha a gyermek az óvodai foglalkoztatás alól távol marad, mulasztását igazolni kell. 

• A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a gyermek beteg volt, és azt a házirendben 

meghatározottak szerint igazolja. 

• A szülő köteles a hiányzás idejét, okát bejelenteni személyesen vagy telefonon. 

• Indokolt esetben az óvodából való távolmaradást az intézményvezető engedélyezhet, 

amit előre írásban indoklással kell kérni.  

• Igazolt hiányzásnak fogadjuk el, nem kell az intézményvezetőtől engedélyt kérni 

a távolmaradásra, az adott nevelési év Belügy Minisztérium rendeletében kiadott 

Tanév rendjében megjelenített iskolai szünetek időtartamával megegyező napokra. 

Elegendő, ha a szülő az óvodapedagógusnak jelzi, hogy nem hozza a szünet ideje alatt 

a gyermekét az óvodába. Igazolt hiányzásnak fogadjuk el a munkanap 

átcsoportosítások miatt a szombati napokon történő hiányzásokat, ha a szülő előre 

jelezte az óvodapedagógusnak, hogy gyermekét nem szeretné az óvodába hozni. 

 

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni: 

• ha a gyermek beteg volt és azt orvosi igazolással igazolja 

• a szülő írásbeli kérelmére engedélyt kapott az intézmény vezetőjétől a távolmaradásra, 

• a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott 

kötelezettségének eleget tenni (pl. vizsgálaton, fejlesztésen jelent meg, stb.) 
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Igazolatlan mulasztás miatti intézkedés rendje 

A házirendben vannak szabályozva a gyermekek mulasztásának távolmaradásának 

igazolására vonatkozó rendelkezések. 

Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják a mulasztás igazolatlan. 

Ha a gyermek részt vesz az óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul öt 

nevelési napnál többet mulaszt - az intézmény vezetője, a gyermekvédelmi és gyámügyi 

feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban - 

értesíti 

- a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes család- és gyermekjóléti 

központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatot, 

- Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda, haladéktalanul intézkedési 

tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a 

gyermeket, a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet 

megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával kapcsolatos, továbbá a gyermek érdekeit 

szolgáló feladatokat. 

-  Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és 

az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tizenegy nevelési napot, az óvoda 

vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot. 

-  Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és 

igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az intézmény 

vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes 

gyámhatóságot, a család- és gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a 

gyermekvédelmi szakszolgálatot. 

A gyámhivatal a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének jelzése alapján, a jelzés 

beérkezését követően: 

- a nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermek esetén megküldi a 

nevelési-oktatási intézmény jelzését és írásbeli véleményét a gyermekvédelmi 

szakszolgálat számára a gyám tájékoztatása és a gyámi tevékenység szakmai segítése, 

ellenőrzése érdekében, 

- ha a gyermek nem nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, akkor a 

védelembe nem vett gyermek esetében hivatalból megindítja az eljárást a gyermek 

védelembe vétele iránt. Ezzel egyidejűleg a nevelési-oktatási intézmény vezetője 

levélben kezdeményezi a családtámogatási feladatkörében eljáró 

kormányhivatalnál a családi pótlék szüneteltetését elrendelő eljárás megindítását. 

Az óvoda nyilvántartja a gyermek után a családi pótlékra jogosult nevét, lakóhelyét, 

tartózkodási helyét, telefonszámát, akkor is, ha a jogosult nem a gyermek szülője, 

törvényes képviselője. 

Amennyiben a családi pótlékra jogosult nem szolgáltat adatot az óvoda részére, úgy az 

óvoda jogosult a családtámogatási ügyben eljáró hatóságtól beszerezni. 

 

A szülők tájékoztatása a gyermekek fejlettségéről, tankötelezettség 

Az óvodás gyermek fejlődéséről, fejlettségéről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell. 

A tájékoztatás formája, ideje a Pedagógiai Programban van rögzítve. 
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  A tankötelezettséget a Nkt. 45.§ (2) bekezdése határozza meg. 

A gyermek abban az évben, amelyben a hatodik életévét augusztus 31-ig betölti, 

tankötelessé válik.  

A tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és 

testi fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet. 

 

A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a 

felmentést engedélyező szerv (Oktatási Hivatal) döntése alapján a gyermek további egy 

nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. 

Az eljárás a szülő kérelmére indul, hiszen a szülő az, aki bármilyen indokból úgy véli, 

hogy gyermeke számára az iskola megkezdése még nem indokolt. A kérelemben 

bármilyen releváns indok leírható, így a szülő leírhatja, miért, milyen okból kérelmezi a 

felmentést, milyen körülmény, állapot, tény teszi indokolttá. 

A szülő a kérelmét az Oktatási Hivatal által a honlapján elérhetővé tett informatikai 

támogató rendszer segítségével kitöltött, majd ezt követően kinyomtatott vonalkódos 

adatlapon, papíralapon nyújthatja be. 

Szülői kérelem hiányában a gyermek tankötelezettsége megkezdésének halasztását a 

gyámhatóság is kezdeményezheti. A szülő, a gyámhatóság a kérelmét legkésőbb az 

iskolakezdés évének január 18-áig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Az 

eljárás ügyintézési határideje ötven nap. A szülő kérelme alátámasztására a kérelemhez 

bármilyen, általa fontosnak tartott iratot, dokumentumot mellékelhet, kikérheti az 

óvodától a gyermek fejlettségét alátámasztó óvodai dokumentumokat is. 

 Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető 

ki. Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a 

gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a 

szülői kérelem benyújtására nincs szükség. Ebben az esetben a szülőnek a szakértői 

bizottsági véleményt az óvodában az intézményvezetőnek be kell mutatnia, amely 

alapján az óvoda a köznevelési információs rendszerben (KIR) rögzíti ezt a tényt. Ha a 

szakértői bizottság egy év óvodai nevelésre tett javaslatot, akkor a gyermek státusza 

utóbb nem módosítható, vagyis "nem gondolhatja meg magát" sem a szülő, sem az 

óvoda, sem a szakértői bizottság oly módon, hogy a gyermek mégis kezdje meg meg a 

tankötelezettség teljesítését, hiszen a további egy év óvodai nevelés, mint 

jogkövetkezmény, a törvény erejénél fogva beállt. 

 

Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a felmentést 

engedélyező szerv (Oktatási Hivatal) a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy a gyermek 

hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. 

 

Ha a felmentést engedélyező szerv azért engedélyezi a gyermek további egy nevelési évig 

óvodai nevelésben való részvételét, vagy a szakértői bizottság azért javasolja a 

tankötelezettség megkezdése alóli felmentésre irányuló kérelem benyújtására nyitva álló 

határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben való részvételét, 

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

nehézséggel küzd, akkor a gyermek számára az óvoda a 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 biztosít. 
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Az intézmény alkalmazottainak munkarendje: 

Az intézmény zavartalan működése érdekében az alkalmazottak munkarendjét a hatályos 

jogszabályok betartásával –az intézményvezető állapítja meg. Az alkalmazottak munkaköri 

leírását az intézményvezető készíti el. Minden alkalmazottnak az intézményben be kell 

tartania az általános munka és balesetvédelmi szabályokat. Az ezzel kapcsolatos képzést az 

intézmény által megbízott munkavédelmi felelős tartja. 

Az alkalmazottak napi munkarendjét a felügyeleti és helyettesítési rendet az intézményvezető 

állapítja meg.  

A közalkalmazottak teljes munkaideje: 40 óra. Ezen belül a törvény, neveléssel-oktatással 

lekötött (kötött munkaidő) munkaidőt állapít meg a pedagógusok esetében.  

Órakedvezmény a munkaközösség vezetőknek Közalkalmazotti Tanács elnökének és 

tagjainak jár.  

 Intézményvezető: kötött munkaideje: 8 óra  

a Köznevelési Törvény 69.§. 5.bek. 5. sz. melléklete alapján 

munkaidejét maga osztja be.  

Intézményvezető helyettes: kötött munkaideje: 22 óra 

                                               vezető helyettesi feladatokat végez további 10 órában. 

Tagintézményvezető: kötött munkaideje: 22 óra 

      (tagóvodában)        tagintézményvezetői feladatokat végez a további 18 órában. 

Óvodapedagógusok: kötött munkaidő: 32 óra 

 reggel 7 órától, délután 1330-ig 

 délután 1030-tól 17-ig.  

 heti váltásban.  

 reggel 6-tól 7-ig, valamint délután 17-től 18-ig ügyelet, melyet  

 felváltva, külön beosztás szerint látnak el. 

Fejlesztőpedagógus: kötött munkaideje: 32 óra 

      reggel 8-1430 óráig (helyettesítés esetén vezetői utasításra változhat) 

A pedagógus alapfeladatát az Etikai kódex, Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 

szellemében, a Pedagógiai program alapján („Szeressük, így vezessük!”), munkaköri leírása, 

megbízatása alapján köteles ellátni. (lsd. munkaköri leírások, megbízatások). 

Csak megfelelő felsőfokú iskolai végzettségű óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus 

alkalmazható.  

Az óvodapedagógusok munkarendje 

A nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje kötelező órákból, 

valamint a nevelő-oktató munkával, vagy a gyermekekkel, a szakfeladatának megfelelő 

foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A munkabeosztások 
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összeállításánál alapelv, az intézmény zavartalan működése és az óvodapedagógusok 

egyenletes terhelése. 

A pedagógusok munkaidejének kitöltése: 

A pedagógus-munkakörben dolgozók munkaideje két részre oszlik: 

 A kötött munkaidőben ellátott feladatok (heti 32 óra) 

 A kötött munkaidőn kívül ellátott feladatok (heti 8 óra) 

A kötött munkaidőben (heti 32 óra) ellátott feladatok az alábbiak: 

 a gyermekekkel kapcsolatos pedagógiai, nevelési, segítő, fejlesztő, gondozói feladatok 

ellátása; 

 differenciált képességfejlesztő foglalkozások/tevékenységek megtartása. 

A kötött munkaidőn kívül (heti 8 óra) ellátott feladatok a következők: 

Az intézményben végezhető pedagógiai feladatok meghatározása 

 helyettesítéssel kapcsolatos feladatok ellátása; 

 részvétel a csoport tevékenységeiben (integrálás), élményszerzéseken, 

rendezvényeken; 

 munkaközösség vezetői feladatok ellátása; 

 munkaközösségben való részvétel, feladatvégzés; 

 kötelező dokumentumok vezetése (csoportnapló, felvételi mulasztási napló vezetése, 

fejlődési napló, jelenléti ív, munkaidő nyilvántartás, éves tervezőmunka, tematikus 

tervek készítése, vázlatok készítése); 

 mérések, fejlesztések elvégzése, dokumentálása; 

 programok rendezvények, események szervezése, megvalósítása; 

 tehetséggondozás, pályázatra, versenyre felkészítés, kíséret, felügyelet biztosítása, 

egyéni  

 fejlesztéssel kapcsolatos feladatok; 

 gyermek-, és ifjúságvédelmi feladatok; 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása; 

 részvétel értekezleteken, megbeszéléseken; 

 nevelés nélküli munkanapon elrendelt szakmai jellegű munkavégzés; 

 részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében; 

 felelősi feladatok ellátása; 

 csoportszobák rendben tartása, dekorációjának kialakítása; 

 foglakozásokhoz, játékhoz, fejlesztéshez való felkészülés, eszközök elkészítése  

 (szemléltető eszközök, feladatlapok, egyéb eszközök); 

 heti tervek egyeztetése (váltótárs, dajka néni, szülők). 



 20 

Az intézményen kívül végezhető pedagógiai feladatok meghatározása 

 foglalkozásokhoz, tevékenységekhez, játékhoz, fejlesztéshez való felkészülés, 

eszközök elkészítése (szemléltető eszközök); 

 heti tervek összeállítása; 

 részvétel továbbképzéseken, szakmai előadásokon, konferenciákon; 

 dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való részvétel; 

 óvodán kívüli rendezvényeken való részvétel, kíséret, felügyelet; 

 családlátogatás; 

 kapcsolattartás, egyeztetés partnerekkel; 

 beszerzések, vásárlások óvodai csoport, intézmény részére; 

 adományok beszerzése, átvétele; 

 óvodai kirándulások, ünnepélyek, szabadidős tevékenységek előkészítése, 

lebonyolítása; 

A fentieken túl az intézményvezető eseti feladatokat adhat, kizárólag pedagógiai témában 

Pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje: 

A munkaidő nyilvántartását, a jelenléti ívet minden dolgozó köteles folyamatosan, 

naprakészen vezetni.  

A nyilvántartás vezetésével kapcsolatban felelősség terheli: 

 az intézményvezetőt; 

 az intézményvezető helyettest; 

 óvodapedagógust. 

Feladataik: 

A nyilvántartás vezetésének szervezési feladatait az intézményvezető, illetve utasítása szerint 

a helyettese látja el. 

A pedagógus feladata, hogy: 

 a nyilvántartás vezetésével kapcsolatos előírásokat megismerje és betartsa; 

 a nyilvántartást a kijelölt tartási helyen tartsa, onnan csak a napi bejegyzések 

beírásának időtartamára viheti el, 

 a munkaidő nyilvántartási lapra naponta beírja a foglalkozással lekötött munkaidő, 

valamint a foglalkozással le nem kötött munkaidő teljesítését a nyilvántartásban 

szereplő jogcímek szerint; 

 elkészítse a havi összesítéseket; 
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 a nyilvántartást kezelő kérésére együttműködik, a nyilvántartással kapcsolatos 

esetleges tévedések, előírások kijavításában, illetve az egyéb adminisztrációs 

tévedésekből fakadó eltérések kiigazításában. 

Pedagógiai asszisztensek: Reggel 8-tól délután 16-ig, hiányzás esetén  

 szükség szerinti bontásban. 

  Dajkák:  Reggel 6-tól délután 14 óráig 10-18 h-ig (külön beosztás szerinti 

ügyelet) 

   Délelőttös munkaidő: 7-től l5 óráig 

   Délutános munkaidő: 930-tól-17 30 óráig  

Óvodatitkárok:  Reggel 730 órától délután 1530 óráig.  

Az óvodában a gazdasági, ügyviteli, adminisztrációs feladatok ellátását végzi. Munkáltatója 

az intézmény vezetője, feladatát az intézményvezető utasítása alapján végzi. A feladatkörébe 

utalt teendőket a munkaköri leírás tartalmazza. Önálló intézkedési jogkörrel nem rendelkezik. 

Anyagi felelősséggel tartozik, titoktartásra kötelezett. 

  Udvaros-eljáró: Reggel 6-tól délután 14-ig, illetve vezetői utasításra szükség szerint 

változhat. 

Konyhai dolgozók: 

 Váltott műszakban (heti váltásban): 7 órától 15 óráig illetve 8 órától 16  

                             óráig 

A közalkalmazottak részletes feladatait és hatáskörét a munkaköri leírás határozza meg.  

(lsd. 2. sz. melléklet) 

Táppénzes állomány esetén egy hétig köteles a váltótársát helyettesíteni minden kolleganő. 

(dajka, konyhai alkalmazott) 

Óvodapedagógusok számára nevelési évenként legfeljebb harminc napra rendelhető el 

eseti helyettesítés, mely hetente a 4 órát nem haladhatja meg. 

A neveléssel-oktatással lekötött munkaidejét meghaladóan a pedagógusnak további 

foglalkozás megtartása akkor rendelhető el, ha 

a) a munkakör nincs betöltve, a pályázati eljárás idejére, 

b) a munkakör nincs betöltve, és az álláshelyre kiírt nyilvános pályázat sikertelen volt, 

feltéve, hogy a munkaközvetítési eljárás sikertelen maradt,  

c) a betöltött munkakör feladatainak ellátása betegség, baleset vagy egyéb ok miatt 

váratlanul lehetetlenné vált. 

További helyettesítés az intézményvezető helyettes és a tagóvodában a tagintézményvezető 

beosztása alapján történik. 
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Óvodatitkár hiányzása esetén a pedagógiai asszisztens, mindkettőjük hiányzása esetén az 

intézményvezető helyettesek végzik a titkári feladatokat teljes felelősséggel. 

A tagóvodában az óvodatitkár hiányzása esetén a tagintézményvezető, mindkettőjük 

hiányzása esetén a székhelyen dolgozó óvodatitkár végzi a titkári feladatokat teljes 

felelősséggel. 

Udvaros hiányzása, esetén a dajka nénik látják el az udvari munkákat, teljes felelősséggel.  

Konyhai dolgozó hiányzása esetén a dajka nénik konyhai feladatra, helyettesítésre, 

beoszthatóak. 

A helyiségek és berendezésük használati rendje 

 Az alkalmazottak az intézmény helyiségeit, létesítményeit nyitvatartási, – és 

munkaidőben rendeltetésszerűen használhatják.  

 Az intézményi helyiségek berendezési tárgyait, felszerelési eszközeit a helyiségleltár 

szerint kell megőrizni. 

 A hivatalos ügyek intézése az óvodatitkári, tagintézményvezetői és intézményvezetői 

irodában történik. Az intézményvezetői irodában található zárt szekrényben, a 

dolgozók nyilvántartása, személyi anyaguk. 

Az alkalmazotti helyiség használata: 

• A dolgozók az intézmény helyiségeit, létesítményeit nyilvántartási időben akkor és 

olyan módon használhatják, hogy ne veszélyeztesse a nevelő-oktató tevékenységet, és 

az intézmény egyéb feladatainak ellátását. 

A gyerekek helyiségeinek használata: 

 A gyerekek az óvoda helyiségeit és ezek berendezéseit csak pedagógus és dajka 

felügyeletével használhatják –a házirend betartásával. 

A számítástechnikai eszközök, és fénymásolók használatának rendje: 

A székhelyen az óvodatitkár irodájában elhelyezett számítógépek, nyomtató használatára 

jogosult az: 

 óvodatitkár; 

 intézményvezető; 

 intézményvezető helyettes; 

A tagóvodában az óvodatitkár irodájában elhelyezett számítógépek, nyomtató használatára 

jogosult az: 

 óvodatitkár; 

 intézményvezető; 

 tagintézményvezető; 
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A székhelyen a nevelői szobában elhelyezett nyomtatók használatára az 

intézményvezetővel való egyeztetést követően minden pedagógus jogosult, amennyiben az 

anyag az óvodai nevelési, működési feladatokhoz kapcsolódik. 

Az informatikai eszközök használatánál követelmény a takarékossági szempontok betartása, 

valamint a gépek kíméletes, szakszerű használata. Működési zavar esetén a használó köteles 

azonnal értesíteni az intézményvezetőt, intézményvezető helyettest. 

Biztonsági rendszabályok a székhelyen és a tagóvodában: 

 Vagyonvédelmi okokból zárva kell tartani nyilvántartási idő alatt az üresen hagyott 

egyéb helyiségeket. 

 A dajkák és udvaros feladata, hogy az udvar bejárati ajtaja és kapuja zárva legyen 

 Az udvaros gondoskodik a zárak használhatóságáról. 

 Az épületet nyitó és záró dolgozó köteles az épület riasztóberendezését felelősséggel 

kezelni.  

 A dolgozók által használt elektromos berendezéseket munkavégzés befejezése után 

kötelesek áramtalanítani. 

 A tagóvodában kaputelefonos rendszer működik. Az ajtó kinyitása előtt meg kell 

győződni, arról, hogy a kaputelefonon jelző személy kit keres, milyen célból jött. 

Karbantartás és kártérítés: 

 A csoportszobák és más helyiségek balesetmentes használhatóságáért a munkavédelmi 

felelős és az azokban elhelyezett eszközök karbantartásáért az intézményvezető felel. 

 A meghibásodott eszközöket, berendezéseket a hibát észrevevő köteles a 

munkavédelmi felelősnek azonnal jelenteni, aki saját hatáskörben, vagy a vezető 

bevonásával intézkedik a hiba elhárítása ügyében. 

 A hibás eszközöket le kell adni az udvarosnak a hiba megjelölésével. 

 Az intézményben, annak felszereltségében és a berendezési tárgyaiban okozott kárt a 

károkozónak meg kell téríteni.  

 Az udvaros felelős az óvodai helyiségek, berendezések, udvari felszerelések 

balesetmentes használhatóságáért és az azokban elhelyezett eszközök karbantartásáért. 

 Az eszközök, berendezések hibáját a használó köteles jelenteni az 

intézményvezetőnek, vagy az intézményvezető helyettesnek, tagóvodában a 

tagintézményvezetőnek. 

 A javíthatatlan eszközöket, berendezéseket külön jogszabály alapján selejtezni kell. 



 24 

III. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE 

Belső kontroll rendszer 

1. Az intézmény vezetője felelős 

A belső ellenőrzések megszervezéséért, rendszerének kialakításáért. 

A részletes folyamatszabályozás megtalálható az óvoda Belső kontroll rendszer 

működtetésének szabályzatában. A belső ellenőrzés feladatköre magában foglalja az 

óvodában folyó szakmai tevékenységgel összefüggő és gazdálkodási tevékenységgel 

kapcsolatos ellenőrzési feladatokat. 

Az ellenőrzések ellenőrzési terv alapján történnek, melyet az óvoda éves 

munkaterve tartalmaz. 

A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és a 

tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, mely azt a 

célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa az alábbi célokat:  

• a tevékenységeket, műveleteket szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás 

elveivel (gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség) összhangban hajtsa végre  

• teljesítse az elszámolási kötelezettségeket  

• megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásnak 

• megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől, és a nem rendeltetésszerű 

használattól.  

 

2. A gazdálkodással kapcsolatos belső ellenőrzés rendje 

A DIM belső ellenőrzése látja el az óvodánál a belső ellenőrzési feladatokat. A DIM az 

óvoda együttműködésével kialakítja az óvodára vonatkozóan a pénzügyi-gazdálkodási 

feladatokhoz és a belső kontroll rendszerhez kapcsolódó ellenőrzési nyomvonalat, a 

kockázatkezelési rendszert, a kontroll tevékenységek, a szervezeti integritást sértő 

események kezelését, az információs és kommunikációs, valamint a monitoring rendszer 

működtetését. A DIM és az óvoda egyaránt kötelesek ennek megfelelően működni. 

3. A belső ellenőrzés célja, hogy: 

• biztosítsa az intézmény vezetője számára a megfelelő mennyiségű és minőségű 

információt a törvényes működéshez, különös tekintettel a gazdálkodásra, és a 

pénzügyi tevékenységre 

• feltárja a gazdasági követelményektől való eltérést, szabálytalanságot, hiányosságot, 

mulasztást 

• megszilárdítsa a belső rendet, fegyelmet 



 25 

• vizsgálja az intézményi vagyon védelmét, a takarékosság érvényesítését, a leltározás, 

selejtezés végrehajtásának megfelelősségét. 

Az óvoda kialakított gazdálkodásának folyamatára és sajátosságaira tekintettel azokat az 

eljárásokat és belső szabályzatokat ellenőrzi, melyek alapján a feladatok ellátására 

szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, 

hatékony és eredményes gazdálkodását biztosítja. 

4. A belső ellenőrzés magába foglalja az 

• előzetes 

• folyamatba épített 

• és utólagos ellenőrzést 

5. A belső ellenőrzés alapdokumentumai 

• gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok 

• belső kontroll rendszer működtetésének szabályzata 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

1. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja  

Egyrészt az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő 

helyes gyakorlat megteremtése, erősítése, másrészt a pedagógiai munka 

minőségének, hatékonyságának mérése, fokozása, annak feltárása, hogy milyen 

területen szükséges erősíteni a tevékenységet, milyen területen kell a rendelkezésre álló 

eszközöket, felszereléseket felújítani, korszerűsíteni, illetve bővíteni. 

Az egyes nevelési évekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az 

ellenőrzést végző, illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az óvodai munkaterv részét 

képező belső ellenőrzési terv határozza meg. 

A vezetői munkához szorosan hozzátartozik az ellenőrzés, valamint az Nkt. a szakmai 

közösség egyik feladatául jelöli a nevelő-oktató munka ellenőrzésének segítését. 

Az intézményvezető és helyettesei, a tagintézményvezető az ellenőrzési ütemtervben, 

illetve az írásban rögzített munkamegosztás alapján a pedagógiai és a nevelőmunka 

eredményessége és az intézmény zavartalan működése érdekében ellenőrzik a 

közalkalmazottak munkáját, (pedagógusi munka, nevelőmunkát segítő alkalmazottak, 

egyéb alkalmazottak) értékelik teljesítményüket. 
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Az intézményvezető és a munkaközösségvezetők, valamint a minőségi team segítik a 

Pedagógiai Program működéséhez elengedhetetlen, fontos vizsgálati eredmények 

lebonyolítását. A program alkalmassága, helyi tevékenység eredményessége, óvodánk 

meghatározója. 

Alapelv: folyamatosan - életszerűen – természetesen, egyénre szabottan. 

Általános elveink 

• Az ellenőrzés tartalmának konkrét meghatározása 

• Az előző ellenőrzés tapasztalatainak figyelembe vétele 

• Az ellenőrzés hatására innovációs folyamatok megindítása 

• A kompetencia határok tisztázása 

2. A belső ellenőrzés általános elvi követelményei  

• Biztosítsa az intézmény felelős vezetői számára az információt az intézményben 

folyó nevelő - oktató munka tartalmáról és annak színvonaláról. 

• Az ellenőrzés során előtérbe kell, hogy kerüljön a támasznyújtás, segítségnyújtás, 

együttgondolkodás, ösztönzés.  

• Segítse a vezetői irányítást, a döntések előkészítését és megalapozását, biztosítsa az 

óvoda törvényes, belső utasításokban előírt pedagógiai működését. 

• Fogja át a pedagógiai munka egészét.  

• Biztosítsa az óvoda pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, az országos 

óvodai program, valamint a pedagógiai program szerint előírt) működését. 

• Segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását. 

• Támogassa a mintaadó kezdeményezéseket, mutasson rá a tévedésekre, 

hiányosságokra.  

• A szülői közösség észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel segítse az intézmény 

valamennyi szereplőjének megfelelő pedagógiai módszer megtalálását. 

• Támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes 

végrehajtását, megtartását. 

• Az intézmény vezetősége számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson 

az óvodapedagógusok munkavégzéséről. 

• Szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az óvoda nevelőmunkájával 

kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

• Hatékonyan működjön a megelőző szerepe. 

• Megszilárdítsa a rendet, munkafegyelmet. 

• Segítse az óvoda értékrendjének kialakítását, képviseletét. 
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3. Az ellenőrzés kiterjed 

• munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjára, minőségére 

• a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre 

• a működési feltételek vizsgálatára. 

4. Az ellenőrzés fajtái 

• tervszerű, előre megbeszélt időpont és egyeztetett szempontok szerinti ellenőrzés 

• spontán, alkalomszerűen a problémák feltárása, megoldása érdekében, a napi 

felkészültség felmérése miatt. 

5. Az ellenőrzés típusai:  

• egyéni 

• mikrocsoportos 

• egész közösséget érintő körben. 

A pedagógiai munka éves ellenőrzési ütemtervét az intézményvezető helyettesek, 

a tagintézményvezető és a szakmai munkaközösség javaslatai alapján az 

intézményvezető készíti el, mely az éves munkaterv része. 

Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés területeit, módszerét és ütemezését. 

Az ellenőrzési tervet az óvodában nyilvánosságra kell hozni. Az ellenőrzés kiterjed az 

egyes feladatok elvégzésének módjára, minőségére, a munkafegyelemmel összefüggő 

kérdésekre, a működési feltételek vizsgálatára. 

Az ellenőrzési terv végrehajtásáért az intézményvezető felel. 

Az ellenőrzésben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az intézményvezető dönt. 

Az ellenőrzés rendjét igyekezni kell úgy kialakítani, hogy a nevelési év során valamennyi 

alkalmazott munkáját értékeljék. 

6. Az ellenőrzésben érintettek, kiemelt szempontok a nevelőmunka belső 

ellenőrzése során 

Az ellenőrzésben érintettek: 

• intézményvezető helyettes 

• tagintézményvezető 

• fejlesztőpedagógus 

• óvodapedagógusok 

• pedagógiai asszisztens 

• óvodatitkár 

• dajkák 
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• udvaros 

• konyhai alkalmazottak 

Pedagógus munkakör ellenőrzésének kiemelt szempontjai 

• a pedagógusok munkafegyelme 

• a nevelőmunkához kapcsolódó adminisztráció pontossága 

• a terem rendezettsége, dekorációja 

• a pedagógus-gyermek kapcsolata, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása 

• a nevelőmunka tartalmának, színvonalának viszonyítása a követelményekhez, ezzel 

kapcsolatban a pedagógusok szakmai és módszertani felkészültségének vizsgálata  

• a tanulási folyamatok, a foglalkozások szervezése 

• előzetes felkészülés, tervezés 

• felépítés és szervezés 

• az alkalmazott módszerek 

• a gyermekek tevékenysége és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, 

magatartása 

• az eredményesség vizsgálata, a pedagógiai program  követelményeinek teljesítése 

• a nevelési év feladatainak megvalósítása, a pedagógusok ezzel kapcsolatos 

tevékenységének vizsgálata 

• a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módja, minősége 

• a gyermekek fejlődésének nyomon követése, értékelése, fejlesztése 

• közösségalakítás 

• konfliktuskezelés 

Pedagógiai asszisztens munkakör ellenőrzésének kiemelt szempontjai 

• a pedagógógiai asszisztens munkafegyelme 

• a munkavégzéssel kapcsolatos adminisztráció pontossága 

• kollégákkal való együttműködés 

• gondozási tevékenységek ellátása 

• tevékenységrendszerekben való részvétel 

• udvari tevékenységekben való részvétel 

• óvodapedagógusok munkájának segítése 

• ünnepeken, rendezvényeken való részvétel 

• példamutatás (magatartása, beszédkultúrája, hangneme, mimikája) 
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Óvodatitkár munkakör ellenőrzésének kiemelt szempontjai 

• az óvodatitkár munkafegyelme 

• a munkavégzéssel kapcsolatos adminisztráció pontossága  

• élelmezéssel kapcsolatos feladatok 

• irattározási, iratkezelési, postázási feladatok 

• kapcsolattartás 

• konfliktuskezelés 

• közösségalakítás 

Dajka munkakör ellenőrzésének kiemelt szempontjai 

• a dajka munkafegyelme 

• a munkavégzéssel kapcsolatos adminisztráció pontossága (jelenléti ív vezetése) 

• részvétel a gyermekcsoport életében 

• a dajka-gyermek kapcsolata, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása 

• példamutatás (magatartása, beszédkultúrája, hangneme, mimikája) 

• napi takarítási feladatok (csoportszoba, gyermeköltöző, mosdó helyiségek, kijelölt 

területek) 

• étkeztetéssel, pihenéssel, udvari tevékenységekkel kapcsolatos feladatok ellátása  

• az épület biztonsága (nyitás-zárás) 

• gépek, berendezések rendeltetésszerű használata 

• védőruha használat 

• tisztítószer tárolás 

• közösségalakítás 

• konfliktuskezelés 

• időszakos feladatok ellátása (ágyneműhúzás, fertőtlenítés, varrás, javítás, nagytakarítás) 

Udvaros-eljáró munkakör ellenőrzésének kiemelt szempontjai 

• az udvaros munkafegyelme 

• a munkavégzéssel kapcsolatos adminisztráció pontossága (jelenléti ív vezetése) 

• karbantartási, udvargondozási, növényápolási feladatok elvégzése 

• balesetmentesség, tiszta környezet biztosítása 

• hulladékkezelés 

• munkaeszközök megfelelő használata 

• eljárói, kézbesítői munka 
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• közösségalakítás 

• konfliktuskezelés 

Konyhai munkakör ellenőrzésének kiemelt szempontjai 

• a konyhai dolgozó munkafegyelme 

• a munkavégzéssel kapcsolatos adminisztráció pontossága (jelenléti ív vezetése, ételek 

hőfokának mérése, rögzítése) 

• tízórai, ebéd, uzsonna átvétele, megfelelő mennyiségű tálalása 

• takarítási feladatok elvégzése (tálaló, felnőttek ebédlője), rend, tisztaság a szekrényekben 

• mosogatás a HACCP előírásnak megfelelően 

• ételminta eltevése 

• személyes higiénia 

• törésfüzet vezetése 

• közösségalakítás 

• konfliktuskezelés 

Az ellenőrzés részletes szempontjait tartalmazó feljegyzés minták az ellenőrzési szabályzat 

mellékletében találhatóak. 

7. Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet 

• az intézmény vezetője 

• az intézményvezető helyettese 

• tagintézményvezető 

• a szakmai munkaközösség 

• szülői közösség. 

8. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái 

• rendszeres és eseti szóbeli, írásbeli beszámoltatás 

• értekezletekre való felkészülés 

• dokumentum ellenőrzés 

• adatkérés és-elemzés 

• értekezleteken való aktivitás  

• csoportlátogatás 

• speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok 

• szúrópróba-kontroll. 

9. Belső ellenőrzésre jogosultak 
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• Intézményvezető /teljes jogkörrel minden munkakörben/ 

• a pedagógiai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése, 

megtartása 

• pedagógiai munka színvonala /PP megvalósulása/ 

• tervezési, beszámolási feladatok elvégzése 

• az óvoda dolgozóinak együttműködése 

• munkaköri feladatok végrehajtása 

• gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátása 

• óvoda-család kapcsolatának vizsgálata 

• gazdasági, ügyviteli feladatok ellátása 

• munkavédelmi feladatok. 

• Intézményvezető helyettes teljes jogkörrel minden munkakörben az intézményvezető 

megbízásával lsd. munkaköri leírás/ 

• nevelési területek vizsgálata 

• munkaköri feladatok végrehajtása 

• minden olyan terület, amellyel az intézmény vezetője megbízza 

• intézményvezető távollétében minden olyan terület, mely az ő ellenőrzési 

kötelezettségére kiterjed. 

• Tagintézményvezető teljes jogkörrel minden munkakörben az intézményvezető 

megbízásával /lsd. munkaköri leírás/ 

• nevelési területek vizsgálata 

• munkaköri feladatok végrehajtása 

• partneri elégedettség méréséből adódó feladatok megvalósítása 

• szakmai területek vizsgálata 

• minden olyan terület, amellyel az intézmény vezetője megbízza 

• Munkaközösség-vezető: /a munkaközösség tervében meghatározott témában az 

intézményvezető megbízásával/ 

• munkatervi feladatok határidőre történő teljesítése 

• szakmai területek vizsgálata 

• szakmai eszközellátottság vizsgálata 

• partneri elégedettség méréséből adódó feladatok megvalósítása 

• szakmai területek vizsgálata 

• munkaköri feladatok végrehajtása. 
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• Önértékelési csoport (BECS) vezető: 

• Részt vesz az óvoda belső ellenőrzési tevékenységében, ellenőrzi az 

óvodapedagógusok szakmai munkáját, az előrehaladást, eredményességet. 

• Hiányosságok megtapasztalásánál, illetve a csoporttagok tapasztalatai 

alapján jelzéssel él az intézményvezető felé. 

• Ellenőrző tevékenysége során kompetencia határait ismeri és betartja. 

 

Az ellenőrzéssel kapcsolatos konkrét feladataikat az éves munkaterv tartalmazza. 

A belső ellenőrzés ütemterv alapján történik. Az ellenőrzés eredményéről az érintettet 

tájékoztatni kell. 

A gyakorlati munka ellenőrzése során elsődleges szempontunk az önálló munka 

tiszteletben tartása, a módszertani szabadság biztosítása, a pozitív megerősítés az 

elfogadott elvek számonkérése. 

10. Mérésre, értékelésre jogosult személyek 

• intézményvezető a minőségbiztosítás megvalósítása érdekében 

• intézményvezető helyettesek, tagintézményvezető – az óvoda óvó-védő előírások 

betartása érdekében 

• az önértékelési team (BECS) a belső ellenőrzésben mérési, értékelési feladatot lát el, 

az intézményvezető kérésére, a nevelőtestület elfogadása mellett. 

(minden nevelési évnek konkrét meghatározott feladata van, ami éves munkatervben kerül 

meghatározásra.) 

11. Visszacsatolás az ellenőrzésre, az ellenőrzés értékelésének rendje 

• azonnali megbeszélés az ellenőrzött személlyel 

• vezetői megbeszélések keretén belül 

• munkaközösségi foglalkozásokon 

• nevelési évet értékelő munkatársi és nevelőtestületi értekezleteken. 

• kedvező tapasztalatok → elismerés 

• feltárt hiányosságok → megszüntetésre vonatkozó intézkedés → személyes 

felelősségre vonás → megelőzés feltételeinek biztosítása. 

Az ellenőrzés tapasztalatairól az ellenőrzést végző személy feljegyzést készít, 

amelyet ismertet az ellenőrzött pedagógussal, alkalmazottal. Az értékelést a 

pedagógus, alkalmazott önértékelése előzi meg. 

A pedagógusok, alkalmazottak értékelése, a nevelőtestület által elfogadott pedagógus és 

alkalmazotti értékelési rend szerint történik. A nevelési évzáró értekezletén az 
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intézményvezető értékeli a pedagógiai munka belső ellenőrzésének eredményeit. 

Ismerteti a nevelőtestülettel az ellenőrzés általános tapasztalatait, megfogalmazza az 

esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. 

Az intézményvezető által megfogalmazott általános tapasztalatok eredményeit 

fejlesztési célzattal felhasználva készíti el az óvoda a következő évi munkatervét. 

Az ellenőrzési tervet az óvodában minden év szeptember 15-ig nyilvánosságra kell hozni. 

Az ellenőrzéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

1. Az intézményvezető jogállása 

Az intézmény egyszemélyes felelős vezetője a belső ellenőrzés irányítója. Ellenőrzési 

joga kiterjed az intézmény összes alkalmazottjára és munkavégzésükre, valamint a teljes 

intézményi működésre. 

Az intézmény vezetőjének feladata, hogy a belső ellenőrzési rendszer tárgyi, személyi 

feltételeit megteremtse, megtartsa értékelő megbeszéléseit. Ezen túlmenően meg kell 

követelnie a belső ellenőrzési rendszer hatékony működését és el kell rendelnie a 

következetes számonkérést, intézkedéseket. 

2. Az ellenőrző személyek jogai 

Az ellenőrzést végzők jogosultságai: 

• Beléphet az ellenőrzött intézmény bármely helyiségébe, és betekinthet az ellenőrzött 

intézmény bármely iratába, okmányába, szekrényébe, íróasztalának fiókjába. 

• Felvilágosítást (nyilatkozatot) kérhet az ellenőrzött intézmény bármely 

munkavállalójától szóban vagy írásban, vagy azonnal, vagy megadott határidőre. 

3. Az ellenőrző személyek kötelezettségei 

Az ellenőrzést végzők kötelességei: 

• Köteles bejelenteni az ellenőrzöttnek a helyszíni ellenőrzést, annak megkezdését 

megelőzően, amennyiben a bejelentés nem veszélyezteti az ellenőrzés céljának 

megvalósulását 

• Tárgyilagosan kell értékelnie a feltárt tények alapján a kialakult helyzetet, felelős a 

megállapításai helytállóságáért és megalapozottságáért 

• Titoktartás vonatkozik rá a hivatalból tudomására jutott adatok, információk 

tekintetében 

• Ismertetni kell megállapításait az ellenőrzött személlyel és a vonatkozó részeket 

azokkal, akiknek személyes felelősségét név szerint megállapította 
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4. Az ellenőrzött személyek jogai és kötelezettségei 

Az ellenőrzött személyek jogai: 

• Meggyőződhetnek az ellenőrzés jogszerűségéről 

• Megismerhetik az ellenőrzésnek a tevékenységükkel kapcsolatos megállapításait 

• Kifejthetik észrevételeiket és azokra valamilyen formában választ kaphatnak 

Az ellenőrzött személyek kötelességei: 

• Biztosítsák az ellenőrzést végzők részére az ellenőrzés zavartalan lebonyolításának 

minden feltételét 

• Működjenek együtt az ellenőrzést végzőkkel, a feltett kérdésekre a valóságnak 

megfelelően válaszoljanak 

• Tegyék meg haladéktalanul vagy a meghatározott időre – az ellenőrzés megállapításai 

alapján – a saját hatáskörükbe tartozó intézkedéseket és erről megfelelően adjanak 

számot. 

Az óvoda monitoring stratégiája 

 
Az intézmény vezetője olyan monitoring rendszert működtet, mely lehetővé teszi a 

szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. 

A jogszabályi előírás alapján, az ellenőrzési nyomvonalhoz kapcsolódóan, az óvodának ki kell 

alakítania egy olyan monitoring rendszert (hierarchikusan felépített vezetői információs 

rendszert), amelynek alapján a szervezet valamennyi tevékenységének minden szakasza 

értékelhető, és megfelelő jelzést ad a szükséges intézkedések meghozatalára. 

Fontos, hogy az intézmény vezetője lássa az egész intézmény működését, működési 

rendszerét és érzékelje a rendszer elemeinek működési zavarát, mely monitoring garanciát 

nyújt a működés zavartalanságához, a folyamatos fejlődés megtételéhez. 

A szervezeti célok megvalósításának monitoringja 

A folyamatos monitoring lényegében beépül az óvoda szervezetének normális, ismétlődő, 

mindennapi működési tevékenységeibe, magában foglalva a vezetés rendszeres felügyelet 

ellátó, ellenőrző tevékenységét, valamint más műveleteket, amelyeket az alkalmazottak 

hajtanak végre feladatkörük ellátása keretében.  

A vezetést támogatja a hatékony monitoring megvalósításában a belső ellenőrzés is. 

Az Óvoda monitoring stratégiájának kialakítása 

Az intézményvezető által kialakított monitoring stratégia nyomon követi, hogy a tényleges 

tevékenység, feladatellátás az előírásoknak megfelelően történjen és hozzájárul a szervezet 

hatékony működéséhez.  

A belső ellenőrzés fokozatosan: 

• A szervezet kockázatkezelésére, hatékonyságára és eredményességére hat. 

• A vezetésnek folyamatosan látnia kell, hogy a teljesítmények a szándékaiknak 

megfelelően, vagy attól eltérő módon alakulnak.  

Ezért folyamatosan kontrollálniuk kell, hogy: 

• a kitűzött célok teljesítése hol tart,  
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• a teljesítés mérését biztosító indikátorok megfelelőek-e a 

teljesítménykövetelmények meghatározására, mérésére, értékelésére. 

Minden ellenőrzési folyamat valamilyen, a vezetés által meghatározott módon kapcsolódik az 

óvoda stratégiai és szervezeti céljaihoz. A folyamatokban meghatározott részfeladatok 

megvalósítását a folyamatokba beépített teljesítménymutatók, indikátorok révén lehet mérni.  

Szükség van a vezetői ellenőrzésre, értékelésre, amely a közvetlen vezetői tapasztalatok 

alapján méri a beosztott alkalmazottak teljesítményét, és értékelésükről tájékoztatja őket. 

A belső ellenőrzés rendszerének évenkénti felülvizsgálata 

A vezetésnek folyamatosan nyomon kell követnie belső ellenőrzési rendszerét, hogy a céljai 

elérésének megfelelő módosításokhoz szükséges intézkedéseket megtehesse. 

IV. BELÉPÉS ÉS BENNTARTÓZKODÁS AZOK RÉSZÉRE, AKIK NEM ÁLLNAK 

JOGVISZONYBAN AZ ÓVODÁVAL 

A gyermeket kísérő szülők kivételével, az óvodával jogviszonyban nem álló személyek a 

székhelyen és a tagóvodában az óvodatitkárnak jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek 

meg óvodában. 

Az óvodatitkár, a feladatkörét meghaladó ügyekben jelentkező külső személyeket az 

intézményvezetőnek, tagintézményvezetőnek jelenti be. Szükség szerint elkíséri a 

belépőket a kompetens személyhez. A külső látogatók az intézményben folyó nevelő 

munkát nem zavarhatják. 

A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az 

intézményvezetővel történt egyeztetés szerint történik. 

A képviselő jogosult képviselői munkájával összefüggésben képviselői igazolványának 

felmutatásával az intézmény helyiségeibe az intézmény vezetője, vagy távolléte esetén a 

vezetőhelyettessel, tagintézményvezetővel történő előzetes egyeztetés után belépni, az 

intézmény tevékenységével, működésével kapcsolatban adatot, tájékoztatást és 

információt – a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége útján – kérni. 

 

Az egyeztetett időpont esetén az intézményvezető váratlan ellenőrzés vagy látogatás 

esetén, ha a vezető nincs az épületben, akkor az SZMSZ szabályozása szerint 

helyettesítési rend szerint történik a fogadásuk, tájékoztatásuk. Ilyenkor a vezető 

mielőbbi tájékoztatása szükséges.  

Az óvodai csoportok és foglalkozások látogatását más kívülálló személyek részére az 

intézményvezető engedélyezheti (hospitálók, dajkaképzősök, pszichológus, stb.). 

 

A gyermekek számára szolgáltatást adók (egyház, logopédus stb.) csak a vezetővel 

megbeszélve és az adott időpontot egyeztetve megállapodás keretében, illetve az éves 

munkaterv szerint léphet az óvodába.  

A vendég az iroda előtti folyosón, a tagintézményben a szülői fogadóban várakozhat 

mindaddig, amíg a keresett személyt nem tudja fogadni a vezető.  

Idegen megjelenése esetén a dolgozóknak udvariasan érdeklődni kell jövetele céljáról, 

elkísérni a megfelelő helyre. Minden külső, tehát, jogviszonyban nem álló személyt, 

látogatót az intézmény dolgozói segítenek, kísérnek a megfelelő helyre. 
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Ha nincs dolga az épületben, ki kell kísérni és felkérni a távozásra. Az illetéktelenül bent 

tartózkodóval szemben intézkedésre – figyelmeztetés után – az óvoda bármely 

közalkalmazottja jogosult és köteles.  

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

szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az óvoda ellátja a gyermekek 

felügyeletét, párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú 

tevékenység nem folytatható. 

Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó 

és a gyermek elvitelére jogosult személy arra az időtartamra, amely 

• A gyermek érkezésekor: a gyermek átöltöztetéséhez és óvodapedagógusnak 

felügyeletre átadásához, valamint a kísérő távozásához szükséges 

• A gyermek távozásakor: a gyermek óvodapedagógustól való átvételéhez, 

átöltöztetéséhez, valamint a távozáshoz szükséges 

Ezekben az időpontokban, az intézmény dolgozói meghatározott rend szerint tartanak 

ügyeletet. 

Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben 

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

intézmény nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az intézménybe 

• valamint minden más személy 

A külön engedélyt az intézmény vezetőjétől kell kérni. Csak az általa adott szóbeli 

engedély, és szükség szerint, egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben 

tartózkodni. 

          Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni 

• A szülőnek, a gondviselőnek az óvoda által tartott értekezletekre, meghívott 

programokra való érkezésekor. 

• A meghívottaknak az óvoda valamely rendezvényén való tartózkodásakor. 

 

Ügynökök, üzletkötők, kereskedők belépésének, benntartózkodásának szabályai 

• Belépésüket kötelező módon jelezni kell az intézményvezetőnek 

• Benntartózkodásuk, tevékenységük vezetői engedélyhez kötött, aki döntése 

meghozatalában kötelező módon veszi figyelembe az intézmény jellegét. 

• Az intézmény vezetője engedélyezheti kereskedők belépését, benntartózkodását 

- jótékonysági programokon 

- gyerekek részére szervezett programokon 

- az óvodai játszónapokon 

- ünnepkörökhöz kötődő gyermekkönyv terjesztésekor 

- az óvoda dologi beszerzéseihez kötődő ajánlatok megismerésekor (játék, 

tisztítószer, könyv…) 

• A benntartózkodás az intézményvezető által jelölt helyiségben történik 

A belépés, benntartózkodás engedélyezése minden esetben előzetesen egyeztetett 

időpontban, megfelelő információk beszerzését követően történhet. 

 

Az intézményben folytatható reklámtevékenység szabályai 

Az óvodában, az alábbi esetben és témában helyezhető ki plakát az intézményvezető 

jóváhagyásával: 
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 ami a gyermeknek szól, az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a 

társadalmi és közéleti, valamint kulturális tevékenységgel függ össze, azt népszerűsíti 

gyermeknek és szülőnek egyaránt. 

Telefonhasználat rendje 

 Az óvodából csak indokolt esetben lehet magáncélból telefonálni, és azt is lehetőleg 

akkor, ha a váltótárs megérkezik. 

 Az intézményi telefonhasználat magáncélra nem megengedett. 

 Telefonhoz hívni csak sürgős esetben lehet a dolgozót. 

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

illetve az udvaron nem megengedett, ilyenkor a készüléket ki kell kapcsolni vagy 

csendes üzemmódban kell tartani. 

 Magánügyben csak a nevelőmunka zavarása nélkül a legszükségesebb esetben lehet 

használni a mobiltelefont, amikor a váltótárs megérkezik. 

 Rövid (1-2 perces) magánbeszélgetésre ekkor kerülhet sor, de ebben az esetben is ki 

kell menni a csoportszobából a folyosóra, tagóvodában aulába, hogy a gyerekek ne 

hallják a beszélgetés tartalmát. 

A hit-és vallásoktatást biztosító eljárásrend 

• Az intézményvezető és az egyházak képviselői között minden nevelési évben 

szeptember 15-ig egyeztetésre kerül sor. 

• Az óvodapedagógusok a szülői értekezleten tájékoztatják a szülőket az igénylés 

módjáról, a vallásoktatás helyéről, idejéről. A szervezett hitoktatás heti egy 

alkalommal, az óvodai élet zavarása nélkül történik.  

• Hit és vallásoktatáshoz az intézmény vezetője az óvodai foglalkozásoktól 

elkülönítetten biztosítja az időt és helyet. 

 

V. A VEZETŐK ÉS A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS 

RENDJE, FORMÁJA, A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS, A 

KIADMÁNYOZÁS ÉS KÉPVISELET SZABÁLYAI, A SZERVEZETI EGYSÉGEK 

KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE 

A vezetőség 

Az intézmény vezetősége konzultatív testület: véleményező és javaslattevő joggal 

rendelkezik. 

A vezetőségnek célja, hogy a szervezet működéséhez a feltételeket biztosítsa, 

meghatározza feladatait a kifelé irányuló funkciók megvalósításában, és érje el a belső 

szervezettsége, hatékonysága révén a szervezetre bízott feladatok eredményes ellátását. 

A vezetőség tagjai: 

• intézményvezető, 

• intézményvezető helyettesek, 

• tagintézményvezető 

• szakmai munkaközösség vezetők,  
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A kapcsolattartás a vezetőség tagjai között az éves munkatervben jelzettek alapján 

folyamatos. Az intézkedésekről, a szerzett információkról kölcsönösen tájékoztatják 

egymást. A vezetők közötti munkamegosztást jelen szabályzat és a munkaköri leírás 

tartalmazza, mely az SZMSZ mellékletét képezi. 

A feladatok elosztásának alapelvei:  

• az arányos terhelés, 

• a folyamatosság. 

Utasítási, intézkedési jog gyakorlása 

• A magasabb vezető, valamint vezető beosztásban dolgozó alkalmazottak a hozzájuk 

rendelt munkatársak, munkatársi közösségek tekintetében utasítási és intézkedési 

joggal rendelkeznek. Az utasítási és intézkedési jogkör kiterjedését minden dolgozó 

esetében világosan meg kell határozni a munkaköri leírásban. 

• A vezető egy-egy feladatra alkalmi jelleggel is adhat utasítási és intézkedési jogot. 

A vezetői értekezlet feladata: 

• tájékozódás a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek munkájáról, 

• az intézmény, valamint a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek aktuális 

és konkrét tennivalóinak áttekintése. 

A megbeszéléseket az intézményvezető készíti elő és vezeti. A vezetők havonta, illetve 

szükség szerint tartandó megbeszéléseken beszámolnak a vezetésük alá tartozó szervezet 

működéséről, illetve továbbítják az információkat az értekezleteken született döntésekről 

az irányításuk alatt lévő szervezetnek, továbbá a szervezettől a vezetőség felé. Az óvoda 

vezetőségének a tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint 

munkafolyamatba épített ellenőrzési feladatokat is ellátnak.  

Intézményvezető 

Az intézmény élén az intézményvezető áll, akit két helyettes segít 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. 

A vezetői programjában leírtakat folyamatosan figyelembe veszi a célok kitűzésében, a 

tervezésben, a végrehajtásban. A nevelőtestület, alkalmazotti és szülői közösség számára 

tájékoztatást nyújt a vezetői pályázat tartalmának felülvizsgálatáról, ha a körülmények 

változása ezt indokolja. 

A vezető köteles felismerni a neveléshez kötődő erkölcsi és etikai körülményeket, köteles 

betartani a szakmai etika szabályait, és elfogadni a vezetéssel járó felelősséget. (etikai és 

erkölcsi fejlődés) 

A vezetőnek hatékonyan kell kommunikálnia, elkötelezettnek kell lennie a gyermek 

nevelése, az óvodapedagógusok és önmaga képzése és fejlesztése iránt. (hatékony 

kommunikáció és elköteleződés) 

Az intézményvezetőnek az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és 

döntési jogkörét elsődlegesen az Nkt. 69. §.–a határozza meg. 

Az intézmény képviselője a törvényesen megbízott intézményvezető, képviseleti 

jogkörét akadályoztatása esetén: Oláhné Csegedi Erika intézményvezető helyettes, a 
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vezető és Oláhné Csegedi Erika intézményvezető helyettes akadályoztatása esetén 

Katonáné Benkő Csilla intézményvezető helyettes gyakorolja. 

Az intézményi körbélyegzők használatára jogosult, az intézményvezető, a vezető távolléte 

esetén (szabadság, táppénz) a körbélyegző használatára jogosult Oláhné Csegedi Erika 

intézményvezető helyettes, mindkettőjük hiányzása esetén Katonáné Benkő Csilla 

intézményvezető helyettes jogosult a körbélyegző használatára. 

Az intézményvezető feladatai: 

• pedagógiai  

• munkaügyi 

• gazdálkodási 

• tanügy-igazgatási 

A köznevelési intézmény vezetője 

•  felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért, 

• gyakorolja a munkáltatói jogokat 

• dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet 

jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más 

hatáskörbe 

• felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért 

• jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, 

• képviseli az intézményt. 

A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel: 

• a pedagógiai munkáért, 

• a nevelőtestület vezetéséért, 

• a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk 

szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, 

• a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény 

működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért 

• a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért 

• a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi 

jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai 

koordinálásáért 

• a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért 

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

megfelelő együttműködésért 

• a gyermekbalesetek megelőzéséért, 

• a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért 

• a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért 

• A köznevelési intézmény vezetője a pedagógiai munkáért való felelőssége 

körében szakmai ellenőrzést indíthat az intézményben végzett nevelő és oktató 
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munka, egyes alkalmazott munkája színvonalának külső szakértővel történő 

értékelése céljából 

Az intézményvezető feladata: 

• a nevelőtestületi értekezlet és alkalmazotti közösség értekezletének 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 érdekképviseleti szervekkel, és a szülői szervezetekkel való 

együttműködés 

• kötelezettségvállalási, munkáltatói és kiadmányozási jogkör gyakorlása 

• az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben való döntés, 

amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés – közalkalmazotti szabályzat – nem 

utal más hatáskörébe 

• a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartása a közalkalmazottak 

foglalkoztatására, élet és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben, 

• az intézmény külső szervek előtti teljes képviselete azon lehetőségek 

figyelembevételével, hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti vagy 

állandó megbízást adhat 

• a jogszabály által a vezető hatáskörébe utalt – át nem ruházott – feladatok ellátása 

• a gazdálkodási feladatokban közreműködő gazdasági ügyintéző munkájának 

közvetlen irányítása 

• egyéb feladatot ellátó alkalmazottak irányítása 

Az intézményvezető kizárólagos jog és hatásköre a munkáltatói, a 

kötelezettségvállalási és az utalványozási jogkör. 

Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre. 

Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kiterjed a fenntartó felé: 

• az intézmény egész működésére: gazdasági (elemi költségvetés, beszámoló), tanügyi, 

működtetési, pedagógiai, munkáltatói tevékenységére, 

• a belső ellenőrzések, értékelések, adatszolgáltatások tapasztalataira. 

Képviseleti joga: az intézmény, mint jogi személy teljes körű képviselete 

Hatáskörök átruházása 

A vezető képviselet jogkörét az alábbi esetekben ruházhatja át: betegség, tartós távollét, 

vagy más akadályoztatása esetén kivéve, ha a fenntartó másként nem rendelkezik. 

Az intézmény képviselőjeként járhatnak el az egyes vezetők a következők szerint: 

• Az egyes vezetők a helyettesítési rend szerint járhatnak el az intézmény 

képviselőjeként. 

• Az intézményvezető egyedi felhatalmazása alapján a felhatalmazásban 

meghatározott ügyben és időtartamig jogosult az intézmény képviselőjeként 

eljárni. 
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• Az egyes vezetők a fenntartó előtt az adott területük ügyében jogosultak külön 

felhatalmazás nélkül is képviselni az intézményt. 

Az óvoda vezetője egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett a következő 

hatásköröket ruházza át: 

 Képviseleti jogosultság köréből 

• Az intézmény szakmai képviseletét a szakmai rendezvényeken a szakmai 

munkaközösségek vezetőire. 

A munkáltatói jogköréből 

• Nevelőmunkát közvetlenül segítő és az egyéb feladatot ellátó alkalmazottak 

közvetlen irányítását, munkájuk szervezését és ellenőrzését az 

intézményvezető helyettesekre. 

A kiadmányozás eljárásrendje 

Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak a jelen SZMSZ-ben 

meghatározott kiadmányozási joggal rendelkező személy írhat alá. A kiadmányozási jog 

az ügyben történő érdemi döntésre ad felhatalmazást. A kiadmányozási jog jogosultja 

az intézmény vezetője. Betegsége miatti tartós távollét, baleset stb. esetén a 

helyettesítési rend szerint az intézményvezető helyettes. (1. Oláhné Csegedi Erika 2. 

Katonáné Benkő Csilla) jogosult a kiadmányozási jog gyakorlására. 

Az intézményvezető kiadmányozási jogát átruházhatja, az átruházott kiadmányozási 

jogot visszavonhatja. Az átruházott jogkör tovább nem ruházható. A kiadmányozási jog 

átruházása nem érinti a hatáskör jogosultjának személyét és személyes felelősségét. Az 

intézmény vezetője külön utasításban vagy szabályzatban kiadmányozási jogot 

biztosíthat ügyintézőnek és vezetőnek is. 

Az intézményvezető kiadmányozza az óvoda egésze tekintetében: 

• az óvoda működését megállapító szabályzatokat, vezetői intézkedéseket, 

• a helyi önkormányzatot érintő, az intézmény nevében kiadott leveleket, 

• a szakigazgatási és szakhatósági szervek, a központi államigazgatási szervek területi 

szervei, valamint a bíróságok és ügyészségek vezetői részére címzett iratokat, 

• a munkáltatói, kötelezettségvállalási és utalványozási jogkörrel összefüggő döntések 

iratait, 

• óvodai beszámolókat, munkaterveket, éves ellenőrzési terveket és értékelések 

dokumentumait, 

• az intézményi költségvetéseket és költségvetési beszámolókat, 

• az előirányzat-módosításokat, 

• mindazon iratokat, melyek az óvoda egészét érintik, 

• a helyi és országgyűlési képviselők megkeresésével összefüggő iratokat, 

• a rendszeres statisztikai jelentéseket,  

• mindazokat az iratokat, amelyekben a kiadmányozás jogát magának tartotta fenn. 

Az intézményvezető helyettes kiadmányozza: 

• a megkeresésekre, egyéb beadványokra adott válaszleveleket, valamint egyéb 

kiadmányokat, amennyiben azok kiadmányozását az intézményvezető nem tartotta 

fenn, és arra más nem kapott felhatalmazást 
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• a feladatkörébe tartozó ügyekben a megkeresésekre, egyéb beadványokra adandó 

válaszlevelek előkészítése során hozott közbenső intézkedéseket, megkereséseket, 

amennyiben, azok kiadmányozását a vezető nem tartotta fenn, és arra más nem kapott 

felhatalmazást 

 

Intézményvezető helyettesek, tagintézmény vezető (200 gyermeklétszám 

fölött – 2 fő intézményvezető helyettes) 

➢ Intézményvezető helyettes 

Az intézményvezető helyettesi megbízás  

A vezető helyettes megbízását a nevelőtestület véleményezési jogkörének megtartásával az 

intézményvezető adja. A vezető helyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre 

kinevezett közalkalmazottja kaphat. A vezető helyettes pótlékban részesül. A vezető 

helyettes feladatait a 2011. évi CXC. törvény 5. számú melléklete alapján (Az 

intézményvezető-helyettes, tagintézmény-vezető, intézményegység-vezető, tagintézmény-

vezető helyettes, intézményegységvezető-helyettes heti tanóráinak száma /óvodapedagógus 

esetén óvodai foglalkozásainak száma/) az óvodába járó gyermekek létszámától függően 

járó órakedvezmény alapján látja el. A vezető helyettes feladat és hatásköre, valamint 

egyéni felelőssége mindazon területre kiterjed, amelyet munkaköre tartalmaz.  

Vezetői tevékenységét az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi. 

Az intézményvezető helyettes munkaköri leírását az intézményvezető készíti el. 

• az intézményvezető távollétében teljes felelősséggel végzi a vezetési feladatokat. 

(adatszolgáltatások biztosítása, válaszlevelek megírása, határidős feladatok 

elkészítése, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, szakmai munka ellenőrzése) 

• közvetlenül szervezi és irányítja a dajkák munkáját. 

• a nevelési területen közreműködik vezető által megállapított tevékenység 

irányításában. 

Felelős: 

• a szülői közösség működésének segítéséért, 

• a helyettesítési beosztás elkészítéséért 

• a pedagógusok és nevelőmunkát segítő alkalmazottak, egyéb alkalmazottak munkaidő 

nyilvántartás (jelenléti ív) vezetéséért, elszámolásáért, naponkénti havonkénti 

ellenőrzéséért 

• szabadság ütemezéséért, naprakész nyilvántartásáért 

•  HACCP rendszer működtetéséért 

• táppénz, szabadság, stb. jelentések határidőre történő elkészítéséért (KIRA) 

• nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak és egyéb alkalmazottak irányításáért, 

tevékenységük ellenőrzéséért és értékeléséért, az ellenőrzés ledokumentálásáért  

• ügyeleti beosztások elkészítéséért 

• adóügyek, adózással kapcsolatos nyilatkozatok, jelentések határidőre történő 

továbbításáért 
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• teljes felelősséggel tartoznak az óvoda kulcsaiért, valamint a bélyegző használatáért  

 

Részletes feladatait a munkaköri leírás határozza meg. 

Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre. 

Minden nevelési évben június 10-ig írásbeli beszámolási kötelezettsége kiterjed: 

• a leadott feladat és hatáskör elvégzett értékelésére 

• az intézmény egész működésére és pedagógiai munkájára  

• a belső ellenőrzések tapasztalataira 

• az intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére 

Az átruházott jogosítványt az intézményvezető vonhatja vissza. 

A visszavonáshoz az alkalmazotti közösség egyszerű többsége szükséges. 

 

➢ Tagintézményvezető 

A tagintézményvezető pályáztatása  

2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről 67. § (7) bekezdése alapján: Az 

intézményvezető kiválasztása – ha e törvény másképp nem rendelkezik nyilvános 

pályázat útján történik. A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt 

megbízásával a fenntartó (tagintézmény esetében munkáltató) és nevelőtestület egyetért. 

Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezető harmadik és további megbízási 

ciklusát megelőzően a pályázat kiírása kötelező. A tagintézmény vezetésére nyílt 

pályázatot kell meghirdetni. A pályázatról a vezető dönt.  

A tagintézmény vezető feladat és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon 

területre kiterjed, amelyet munkaköre tartalmaz.  

Vezetői tevékenységét az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi. 

Felelősséggel vesz részt a tervek előkészítésében, a kitűzött célok megvalósításában, 

a végrehajtás ellenőrzésében.  

Közreműködik az intézmény egységes munkájának összehangolásában. 

Felelős: 

• a nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletek előkészítéséért 

• az óvodai hagyományok őrzésével, az ünnepségek szervezésével kapcsolatos feladatok 

ellátásáért 

• a tagintézményben a technikai dolgozók, pedagógusok munkájának irányításáért, 

helyettesítés kijelöléséért, munkabeosztás, ügyeleti beosztás elkészítéséért, túlóra 

megszervezéséért 

• a pedagógusok, nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak és egyéb 

alkalmazottak tevékenységének a segítéséért, az ellenőrzéséért és értékeléséért, az 

ellenőrzés ledokumentálásáért  

• adatszolgáltatás biztosításáért a normatíva, statisztika elkészítéséhez  

• törvényesség betartásáért, betartatásáért  
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• belső ellenőrzési feladatok ellátásáért 

• az óvoda kulcsaiért, valamint a tagóvodában található bélyegző használatáért  

• a szülői közösség működésének segítéséért, 

• a pedagógusok és nevelőmunkát segítő alkalmazottak, egyéb alkalmazottak munkaidő 

nyilvántartás (jelenléti ív) vezetéséért, elszámolásáért, naponkénti havonkénti 

ellenőrzéséért 

• szabadság ütemezéséért, naprakész nyilvántartásáért 

• HACCP rendszer működtetéséért 

• táppénz, szabadság, stb. jelentések határidőre történő elkészítéséért (KIRA) 

• adóügyek, adózással kapcsolatos nyilatkozatok, jelentések határidőre történő 

továbbításáért 

• a tagintézményben a tűzvédelmi, munkavédelmi feladatok betartásáért, betartatásáért 

Részletes feladatait a munkaköri leírás határozza meg. 

Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre. 

Minden nevelési évben június 10-ig írásbeli beszámolási kötelezettsége kiterjed: 

• a leadott feladat és hatáskör elvégzett értékelésére 

• az intézmény egész működésére és pedagógiai munkájára  

• a belső ellenőrzések tapasztalataira 

• az intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére 

Az átruházott jogosítványt az intézményvezető vonhatja vissza. 

A visszavonáshoz az alkalmazotti közösség egyszerű többsége szükséges. 

 

 Önértékelési csoport (BECS) vezető 

Tevékenységét a vezető megbízása és kiegészítő munkaköri leírása alapján végzi. 

Feladatai: 

• Az önértékelési folyamat során bevonandó óvodapedagógus felkészítése, folyamatos 

támogatása az önértékelés folyamatába. 

• Részt vesz: 

- az önértékelés előkészítésében, megtervezésében 

- az öt évre szóló önértékelési program és az éves önértékelési terv  

   elkészítésében 

- a partnerek tájékoztatásában, ehhez szükséges szöveges leírást a csoport  

   tagjaival elkészíti 

- az önértékeléshez szükséges elvárásrendszer értelmezésében, kidolgozásában.  
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• Az OH által működtetett informatikai támogató rendszer felületén az önértékeléssel 

kapcsolatos feltöltendő adatok, információk rögzítése. 

Jogkör, hatáskör 

• Részt vesz az óvoda belső ellenőrzési tevékenységében, ellenőrzi az 

óvodapedagógusok szakmai munkáját, az előrehaladást, eredményességet. 

• Hiányosságok megtapasztalásánál, illetve a csoporttagok tapasztalatai alapján jelzéssel 

él az intézményvezető felé. 

• Ellenőrző tevékenysége során kompetencia határait ismeri és betartja. 

Szakmai munkaközösségek 

Az intézmény pedagógusai- elkülönült szervezeti egységnek nem minősülő- szakmai 

munkaközösséget hozhatnak létre. 

        A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget adhat: 

• Az óvodában folyó nevelőmunka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez 

• A gyermekvédelmi feladatok ellátásával összefüggő feladatok végrehajtásához 

• A sajátos nevelési igényű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációját 

szolgáló feladatok minél eredményesebb megvalósításához 

• A pedagógusok szakmai munkájának támogatásához 

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

Alkalmazotti közösség 

 A nevelőtestület és a nem pedagógus munkakörben dolgozók közössége. A 

munkavégzéssel kapcsolatos jogaikat és kötelességeiket a munka törvénykönyve 

szabályozza. Az alkalmazotti közösség tagjainak részletes feladatait a személyre szóló 

munkaköri leírások szabályozzák. 

A teljes alkalmazotti közösséget az intézményvezető hívja össze, mindazon esetekben, 

amikor jogszabály írja elő, vagy az óvoda egész működését érintő kérdések tárgyalására 

kerül sor. Az alkalmazotti közösség értekezletéről jegyzőkönyvet kell vezetni. 

A pedagógus kötelességei és jogai (Nkt. 62. §) 

• A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, 

óvodában a gyermekek Óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti nevelése, 

sajátos nevelési igényű gyermek esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak 

figyelembevételével. 

 

Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy 

• nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, 

tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, 

figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, 

szociokulturális helyzetét, 

• a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség 

szerint együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más 

szakemberekkel, a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, tanuló 
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felzárkózását elősegítse, 

• segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges gyermekeket, 

• előmozdítsa a gyermek, erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatartási 

szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására, 

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

megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, 

hazaszeretetre nevelje a gyermekeket,  

• a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a gyermek óvodai 

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

döntéseiről 

• a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg 

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

betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, 

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

maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon, 

• az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse,  

• részt vegyen a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze 

magát, 

• a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és 

adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse, 

• pontosan és aktívan részt vegyen a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az 

óvodai ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken, 

• határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket, 

• megőrizze a hivatali titkot, 

• hivatásához méltó magatartást tanúsítson, 

• a gyermek, tanuló érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel. 

 

A pedagógust megilleti az a jog, hogy: 

• személyét, mint a pedagógus közösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és 

személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és 

elismerjék 

• a pedagógiai program alapján az ismereteket a nevelés-oktatás módszereit megválassza 

• hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, intézményi és fenntartói 

információkhoz 

• a nevelőtestület tagjaként részt vegyen a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai 

programjának megalkotásában, elfogadásában és értékelésében, gyakorolja a 

nevelőtestület tagjait megillető jogokat 

• szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítsa 

• állami szervek és a helyi önkormányzatok által fenntartott könyvtárakat, muzeális 
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intézményeket és más kiállító termeket, színházakat jogszabályban meghatározott 

kedvezményekre való jogosultságát igazoló pedagógusigazolvánnyal látogassa. 

Az óvodapedagógus adminisztratív feladatai: 

• Csoportnapló naprakész vezetése (EMMI rendelet 91. §) 

• Felvételi mulasztási napló naprakész vezetése (EMMI rendelet 90.§) 

• A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció (EMMI rendelet 93/A §) 

• Szülő-gondviselő nyilatkozatok bekérése a szülőktől 

• Iskolaérettségi képességszint mérések a nagycsoportos gyermekeknél (októberben és 

januárban visszamérés) az eredmények dokumentálása 

• Munkaidő nyilvántartás naprakész pontos vezetése, hó végi összesítése 

• Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Debreceni Tagintézményéhez, Megyei 

Szakértői Bizottsághoz utalt gyermekek részére jellemzések megírása 

• Adatszolgáltatás a gyermekvédelmi felelősnek  

• Szülői nyilatkozatok (hozzájárulás a sétára való elvitelhez, honlapon való 

megjelenéshez, szűrővizsgálatokhoz, tetvességi tájékoztató szülői 

megismerési/kezelésről szóló nyilatkozat, átadási nyilatkozatok) aláíratása 

• Beiskolázással kapcsolatos adminisztrációs feladatok 

Hibás bejegyzések javítása 

EMMI rendelet 113. § (1) A hibás bejegyzéseket a tanügyi nyilvántartásokban 

áthúzással kell érvényteleníteni, oly módon, hogy az olvasható maradjon, és a hibás 

bejegyzéseket helyesbíteni kell. A javítást aláírással, keltezéssel és papíralapú 

nyomtatvány esetén az óvoda körbélyegzőjének lenyomatával kell hitelesíteni. 

 

Elvárás a pedagógusoktól és dajkáktól: 

• Gondoskodjanak lelkiismeretesen a rájuk bízott gyermekekről. 

• A gyermekeket megkülönböztetés nélkül, másság elfogadásával, egyéni 

sajátosságaiknak megfelelően differenciáltan neveljék, gondozzák. 

• A pedagógus dicsérettel és bíztatással ösztönözze a gyermekeket, kerülje a 

megszégyenítést. 

• A pedagógus korrekten tájékoztassa a szülőket, gyermekükkel kapcsolatos nevelési 

problémákról, eredményekről, lényeges eseményekről. 

• Időben tájékoztassa a szülőket az óvoda rendezvényeiről és egyéb tudnivalókról. 

• Szükség esetén tartsa be a véleménynyilvánítás hivatalos, udvarias formáit 

Közalkalmazotti Tanács 

 A közalkalmazotti tanács és az intézményvezető kapcsolatát a közalkalmazotti 

szabályzat rögzíti. 
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A közalkalmazotti tanácsot, a közalkalmazottakat érintő valamennyi belső szabályzat 

tekintetében- általános véleményezési jog illeti meg. 

 Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit, jogszabályokban meghatározott 

esetekben: részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési, döntési jogok illetik meg. 

 

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

rendezvényeken, amelyekre meghívják, vagy meghívót kap. 

b.) Javaslattételi jog: illeti meg az óvoda működési körébe tartozó kérdésekben az 

intézmény életével kapcsolatban a dolgozót, azok közösségeit, a szülőket, a 

munkáltatót. 

c.) Véleményezési jog: illeti meg az egyes személyt és a közösségeket, és a szakmai 

munkaközösségeket, az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának 

megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és 

módosításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával 

kapcsolatosan. Az intézményátszervezésre, megszüntetés esetén a véleményezési 

joggal rendelkezőknek az információt hozzáférhetővé kell tenni, az információt az 

intézményvezető adja át. A vélemény kialakításához legalább 15 napot biztosítani kell 

az érdekeltek részére. 

Az elhangzott véleményt a döntési jogkör gyakorlójának a döntés előkészítése során 

mérlegelnie kell, és a véleménnyel kapcsolatos álláspontját a véleményezővel közölnie 

kell. 

 

c.) Egyetértési jog: az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott 

kérdésben csak akkor rendelkezhet, ha az egyetértésre jogosult személy, közösség, 

azzal ténylegesen egyetért. / hatályos jogszabályok /Az egyetértési jog gyakorlójának 

az óvoda, írásban átadja a dokumentumot, aki 30 napon belül gyakorolhatja a jogát. 

 

d.) A döntési joggal rendelkező személy vagy testület számára kizárólagos intézkedési 

jog arra vonatkozik, amelyet jogszabályok rögzítenek. Személyes jogkör esetén a 

jogkör gyakorlója egy személyben, testületi jogkör esetén a testület abszolút / 50 %+1 

/ többség alapján dönt. A testület határozatképes, ha a 2/3 része jelen van. 

A nevelőtestület 

A nevelőtestület a köznevelési törvény alapján meghatározott jogosítványokkal 

rendelkező testület, amely a nevelési intézmény pedagógusainak közössége, nevelési 

kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A 

nevelőtestület tagja az óvoda valamennyi pedagógusa. 

A nevelőtestület a nevelési kérdésekben, a nevelési intézmény működésével kapcsolatos 

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

meghatározott kérdésekben döntési, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

A nevelőtestület működésére vonatkozó általános szabályok 

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

(1) - (3) bekezdések határozzák meg. 

A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó 

szerve. A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, 
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a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, döntési, egyebekben 

véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik 

A nevelőtestület dönt: 

• a Pedagógiai Program elfogadásáról 

• az SZMSZ elfogadásáról 

• a nevelési intézmény éves munkatervének elfogadásáról 

• a nevelési intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések és beszámolók 

elfogadásáról 

• a továbbképzési program elfogadásáról 

• a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról 

• a házirend elfogadásáról 

• jogszabályban meghatározott más ügyekben. 

 

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési intézmény 

működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét: 

• az egyes pedagógusok külön megbízásának elosztása során 

• vezető helyettes, tagintézményvezető megbízása, megbízásának visszavonása előtt 

• külön jogszabályban meghatározott ügyekben. 

A nevelőtestületi értekezlet előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos 

rendelkezések 

A nevelőtestület a nevelési év folyamán rendszeres és szükség szerint rendkívüli 

értekezletet tart. 

A nevelőtestület értekezleteit az óvoda munkatervében meghatározott napirenddel és 

időponttal az intézmény vezetője hívja össze. 

Az intézményvezető a rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásáról három nappal 

előbb történő kihirdetésével intézkedik. 

A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásának nevelőtestületi 

kezdeményezéséhez a pedagógusok egyharmadának aláírása, valamint az ok megjelölése 

szükséges. Az értekezletet nevelési időn kívül a kezdeményezéstől számított nyolc napon 

belül össze kell hívni. 

A nevelőtestületi értekezletet az intézményvezető készíti elő. A nevelőtestület írásos 

előterjesztés alapján tárgyalja 

• a pedagógiai program, 

• az SZMSZ, 

• a házirend, 

• a minőségirányítási, önértékelési tevékenység 

• a munkaterv, 

• az óvodai munkára irányuló átfogó elemzés, 

• a beszámoló 

elfogadásával kapcsolatos napirendi pontokat. Az intézményvezető az előterjesztés írásos 

anyagát a nevelőtestületi értekezlet előtt legalább nyolc nappal átadja a nevelőtestület 

tagjainak.  

A nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja a nevelési év során: 
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• Nevelési évnyitó, nevelési évzáró értekezlet 

• Minden hónap első hétfőjén a székhelyen, kedden a tagóvodában az adott hónap 

aktuális feladatainak megbeszélése céljából értekezletet tart 

• Minden nevelési évben 5 alkalommal nevelésmentes napot tartunk, melynek témáját 

és tervezett idejét vezetői, illetve nevelőtestületi javaslatra a nevelési évnyitó 

értekezleten határozunk meg. A nevelésmentes napok időpontjáról a szülőket legalább 

7 nappal korábban tájékoztatjuk, a gyermekek ügyeleti elhelyezéséről gondoskodunk. 

Ügyeletet a mellettünk lévő Margit téri Óvoda 4031 Debrecen Margit tér 20. sz. 

biztosítja. 

A nevelőtestület értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére az értekezlet két nevelőtestületi tagot választ. 

Ha a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel hozható döntésekor szavazategyenlőség 

keletkezik, a határozatot az intézményvezető szavazata dönti el. A nevelőtestület 

döntéseit határozati formában kell megszövegezni. 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 jegyzőkönyvezető és hitelesítők 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 az intézményvezető, 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. 

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. 

 

  A szülőkkel való kapcsolattartás és tájékoztatás rendje 

a./ Szülői értekezletek 

A nevelési év során az intézmény vezetője rendszeres szóbeli tájékoztatást tart az éves 

munkatervben rögzített szülői értekezleteken, előzetesen egyeztetett fogadó órákon, 

melyek időpontjáról kifüggesztett hirdetményben értesülnek az érintettek. 

A gyermekcsoportok szülői közösségei számára a szülői értekezletet a csoportban dolgozó 

óvodapedagógusok tartják. A szülők a nevelési év rendjéről, feladatairól a gyermekükkel 

foglalkozó pedagógusról, a házirendről, a nevelési évnyitó szülői értekezleten kapnak 

tájékoztatást. 
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b./ Szülői fogadó órák 

Az óvoda valamennyi pedagógusa - a szülők által kért előre megbeszélt időpontban - 

fogadja a szülőket, és szóbeli tájékoztatást ad a gyermekéről, a gyermek fejlődésével 

összefüggő eseményekről a szülők igényei szerint.  

Esetenként segítő szándékú nevelési tanácsot ad a szülőnek, játéktevékenységet javasol 

otthonra, vagy közös program szervezéséhez ad tanácsot számukra. 

A pedagógus meghallgatja a szülők véleményét, javaslatait, melyekről tájékoztatja az 

intézményvezetőt. 

Az óvoda a gyermek fejlődését folyamatosan nyomon követi indokolt esetben 

kezdeményezi a szülőnél a szakszolgálat igénybevételét. 

Az óvodapedagógusok a gyermekek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének 

eredményét félévenként fejlődési naplóban rögzítik, melyről a szülőt tájékoztatják. A 

tájékoztatót az óvodapedagógusok írásban is rögzítik. (fejlődési napló, csoport napló) 

A szülő kérésére az óvoda tájékoztatót készít a gyermek óvodai fejlődéséről, és javaslatot 

tesz a gyermek további fejlődéséhez szükséges intézkedésekre. (fejlesztési javaslat) 

c./ Nyílt napok a szülők részére 

Az óvoda valamennyi csoportja évente legalább egyszer, lehetőséget biztosít, a már 

óvodába járó gyermekek szülei számára, hogy betekintést nyerjenek a csoport életébe. 

Az óvoda az óvodai beiratkozást megelőző időszakban az érdeklődő szülők és 

gyermekeik számára, bemutatkozást szolgáló nyílt napokat szervez. 

VI.  AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ VAGY INTÉZMÉNYVEZETŐ HELYETTES 

AKADÁLYOZTATÁSA ESETÉN A HELYETTESÍTÉS RENDJE 

1. Az intézményvezető távolléte esetén a helyettesítés rendje: 

1.1. Az intézményvezető távollétében (pl. szabadság, hivatalos kiküldetés, továbbképzés 

stb.) helyettesítését az intézményvezető helyettes 1. (Oláhné Csegedi Erika) látja el. 

Kivételt képeznek ez alól azok az ügyek, amelyek azonnali döntést nem igényelnek, 

illetve amelyek a vezető kizárólagos hatáskörébe tartoznak (munkaviszony létesítése, 

módosítása, megszüntetése, személyi juttatások) 

 

1.2. Mindkettőjük távolléte esetén a helyettesítés a következő sorrend alapján történik az 

1.1. pontban meghatározott ügykörben: 

• Intézményvezető helyettes 2. (Katonáné Benkő Csilla) 

• Közalkalmazotti Tanács elnöke 

• Munkaközösség vezető 

• Legmagasabb szolgálati idővel rendelkező pedagógus 

1.3. Az intézményvezető helyettest távollétében - vezetői feladatai tekintetében - a 2. 

intézményvezető helyettes, mindkettőjük távolléte esetében az intézményvezető 

helyettesíti. 

2. Az intézményvezető akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje: 

2.1. Az intézményvezető helyettes - illetve akadályoztatása esetén az 1.2. pontban 

felsorolt, sorrendben előrébb álló személy - az intézmény vezetésével kapcsolatos 

feladatokat teljes körűen (ideértve az intézményvezető kizárólagos hatáskörébe tartozó 

ügyeket is) ellátja az alábbi esetekben: 

a) az intézményvezető - a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény 44. §-ában meghatározott - keresőképtelensége esetén, annak ideje 

alatt, továbbá 
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b) abban az esetben, ha az intézményvezetői beosztás ideiglenesen betöltetlenné válik és 

a fenntartó a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján az átmeneti 

időszakra - nyilvános pályázat kiírás nélkül-senkinek nem ad vezetői megbízást, az új 

intézményvezető megbízásáig, illetve 

c) az azonnali intézkedést igénylő ügyekben. 

 

3. A tagintézményvezető távolléte, akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje 

A tagintézmény vezető távollétében - vezetői feladatai tekintetében - az intézményvezető 

helyettesíti, az intézményvezető távollétében, halaszthatatlan ügyei miatt az 

intézményvezető felkérésére az intézményvezető helyettesek: Oláhné Csegedi Erika, 

vagy Katonáné Benkő Csilla.  

A tagintézményvezető, intézményvezető, intézményvezető helyettesek távollétében a 

tagintézményvezető feladatait az alábbi személyek látják el. 

• munkaközösség vezető (tagintézményben dolgozó) 

• legmagasabb szolgálati idővel rendelkező pedagógus  

 

4. Beszámolás a helyettesítés ideje alatt elvégzett feladatokról 

4.1. A helyettesítést ellátó az általa elvégzett feladatokról az intézményvezetőnek a 

helyettesítésre okot adó távollét, illetve akadályoztatás megszűnését követő első 

munkanapon köteles beszámolni. 

A székhelyen és a tagóvodában a reggel 600-800 h-ig és 1700-1800 h-ig reggel a 6-os, 

délután a 18 h-ig dolgozó óvodapedagógus látja el a helyettesítést. 

Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának 

megóvósával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 

A nyitva tartás leteltéig a szülő köteles gyermeke hazaviteléről gondoskodni. 

Ha mégis valamilyen nem várt akadály folytán ez nem történne meg, először a szülőt 

értesítjük telefonon, illetve a gyermek elvitelére a szülő által megjelölt személyeket. 

Amennyiben, e személyek értesítése is sikertelen maradt, ez esetben a Rendőrség 

segítségét kérjük. A gyermek veszélyezettsége esetén a Gyermekjóléti szolgálatnak 

jelezzük a problémát. 

VII.  A VEZETŐK AZ ÓVODAI SZÜLŐI KÖZÖSSÉG KÖZÖTTI KAPCSOLAT 

FORMÁI, RENDJE 

A szülők közössége jogosult szülői közösség létrehozására és a képviselői 

megválasztására. A szülői jogok és kötelezettségeik óvodai érvényesítését segítik elő, és 

a szülők kéréseit, véleményét írásban közvetítik az intézményvezetőjének. 

Megszervezik a szülők tájékoztatását a pedagógiai kérdésekkel kapcsolatosan. 

Mozgósítják a szülőket a nevelőmunka támogatására, önkéntes munkára. 

Intézményünkben óvodaszék nem működik. A szülők közössége saját maga jogosult 

meghatározni működésük rendjét. 

• Az intézményvezető feladata az együttműködés szervezése 

• Szülői Közösség (SZK) munkatervét közösen állítják össze 
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• SZK képviselőjét meg kell hívni a nevelőtestület azon napirendi pontjára, ahol 

véleményezési joga van. 

    /nyolc nappal előtte írásban értesíteni kell az érintetteket/ 

• SZK ha véleményt nyilvánított a nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyben, nyolc 

napon belül rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, az intézményvezető 

gondoskodik róla. 

• Óvodaszintű ügyben az intézményvezetőjével kell kapcsolatba lépnie. 

• Csoportszintű ügyben az óvodapedagógussal, óvodapedagógus területét meghaladó 

ügyben a vezetőt keresi. 

• Az intézményvezetőjének a SZK legalább félévente egyszer ad tájékoztatást az 

óvodában folyó munkával, gyermeket érintő kérdésről kapcsolatban. 

• A csoport szülői közösségének legalább havi egy alkalommal ad tájékoztatást az 

óvodapedagógus. 

A szülői közösség véleményezési jogot gyakorol: 

• a Szervezeti és Működési Szabályzat (a dokumentumok nyilvánosságának biztosítása, 

az intézmény, tájékoztatási kötelezettsége, valamint a gyermekek adatainak 

kezelésével kapcsolatban) elfogadásakor 

• Pedagógiai Program elfogadásakor 

• a vezetők és a szülői munkaközösség közötti kapcsolattartás módjáról, 

• az ünnepélyek, megemlékezések rendjéről, 

• a házirend (szülőknek szóló) megállapításában, 

• a szülőket anyagilag is érintő ügyekben, 

• a szülői értekezlet napirendjének meghatározásában, 

• az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításban, 

• a munkatervnek a szülőket is érintő részében, 

• az intézményben folyó hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásában, 

• a külső kapcsolatok rendjének, formájának megállapításában, 

• a belépés és benntartózkodás kérdéseiben, akik nem állnak jogviszonyban az 

intézménnyel, 

• a reklámtevékenység meghatározásában 

 

Elvárás a szülőktől: 

• Ismerkedjenek meg az óvoda pedagógiai programjával, nevelési elveinkkel, az óvoda 

szokásrendjével. 

• Gondoskodjon, hogy gyermeke az időjárásnak megfelelő, kényelmes öltözékben, 

tisztán, gondozottan érkezzen az óvodába. 

• Tartsa be a házirend előírásait. 

• Értesítse, tájékoztassa az óvodát gyermekével történt lényeges eseményekről, 

hiányzásról. 

• Rendszeresen járassa óvodába gyermekét, különösen a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermeket 
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• A pedagógusokkal történő kapcsolattartás színhelyéül válasszák az óvodát. 

• A szülő a pedagógus kezdeményezésére a gyermeke érdekében vegye igénybe a 

pedagógiai szakszolgálati ellátást, továbbá biztosítsa gyermekének pszichológusi 

vizsgálatokon és a fejlesztőfoglalkozásokon való részvételét, ha a gyermekével 

foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére, a nevelőtestület javaslatot tesz.  

• Szükség esetén, tartsák be a véleménynyilvánítás hivatalos udvarias formáit. 

 

VIII.  A NEVELŐTESTÜLET FELADATKÖRÉBE TARTOZÓ ÜGYEK 

ÁTRUHÁZÁSA, TOVÁBBÁ A FELADATOK ELLÁTÁSÁVAL MEGBÍZOTT 

BESZÁMOLÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

A nevelőtestület valamennyi hatáskörének gyakorlási jogát fenntartja, jogszabályban 

biztosított hatásköreinek gyakorlási jogát nem ruházza át. 

 

IX. A KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁI ÉS MÓDJA, BELEÉRTVE 

A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOKKAL, A PEDAGÓGIAI SZAKMAI 

SZOLGÁLTATÓKKAL, A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATTAL, VALAMINT AZ 

ÓVODA-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGÜGYI 

SZOLGÁLTATÓVAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS 

A tagintézménnyel való kapcsolattartás rendje, formája:  

Az intézmény vezetőjének, helyetteseinek valamint a munkaközösségek vezetőinek 

feladata a kapcsolattartás. Gondoskodnak arról, hogy a tagintézményben dolgozókhoz 

az információ időben eljusson. Szükség szerint látogatják a székhely anyaintézményt, 

azokkal közvetlen kapcsolatot tartanak fenn. A vezetői, illetve a munkatársi 

értekezleten rendszeresen tájékoztatják a vezetőt.  

Az óvoda nevelési egységei közötti rendszeres szakmai kapcsolattartás a munkaterv 

szerint ütemezett nevelőtestületi értekezleteken, illetve rendkívüli nevelőtestületi 

értekezleteken valósul meg.  

A tagintézményvezető részt vesz a vezetői értekezleteken. Az értekezletek közötti 

időszakban felmerülő, a tagintézményben folyó munka közvetlen irányításához 

szükséges szakmai és egyéb információkat az intézményvezető soron kívül 

közvetlenül is megadhatja.  

A tagintézményvezető a rendkívüli eseményeket azonnal jelenti telefonon. 

• Közoktatási intézményünk az óvoda működése a gyermekek szociális, 

gyermekvédelmi és nevelési ellátása érdekében rendszeres kapcsolatot tart fenn más 

intézményekkel, az intézményvezető és más megbízottak révén. A személyes 

kapcsolattartáson túl hatékonyan alkalmazzuk az internetes kommunikációs technikák 

különböző szinkron és aszinkron formáit, és eszközeit is. (e-mail, levelezőlista, 

csevegés, fórum). 

Rendszeres munkakapcsolat a fenntartóval 

• Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

Intézményfelügyeleti  Osztály vezetőjével, dolgozóival 
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Felelős: intézményvezető, intézményvezető helyettesek  

A kapcsolattartás tartalma: az intézmény optimális működtetése, a fenntartói 

elvárásoknak való megfelelés, illetve az intézmény érdekeinek képviselete.  

Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, mely kiterjed 

• az intézmény működésével, működtetésével összefüggő feladatok ellátására 

• az intézmény alapdokumentumainak előterjesztésére, ha erre szükség van 

• az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységére 

• az intézmény gazdálkodási, törvényességi ellenőrzésére 

• az intézmény szakmai munkájának eredményességére, a szakmai munka értékelésére, 

• a program alapján végzett értékelések nyilvánosságra hozására 

A kapcsolattartás formái 

• szóbeli tájékoztatás 

• beszámolók, jelentések 

• egyeztető tárgyaláson, értekezleten, való részvétel 

• a fenntartó rendelkezéseinek átvétele, végrehajtása 

• speciális információ szolgáltatás az intézmény működéséhez, gazdálkodásához, 

szakmai munkájához kapcsolódóan 

• statisztikai adatszolgáltatás 

• az intézmény működésének és tartalmi munkájának értékelése 

Gyakoriság: éves munkaterv és szükség szerint 

• Kapcsolattartás a Polgármesteri Hivatal valamennyi osztályával az adott feladattól, 

problémától függően. 

Felelős: intézményvezető, intézményvezető helyettesek, és az óvodatitkár  

Rendszeres mindennapi munkakapcsolat költségvetési – gazdálkodási ügyekben 

• a MÁK-kal /munkaügyi kérdések/ 

Felelős: intézményvezető, intézményvezető helyettesek, tagintézményvezető 

• DIM vezetőjével és dolgozóival 

Felelős: intézményvezető, intézményvezető helyettesek, tagintézményvezető, óvodatitkár 

Munkakapcsolat más társintézményekkel 

• Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Debreceni Tagintézménye 

A kapcsolattartás módja: konkrét esetekben szaktanácsadás kérése, illetve adott 

gyermeknél fejlettség vizsgálatok kérése, fejlesztőpedagógus igénybevétele 

Az óvodapedagógusok javaslata alapján /a gyermek folyamatos megfigyelése, a gyermek 

fejlődését nyomon követő dokumentum vezetése/ a szülők egyetértésével, 

meggyőzésével a vizsgálatok elvégeztetése, együttműködés a gyermek érdekében.  
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Együttműködés a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek érdekében fejlesztő 

foglalkozások tartása, szakemberek bevonása (gyógypedagógus) 

A kapcsolattartásért felelősek: intézményvezető, fejlesztőpedagógus, tagintézményvezető 

óvodapedagógusok, és a gyermekvédelmi felelős. 

• Megyei Szakértői Bizottság 

Esetenként előfordul, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Debreceni 

Tagintézménye ide utalja további vizsgálatra a gyermeket. 

Felelős, kapcsolattartó: intézményvezető, fejlesztőpedagógus 

• Pedagógiai Szakmai Szolgáltatók  

A meghirdetett és az intézmény által szervezett előadásokon, programokon való 

részvétel, és továbbképzések. 

Felelős: intézményvezető, intézményvezető helyettes, tagintézményvezető munkaközösség 

vezetők, óvodapedagógusok 

• Városi Egészségügyi Szolgálat 

A gyermekek egészséges életmódra nevelése céljából: 

A gyermekfogászati szakrendelővel, a rendszeres megelőző programokba 

bekapcsolódunk. A gyermekek évente egyszer fogászati szűrővizsgálaton vesznek részt. 

 

A szülő hozzájárulása esetén biztosítjuk a felajánlott szűrővizsgálatokon való részvételt. 

 

Formája: együttműködés, tanácsadás, szűrővizsgálat. 

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a védőnővel együttműködünk HHH 

gyermekeket fokozott figyelemmel kísérjük. A beíratott HHH gyermek, ha nem jár 

rendszeresen az óvodába, a családot megkeressük, levélben felszólítjuk. 

Felelős: intézményvezető, tagintézményvezető, gyermekvédelmi felelős, csoport 

óvodapedagógusai 

• Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek, tanuló egészségügyi ellátását biztosító 

egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás 

A gyermekorvossal, védőnőkkel, a gyermekkori diabétesz gondozásával foglalkozó 

egészségügyi intézménnyel, valamint a tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az 

Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti 

általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvossal való együttműködés. 

Kapcsolattartó: intézményvezető 

A kapcsolat tartalma:  

• A gyermekek egészségügyi ellátását és az egyéb iskola-egészségügyi feladatokat 

végző szervezet, az intézményvezetővel egyeztetett rend szerint, együttműködve 

végzi a preventív munkát. 

• A védőnők feladat körébe tartozó munkák egyeztetése. 

• Az óvoda pedagógiai programját képező testi, lelki, mentális egészség fejlesztési 

program tervezésében és megvalósításában való részvétel. 
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A kapcsolat formája: 

• Egészségügyi vizsgálat, konzultáció, dokumentumelemzés, a gyermekkori 

diabétesz gondozásával foglalkozó egészségügyi szakellátó intézmény szakmai 

iránymutatása alapján a jogszabályban foglalt speciális feladatellátás biztosítása. 

Gyakoriság: 

• Nevelési évenként a hatályos jogszabályokban foglaltak alapján, illetve szükség 

szerint a gyermekek ellátása érdekében. 

Felelős: intézményvezető, tagintézményvezető, csoport óvodapedagógusai 

 

• DMJV Család-és Gyermekjóléti Központja: 

Együttműködésünk kiterjed a gyermek lakhelye szerint illetékes Gyermekjóléti 

Szolgálatok segítségének igénylésére, védő-óvó intézkedések kezdeményezésére. Az 

ilyen ügyekben hozott határozatok végrehajtásának segítésére és ellenőrzésére, a 

gyermeki jogok érvényesülésének figyelemmel kísérésére. 

A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermek 

figyelemmel kísérése, a családotthonban elhelyezett, illetve védelembe vett 

gyermekekről közös intézkedés, a gyermekvédelmi törvény naprakész ismerete a 

szakemberek segítségével. 

A szociális segítővel való együttműködés 

A szociális segítő munkáltatója: a DMJV Család- és Gyermekjóléti központja. A 

szociális segítő a feladatát az intézményben végzi (székhely, tagintézmény) a szociális 

ellátórendszer szakembere. 

Az óvodai szociális segítő munka sajátos preventív jellegű segítő tevékenység.  

Feladata:  

• a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében való közreműködés 

• szociális és kommunikációs készségek fejlesztése 

• egészségfejlesztésben való közreműködés 

• prevenció 

• résztvevője a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésének 

• életvezetési, szociális problémák megoldásához segítségnyújtás 

Az együttműködés formái, intézményi feladatok: 

• az intézményvezető és az óvodai szociális segítő kapcsolattartása, a munkatervi 

feladatok egyeztetése 

• az intézmény gyermekvédelmi stratégiájának a megismertetése a szociális 

segítővel 

• a szociális segítő éves munkatervének a megismerése 

• pontos információ szolgáltatása az intézmény szükségleteiről 

• a szociális segítő intézményi szintű munkájának koordinálása 
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• a gyermekvédelmi munkaterv megismertetése az óvodai szociális segítővel 

• a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok közös értelmezése, lehetőségek biztosítása 

(nevelési értekezlet, szülői értekezlet, fogadóórán, munkaközösségi 

foglalkozásokon való részvétel biztosítása a szociális segítő részére) 

• a veszélyeztetettség észleléséről szóló jelzés közös működtetése, adminisztratív 

feladatainak közös elvégzése, a szakszerű eljárási szabályok betartásával 

A szociális segítő intézményünkben való tartózkodásának, elérhetőségének, 

fogadóórájának helye, időpontja, az óvoda hirdetőtábláján megtalálható. 

Felelős: intézményvezető, tagintézményvezető, a gyermekvédelmi felelős és az 

óvodapedagógusok. 

• Óvoda –bölcsőde kapcsolata: 

A gyermekek közül sok gyermek érkezik óvodánkba a szomszédos épületben lévő 

bölcsődéből. Fontos a nagyobb gyermekekkel és a gondozónőkkel a kapcsolattartás, 

közös beszélgetés. 

Kapcsolattartás formái: bábelőadások, rendezvényeinkre meghívásuk, a gondozónőkkel 

közös szakmai nap szervezése. 

Felelős: intézményvezető, tagintézményvezető, bölcsőde- óvoda összekötő 

• Óvoda – iskola kapcsolata: 

Óvodánk rendszeres kapcsolatot tart a közelünkben lévő iskolákkal: Kazinczy, 

Vörösmarty, Szoboszlói úti, Lilla téri Iskola. A gyermekeink többsége e négy iskolából 

választ intézményt. 

Az együttműködés formái: szakmai napok, nyílt napok, szülői értekezletek. 

Rendezvényeinkre meghívjuk a tanítókat (rajzverseny, mese, ill. versmondó verseny) 

Az iskolák képviseltetik magukat a nagycsoportosok szülői értekezletén, az 

iskolaválasztás előtt. 

Az iskolák meghívják az óvodapedagógusokat az első osztályosokhoz. 

A nagycsoportosok és az óvodapedagógusok karácsony előtt meghívást kapnak a közös 

ünneplésre. 

A gyermekek úszásoktatása a Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI uszodájában 

folyik. 

Felelős: intézményvezető, tagintézményvezető és az óvoda- iskola összekötő  

• Alkalomszerű kapcsolatok gyermekprogramokat ajánló kulturális intézményekkel, 

szolgáltatókkal: 

Vojtina bábszínház, Csokonai Színház: bérletes előadások látogatása. 

A kapcsolat tartalma: színvonalas gyermek műsorok, előadások szervezése, 

lebonyolítása. 

A kapcsolat formája: intézményen belül, és intézményen kívüli kulturális programok 

látogatása a gyermekekkel, illetve ajánlása a szülők felé. 

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

közösség véleményének kikérésével. 
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Felelős: intézményvezető, óvodapedagógusok 

• Egyházak 

Az óvodás gyermekek részére a történelmi egyházak által nyújtott hittan, szülői igény 

szerint, szakképzett hitoktatóval szervezhető, akit az egyház és szülők bíznak meg. Az 

óvoda biztosítja a vallási neveléshez szükséges helyet és az eszközöket az óvodai 

foglalkozásoktól elkülönítetten.  

Ezen kívül a Református egyház játszóházi lehetőséget biztosít a gyermekeknek. 

Alapítványi rendezvényeire meghívja az óvoda vezetőségét. 

A szülői közösség véleményét kikérjük a fakultatív hit és erkölcsoktatás idejének a 

meghatározásakor. 

Kapcsolattartás felelőse: hittanos összekötő. 

 Kapcsolattartás az intézményt támogató NI Hungary Kft-vel 

Az intézményt támogató szervezettel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai, hogy a 

támogató megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény 

• anyagi helyzetéről 

• a támogatással megvalósítandó elképzeléséről és annak előnyeiről 

• Az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról olyan nyilvántartást 

vezessen, hogy abból megállapítható legyen a támogatás felhasználásának módja, 

célszerűsége, valamint a támogató ilyen irányú információigénye kielégíthető legyen. 

Felelős: intézményvezető 

 

X.  ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A HAGYOMÁNYOK 

ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK. 

/Egyetértést gyakorol a szülői szervezet /Az óvodában a gyermekek életkori sajátosságait 

figyelembe véve rendezzük és szervezzük az ünnepeket, az ünnepnek megfelelő 

dekorációval. 

Nemzeti ünnepek az óvodában 

• Október 23. 

• Március 15. 

• Nemzeti Összetartozás Napja (június 04.) 

Az óvodai hagyományok ápolása 

• gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományok 

• a nevelőközösséggel kapcsolatos hagyományok. 

 

 

Gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományok 

• közös megemlékezés a gyermekek név- illetve születésnapjáról, 

• ajándékkészítés anyák napjára, kisebb, vagy nagyobb társaiknak, 
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• óvodai ünnepek megtartása (óvoda születésnapjának megünneplése, egészséghét, 

farsang, húsvét, gyermeknap, Mikulás, karácsony, anyák napja, évzáró, ballagás) 

• népi hagyományok ápolása (jeles napokhoz kapcsolódó szokások, népi kézműves 

technikák megismerése) 

• kirándulások szervezése (nagyerdő, stb.) 

• környezetvédelmi jeles napok megünneplése (megtalálhatóak a Pedagógiai 

Programban) 

 

Kirándulások, séták, színházlátgatás, sportnapok, valamint a gyermekközösséggel 

kapcsolatos hagyományok megünneplése, szervezése a munkaterv szerint történik. 

A nevelőközösséggel kapcsolatos hagyományok 

• házi bemutatók szervezése, 

• hospitálások végzése, 

• továbbképzések, szakmai napok szervezése, 

• tanfolyamokon szerzett ismeretek átadása, megvitatása, 

• óvodán belüli munkaközösségi foglalkozások 

• tapasztalatcserék (elméleti-gyakorlati) 

• dajkák tájékoztatása az aktuális nevelési feladatokról, 

• a pályakezdők, új dolgozók köszöntése és bemutatása, segítése, 

• a távozó, nyugdíjba menő dolgozók búcsúztatása, 

• jubileumi köszöntések 

• közös ünnepélyek (karácsony, névnap stb.) rendezvények, kirándulások 

szervezése. 

 

XI. SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, 

KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, RÉSZVÉTELE A PEDAGÓGUSOK 

MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN 

A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a munkaközösség 

véleményének kikérésével az intézményvezető bíz meg legfeljebb öt évre. 

A megbízás többször meghosszabbítható. Tevékenységét a vezető írásos megbízása 

alapján, munkaköri leírásuknak megfelelően végzik.  

Legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai munkaközösséget. 

A szakmai munkaközösség meghatározza működésének rendjét, elfogadja 

munkatervét. 

A szakmai munkaközösség dönt működési rendjéről és munkaprogramjáról. 

A szakmai munkaközösség dönt szakterületén 

- a működési rendjéről és munkaprogramjáról 
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- a nevelőtestület által átruházott kérdésekről, 

A szakmai munkaközösség véleményezi a nevelési-oktatási intézményben folyó 

pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz továbbfejlesztésére. 

A szakmai munkaközösség véleményét be kell szerezni: 

- a pedagógiai program elfogadásához 

A szakmai munkaközösségek, az óvoda nevelő munkáját segítik szakértelmükkel. 

 Figyelemmel kísérik a pályázati lehetőségeket, segítik és szervezik a pedagógusok 

továbbképzését, önképzését. Segítik a Pedagógiai Programunk célkitűzéseinek a 

megvalósítását. Éves terv szerint részt vesznek az intézményben folyó belső 

ellenőrzésben. 

A Tócóskerti óvodában létrehozott szakmai munkaközösségek: 

- Tehetséggondozó munkaközösség (székhely) 

- „Ép testben ép lélek” munkaközösség (székhely) 

-  Környezettudatos nevelés munkaközösség (tagintézmény) 

A szakmai munkaközösség vezető felel: 

• a szakmai munkaközösség, önálló, felelős vezetéséért 

• a munkaközösség működési tervének elkészítéséért 

• a működéshez szükséges feltételek biztosításáért 

• értekezletetek összehívásáért, bemutató foglalkozások szervezéséért, 

• az éves munkatervben átruházott ellenőrzési feladatok elvégzéséért 

• az új módszerek, eszközök, elméleti és gyakorlati ismeretek közzétételéért 

• kutatások, kísérletek segítéséért, szakirodalmi anyag feldolgozásáért, felhasználásáért a 

gyakorlati munka korszerű segítéséhez 

• a pedagógiai munka színvonalának megőrzéséért, emeléséért 

• a munkaközösség éves munkájáról szóló értékelés elkészítéséért 

• írásos elemzés, értékelés elkészítéséért a munkaközösség munkájáról a nevelési év 

végén, beszámoló a nevelőtestület előtt, javaslatok ad a továbbfejlesztéshez 

• a pedagógiai szemlélet korszerűsítéséért, a gyakorlati pedagógia kiemelkedő 

eljárásainak terjesztéséért, a pedagógusok közötti munkakapcsolat fejlesztéséért 

• mérési szempontok, módszerek, eljárások kimunkálásáért a munkaközösség tagjaival 

• szakterületén egységes követelményrendszer kialakításáért a gyermekek 

ismeretszintjének folyamatos ellenőrzéséért, méréséért, értékeléséért 

• a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezéséért, segítéséért 

 

A szakmai munkaközösség részt vesz a nevelési-oktatási intézmény szakmai munkájának 

irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, összegző véleménye 

figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljárásában. 
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A szakmai munkaközösség tagja és vezetője a belső értékelésben és ellenőrzésben akkor 

is részt vehet, ha köznevelési szakértőként nem járhat el. 

Szakmai munkaközösség vezető jogai: 

• ellenőrzi és jóváhagyásra javasolja (vagy nem javasolja) a munkaközösségi tagok 

Pedagógiai Programhoz igazodó éves ütemtervét, 

• ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, az ütemterv szerinti 

előrehaladást és az eredményességet, 

• hiányosságnál intézkedést kezdeményez a vezető felé, 

• javaslatot tesz a szakmai továbbképzésekre 

Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre. 

Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kiterjed 

• a munkaközösség éves munkájáról szóló írásbeli értékelés elkészítésére 

• az éves munkatervben átruházott ellenőrzési feladatok elvégzésére 

Képviseleti joga: 

• A munkaközösség vezetője képviseli a szakmai munkaközösséget az intézmény 

vezetősége felé, és az óvodán kívüli szakmai, módszertani rendezvényeken. 

 

XII. RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE 

Az óvoda egészségvédelmi szabályai: 

Az óvoda működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által 

meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani. 

A szülőkre vonatkozó szabályokat az óvoda házirendje tartalmazza. Az óvoda 

gyermekorvosával egyeztetve történik a rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás 

rendje.  

Egészségügyi ellátás 

 

A törvény által előírt egészségügyi ellátásban minden gyereknek részesülnie kell. A 

székhelyre és tagintézményébe járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi 

ellátás működtetését a 26/1997 (09.03.) NM rendelet alapján, valamint a 43/1999.(III.3.) 

Korm. rendelet 2005.06.01-től hatályos rendelkezései értelmében az Egészségügyi Járó 

beteg Központ Szolgáltató Nonprofit Kft védőnői látják el havi rendszerességgel. A 

sürgős eseteket (pl. elsősegélynyújtás, fertőzőjárvány) továbbra is az óvoda orvosai 

látják el.  

Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok (státusz) elvégzése (3, 4, 5, 6 éves korban) a 

területi (körzeti) védőnő feladata – a szülő jelenlétében, a szülővel egyeztetett 

időpontban, a védőnői tanácsadóban történik.  Az óvodába lépéskor a szülő írásban 

nyilatkozik arról, hogy gyermeke egészséges, közösségbe mehet. Az életkorhoz kötött 

védőoltásokról az oltási könyv fénymásolatát az óvodapedagógusoknak leadja, annak 

igazolására, hogy a gyermek az életkorhoz kötött kötelező védőoltásokat megkapta. 

 Kitölti a gyermeke egészségére vonatkozó adatlapot és a tetvességi tájékoztató szülői 

megismerési/kezelésről szóló nyilatkozatot. Az orvos által aláírt és lepecsételt 5 éves 
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státusz szűrővizsgálat fénymásolt igazolását (Adatlap a fejlődési szint megítéléséhez az 

iskolai felkészítés elősegítésére – 5. sz. melléklet) és a 6 éves oltási igazolást is az 

óvodapedagógusnak köteles átadni a szülő, ezt az óvodai adatlappal az óvoda őrzi, 

melyet az iskolába lépéskor a védőnő az iskolának továbbítja. Óvoda egészségügyi 

kérdéssel kapcsolatban a szülők fordulhatnak az óvodát ellátó orvoshoz, védőnőhöz.  

Az óvodapedagógus figyelemmel kíséri, hogy minden gyermeknek meglegyenek a 

státusz vizsgálat eredményei és az óvodai egészségügyi dokumentumba az 

óvodapedagógus köteles elhelyezni. Járvány, fejtetvesség esetén jelzés a védőnő felé. 

A gyermeknek joga van arra, hogy a nevelési-oktatási intézményben, biztonságban, és 

egészséges környezetben nevelkedjék.  

Az intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek felügyeletéről, a nevelés 

egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről, a gyermekek rendszeres 

egészségügyi vizsgálatának megszervezéséről, ennek keretében az óvodába járó 

gyermek, évenként legalább egyszer fogászati, és általános szűrővizsgálaton vegyen 

részt. 

 

A fogászati vizsgálatok, szűrések a fogászati rendelőben, vagy az óvodában történik, 

mely előtt minden esetben írásban tájékoztatjuk a szülőt és kérjük a beleegyezését. 

Az intézményvezető és a tagintézményvezető feladatai az egészségügyi 

ellátás keretén belül 

• kapcsolatot tart Egészségügyi Járó beteg Központ Szolgáltató Nonprofit Kft-vel  

• tájékoztatja a dolgozókat és a szülőket az óvodai-egészségügyi ellátás rendjéről  

• a védőnővel együttműködik az egészségügyi ellátás érdekében biztosítja az 

       egészségügyi (védőnői) munka feltételeit  

• szükség szerint, gondoskodik az óvodapedagógusi felügyeletről  

• szükség szerint, a gyermekek vizsgálatokra történő előkészítéséről  

• fogászati szűrővizsgálatra az orvossal egyeztetett időpontban az óvodapedagógusok és 

       dajkák elkísérik a gyermekeket. Ehhez a szülő írásos hozzájárulását kell kérni.  

A nevelési intézményben a védőnő által önállóan ellátandó feladatok 

• Kapcsolattartás a szülőkkel, szülői tájékoztatás, minden hónap utolsó szerdáján 8-

12 h-ig az óvodában 

• Szülői értekezleten való részvétel: egészségfejlesztő előadások tartása 

• A gyermekek személyes higiénéjének az ellenőrzése negyedévente kötelezően, az 

óvoda jelzése alapján szükség szerint 

• Elsősegélynyújtás (kizárólag az óvodában való tartózkodás alatt) 

• Járvány esetén a védőoltással kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok 

elvégzése 

• Egészségnevelés: az egészséggel kapcsolatos ismeretek átadása, személyi higiéné, 

egészséges életmód, táplálkozás, fogápolás, öltözködés, betegségek megelőzése, 

környezetvédelem 

• Egészségnapon való védőnői részvétel (az óvoda felkérésére) 

• Környezet higiénés ellenőrzés évente két alkalommal 
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• Dokumentáció vezetése 

Ha egy gyermek  betegségre gyanús, vagy beteg a következő módon kell eljárni: 

• betegségre gyanús, lázas gyermeket nem szabad bevenni az óvodába, a szülő csak 

orvosi igazolással hozhatja ismét az óvodába 

• a napközben megbetegedett gyermeket el kell különíteni, le kell fektetni, szükség 

szerint a lázat csillapítani 

• szükség esetén azonnal orvoshoz vinni, 

• gondoskodni kell a szülők mielőbbi értesítéséről. 

• fertőző gyermekbetegség esetén az óvodát azonnal értesíteni kell. A további 

megbetegedés elkerülése érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a 

fertőtlenítésre, tisztaságra. 

 

AZ 1-ES TIPUSÚ DIABÉTESSZEL ÉLŐ GYERMEKEK ELLÁTÁSÁNAK 

ELJÁRÁSRENDJE 

 

Intézményünkben az 1-es típusú diabétesszel élő gyermek részére a szülő, vagy más 

törvényes képviselőjének írásba foglalt kérelmére, a gyermekkori diabétesz gondozásával 

foglalkozó egészségügyi intézmény iránymutatása alapján a speciális ellátást biztosítja, 

abban az időtartamban, amikor az óvoda felügyelete alatt áll. 

 

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

bekezdésével összhangban megtett formában kérheti.  

Az intézményeknek az ellátást a gyermekkori diabétesz gondozásával foglalkozó 

egészségügyi intézmények szakmai iránymutatása alapján kell biztosítani. 

 

A szülő írásbeli nyilatkozata alapján igényelheti a diétás étrendet, illetve a szülő 

behozhat, vagy rendelhet az intézménybe ételt melyet elfogyaszthat a gyermek. Ehhez 

biztosítjuk a hatályos és a szakmai betartások figyelembevételével a hűtést, melegítést és 

a fogyasztás megfelelő feltételeit. 

 

A speciális eljárásrendről az érintett szülőt, vagy a törvényes képviselőt tájékoztatni kell, 

valamint a speciális eljárásrendből egy példányt a diabétesszel érintett gyermek 

szülőjének át kell adni a tájékoztatás és az átvétel tényét aláírásával igazolja. 

 Az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek ellátását az intézmény vezetője olyan 

pedagógus vagy érettségi végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül 

segítő munkakörben foglalkoztatott személy útján biztosítja, aki az Oktatási Hivatal által 

szervezett a feladat ellátásához kapcsolódó ismeretekről szóló szakmai továbbképzésén 

részt vesz, és aki a speciális ellátásban való részvételt vállalja. 

Feladata: 

• a vércukorszint szükség szerinti mérése 

• szükség esetén, orvosi előírás alapján, a szülővel, más törvényes képviselővel, a 

megadott kapcsolattartási módon egyeztetve, az előírt időközönként a szükséges 

mennyiségű inzulin beadása 

• Az intézmény vezetője a diabéteszes gyermek, tanuló esetleges rosszulléte esetén 

az Eütv.-vel összhangban álló speciális ellátási eljárásrendet alakít ki 
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Az óvoda dolgozóinak egészségügyi felügyelete és rendje 

Az óvoda dolgozói csak érvényes Munka alkalmassági és Egészségügyi kiskönyvvel 

dolgozhatnak. 

Felelős: intézményvezető, egészségügyi kiskönyv felelőse 

Az érvényesítés módja: 

• Munka alkalmassági: munkába álláskor és időszakosan berendelés alapján. 

• Egészségügyi alkalmassági: az egészségügyi felelős évente a szükséges 

vizsgálatra irányítja a dolgozókat. 

• A dolgozók kötelesek minden évben tüdőszűrő ellenőrzésen részt venni, és az 

igazolást az egészségügyi kiskönyv felelősének bemutatni. 

• Minden dolgozónak évente meg kell jelennie általános orvosi vizsgálaton az 

üzemorvosnál  

• A mindenkori körülményeknek megfelelően közreműködünk a 

járványmegelőzésben.  

 
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Járási Népegészségügyi 

Intézete által meghatározott szabályok betartása szigorúan kötelező minden dolgozónak és 

szolgáltatást igénybe vevőnek.  

 

A székhely és a tagintézmény tálaló konyhájába csak egészségügyi könyvvel rendelkező 

személy léphet be.  

 

Csoportszobába szülő csak engedélyezett alkalmakkor tartózkodhat: beszoktatás, nyílt nap, 

szülői értekezlet, ünnepségek, csoportok rendezvényei – előzetes bejelentés alapján. 

 

XIII. INTÉZMÉNYI VÉDŐ-ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 

A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelés érdekében a 

szükséges feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat.     

A nevelési-oktatási intézményben a nyitvatartási időben biztosítani kell a gyermekek 

felügyeletét, védelmét, figyelemmel a baleset-megelőzés szempontjaira. 

A baleset-megelőzés főbb feladatai: 

• Olyan környezetet kell teremteni az intézményben, mely alkalmas a baleset-

biztonsággal kapcsolatos szokások, magatartási formák kialakítására 

• Az óvodai tevékenység során ki kell alakítani a gyermekben a biztonságos 

intézményi környezet megteremtésének készségét, a baleset-megelőzési ismeretek 

elsajátítását 

• Fejleszteni kell a gyermek biztonságra törekvő viselkedését. 

Minden óvodapedagógus köznevelési törvényben meghatározott feladatát képezi az, 

hogy: 
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•    a gyermekbalesetek megelőzése érdekében az óvodapedagógusok minden nevelési 

évben a gyermek óvodába lépésekor a gyermeket balesetmegelőző oktatásban 

részesítsék, 

•     minden óvodán kívüli programok, kirándulások előtt a balesetvédelmi oktatásról a 

csoportnaplóban dátummal ellátott feljegyzést készítsen mindkét óvodapedagógus 

a dajka jelenlétében 

• a rábízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez 

szükséges ismereteket átadja, 

• ezek elsajátításáról meggyőződjék, 

• ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a 

szükséges intézkedéseket megtegye (Intézményvezetővel, helyettessel, 

tagintézményvezetővel konzultál, szól a kijelölt elsősegélynyújtó kolléganőnek, 

ellátja a gyermeket, szükség esetén mentőt hív, vagy orvoshoz viszi, miközben 

értesíti a szülőt, baleseti jegyzőkönyv felvétele) 

• ha a mentőhíváskor a szülő nem érkezik meg időben, a gyermek felügyeletét ellátó 

óvónő köteles elkísérni a gyermeket  

• az intézmény nyitvatartási ideje alatt a gyermeket felügyelet nélkül hagyni nem 

szabad 

• minden kirándulás alkalmával ismertesse a várható veszélyforrásokat, beszélje 

meg az elvárható magatartásformákat, a közlekedési szabályokat, 

• minőségi tanúsítvánnyal ellátott játékokat vásároljon, s azokat a használati 

utasításoknak megfelelően alkalmazza 

• a 3-7 éves kor sajátosságainak és szükségleteinek megfelelően szervezze a 

gyermekek óvodai életmódját (kis, középső, nagycsoport, vegyes csoport) 

Tempókülönbség figyelembevétele. 

• a pedagógus az általa tartott foglalkozásokra csak olyan eszközöket készíthet és 

vihet be, ami nem balesetveszélyes, nem veszélyezteti a gyermekek testi épségét 

• helyes eszközökkel és eljárásokkal biztosítsa a sokoldalú fejlődésüket (játék 

feltételeinek biztosítása, levegőn való tartózkodás, gyermekek alvásának, 

pihenésének megszervezése, különböző tevékenységek váltakozása) 

• tevékenységek közötti szünet biztosítása, kötetlen futkározás, szaladgálás, hogy 

testileg, szellemileg felfrissüljenek. 

• az óvó-védő előírások megtartása, valamint a gyermekjátékszerek biztonsági 

követelményeinek megléte az óvoda egész területén és az óvodán kívül szervezett 

programok idején is az óvodapedagógusok kötelezettsége. 

Minden alkalmazott feladatát képezi az, hogy: 

• a veszélyforrásra az óvodapedagógusok a dajkák, és az udvaros, valamennyi 

dolgozó köteles a vezető figyelmét felhívni. A veszélyforrás megszüntetéséig a 

balesetmentes eszközt használni nem lehet. 

• minden területen törekedni kell az egészséges életmód feltételeinek a biztosítására 

• a szülőket helyettesítve szeretettel és gondoskodással vegye körül a gyermeket 
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• szokások kialakítása, gyakoroltatása, számonkérése, 

• étkezések előtti kézmosás, réteges, időjárásnak megfelelő öltözködés, egészséges 

életmódra nevelés, tisztálkodás, elegendő mozgás, séta, mindennapos pihenés, 

napfürdőzés, vizes edzés, 

• egészséges, tiszta környezet biztosítása a fertőzések, betegségek terjedésének 

megakadályozása, 

• megfelelő táplálkozás biztosítása minőségileg és mennyiségileg egyaránt,  

• nyugodt, derűs légkör biztosítása, példamutatás a felnőttek részéről / halk beszéd/ 

• érzékszervek védelme / természetes, mesterséges fény biztosítása / 

 

Az elektroakusztikus hangosítású rendezvények esetére szóló előírások 

A gyermekek egészségének hatékony védelme a zajok okozta érzékszervi 

károsodások ellen, amely az akusztikus hangosítású különféle 

rendezvényeken történő részvételük során érheti őket, kiemelt jelentőségű. 

A nevelési-oktatási intézményben elektroakusztikus eszköz igénybevétele mellett 

tartott óvodai foglalkozáson, valamint a nevelési-oktatási intézményben vagy a 

nevelési-oktatási intézmény által szervezett elektroakusztikus hangosítású 

rendezvényen (a továbbiakban: elektroakusztikus hangosítású rendezvény pl. 

gyermek koncert, gyermeknapi műsor), amelyen gyermekek is részt vesznek, a 

gyermekek zajvédelmére különös figyelmet kell fordítani. Az olyan 

elektroakusztikus hangosítású rendezvényen, amelyen 3-6 év közötti gyermekek 

vesznek részt, a hangnyomásszint nem haladhatja meg az Laeq M30 75 dB 

értéket. 

Az Laeq M30 75-90 dB hangnyomásszint közötti elektroakusztikus hangosítású 

rendezvényen biztosítani kell, hogy a közönség a hangsugárzókat 3 méteren belül 

ne tudja megközelíteni. 

A zajszennyezés a különböző forrásokból származó környezeti zajnak való 

kitettség. A zaj nagy hatással van az egészségre, az életminőséggel és a mentális 

egészséggel kapcsolatos mutatókra. 

A gyermeket a nagy hangteljesítményszintű zene hallgatása, a zárt terű 

előadóhelyiségekben és az egyéb rendezvényeken nagy hangerővel kisugárzott 

akusztikai jelek hosszú távon halláskárosodással fenyegetik. 

Feladat: A rendezvények zajvédelmi ellenőrzése zajszintmérő használatával 

Felelős: intézményvezető, tagintézményvezető 
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Kirándulások, séták, egyéb programok, rendezvények látogatása esetére szóló előírások 

• Az óvodában a gyermekek számára szervezett kirándulásoknak, sétáknak, egyéb 

rendezvényeken való részvételnek be kell épülni az éves tervbe. 

• A csoportokban dolgozó pedagógusok a heti élményszerzések, séták helyét, hány 

gyermeket vittek el, kötelesek beírni az óvodatitkárnál található füzetbe 

• A szülőkkel szülői értekezleten meg kell beszélni ezeket a programokat, 

- költségkímélő megoldást kell választani 

- a szülők dönthetnek a költségek vállalásáról. 

• Amikor az óvodát elhagyják a gyermekek, 10 gyermek mellé kell 1 pedagógust, 

kísérőt biztosítani. A sétákra a dajka néni is köteles elkísérni a csoportot, ha a 

gyermeklétszám ezt indokolja. 

• Közlekedési eszközökön való utazás alkalmával dönthet az óvodapedagógus úgy, 

hogy dajka nénit és/vagy szülőt is visz magával. 

 

Az esetlegesen előforduló baleset esetén vezetői teendők: 

• A balesetről az óvodapedagógus tájékoztatja az intézményvezetőt, a tagóvodában 

a tagintézményvezetőt és az óvodai munkavédelmi felelőst. A nyolc napon túl 

gyógyuló sérüléssel járó gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálnunk. 

Fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési okokat. 

Ezekről a balesetekről a KIR rendszerben internet alapú jegyzőkönyvvezető 

rendszer segítségével jegyzőkönyvet kell felvenni. Jegyzőkönyv készítését a 

munkavédelmi felelős végzi, hiányzása esetén az intézményvezető helyettesek, a 

tagintézményben pedig a  tagintézményvezető, akik részére az intézményvezető 

jogosultságot adott a rendszerben a jegyzőkönyv kitöltésére. Az elektronikus úton 

kitöltött jegyzőkönyv kinyomtatott példányát, a papíralapú jegyzőkönyv egy 

példányát át kell adni a kiskorú gyermek szülőjének. A jegyzőkönyv egy 

példányát a kiállító intézményében meg kell őrizni. 

•  Súlyosnak minősülő gyermekbalesetet az intézményvezetőnek (távolléte esetén a 

vezető helyettesnek, illetve a helyettesítés rendje c. fejezetben leírtak szerint) 

azonnal be kell jelentenie telefonon, e-mailben vagy faxon a rendelkezésre álló 

adatok közlésével az intézmény fenntartójának. 

A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi 

szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni. 

Súlyos az a gyermekbaleset, amely 

a) a sérült halálát (halálos baleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől 

számított 90 napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel 

összefüggésben életét vesztette), 

b) valamely érzékszerv (érzékelőképesség) elvesztését, illetve jelentős mértékű 

károsodását, 

c) orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást, 

d) súlyos csonkulást (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb 

részének elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek), 

e) a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, vagy agyi 

károsodását okozott. 
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• Minden gyermekbalesetet követően az intézményvezető megteszi a szükséges 

intézkedést a hasonló esetek megelőzésére. Lehetővé tesszük az óvodai szülői 

közösség képviselője részvételét a gyermekbalesetek kivizsgálásában. 

 

Az óvó- védő funkció egyik sajátos kerete a Házirend, mely minden csoportban a 

faliújságon ki van függesztve, megtalálható a honlapunkon és minden szülő számára 

hozzáférhető. 

Biztonságot garantáló szabályok: 

Székhely 

A gyermekek védelme érdekében az óvoda kapuját a felnőttek reteszeléssel és rugós 

tolózárral is zárják. 9 h-tól 12 h-ig csak a főbejárat van nyitva, a másik bejárat zárva van. 

A hátsó kapu délelőtti bezárásáért, az ajtó 12 h-kor történő kinyitásáért (9 h-12 h-ig) felel 

a pipacs csoportban dolgozó dajka néni. 

Tagintézmény 

Az utcai kapu (főbejárat felől) 6-9 h-ig nyitva tartjuk és 9 - 14:30 h-ig kulcsra zárjuk, 

hogy a gyermekek az udvaron biztonságban legyenek. 

Az óvodából történő hazamenetelkor 14:30 h-tól már az udvar felől (teraszon áthaladva) 

tudnak a szülők a csoportok gyermeköltözőibe bejutni. A gyermekek biztonsága 

érdekében „ringlit” is szereltünk a bejárati kapura. 

 

9-14:30 h között a főbejárati ajtón lehet a csoportokba is bejutni. (pl. délben hazamegy a 

gyermek, hivatalos ügyek miatt keresik az óvodatitkárt stb.). Azoknak a szülőknek, akik 

ebéd után hazaviszik gyermeküket az óvodából 12.15-kor és 12.30-kor nyitjuk ki a 

főbejáratot. A kaputelefonon kell jelezni az érkezést és az óvodatitkár fogja kinyitni az 

ajtót.  

A gyermekek biztonsága érdekében az épület főbejárati ajtaját zárva tartjuk, mivel utcára 

nyílik az ajtaja. 

A főbejáraton csak kaputelefont használva tudnak bejutni az épületbe. 

 

Tűz- és bombariadó esetén- a jelzett menekülési útiránynak megfelelően haladéktalanul 

el kell hagyni az épületet. 

Az intézményünk egész területén tilos a dohányzás, az alkohol és a drog fogyasztása! 

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának 

egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. Törvény 2. §-ának 2005. XI.1.-2006. VIII.31. 

közötti hatályos szövege a 2005. évi CLXXXI Törvény a rendelkezést a következők 

szerint módosította: 

Dohányzás az óvoda egész területén, és 5 m-es körzetében tilos! Az intézményvezető 

dohányzóhelyiséget nem jelölhet ki.  

A módosítás 2006. IX. 1-től hatályos. 
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A gyermekek egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésének eljárásrendje: 

A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben eltöltött 

időben minden gyermek részesüljön a testi-lelki jóllétet, egészségét, egészségi állapotát 

hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerűen 

működő egészségfejlesztő tevékenységekben. 

Az intézmény által működtetett teljes körű egészségfejlesztés olyan folyamat, amelynek 

eredményeképpen a pedagógusok a nevelési-oktatási intézményben végzett 

tevékenységet, a helyi pedagógiai programot és szervezeti működést, a gyermekek, a 

tanuló és a szülő részvételét az intézmény életében úgy befolyásolják, hogy az a gyermek 

egészségi állapotának kedvező irányú változását idézze elő. 

A mindennapos működés során kiemelt figyelmet fordítunk a gyermek egészségéhez, 

biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő 

feladatokra, amelyek különösen: 

• az egészséges táplálkozás 

• mindennapos testnevelés, testmozgás 

• a testi és lelki egészség fejlesztése 

• a bántalmazás és óvodai erőszak megelőzése 

• a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás 

• a személyi higiéné területére terjednek ki. 

Az óvodában a teljes körű egészségfejlesztés figyelembe veszi a gyermekek biológiai, 

társadalmi, életkori sajátosságait, beilleszthető az intézményben megvalósuló átfogó 

prevenciós programokba. 

Az intézmény a teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatait koordinált, 

nyomon követhető és mérhető, értékelhető módon tervezi meg a pedagógiai program 

részét képező egészségfejlesztési program keretében. 

Teendők a gyermekek egészségét veszélyeztető helyzetek észlelésekor: 

• Ha az óvodapedagógus észleli a problémát, beszél a gyermek szülőjével. 

• Jelez az intézményvezetőnek és a gyermekvédelmi felelősnek. 

• Ha a probléma továbbra is fennáll az intézményvezető a gyermekvédelmi felelős 

és az óvodapedagógus fogadóóra keretében felhívja a szülő figyelmét a gyermek 

egészségét veszélyeztető helyzetre.  

• Ha a probléma továbbra is fennáll, a gyermekvédelmi felelős jelez a 

gyermekvédelmi intézet felé. 

XIV. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK 

A 44/2007.(XII.29.) OKM. rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati 

feladatairól alapján: 

Rendkívüli eseménynek számít minden olyan az átlagostól jelentősen eltérő esemény, 

körülmény, mely az intézményben tartózkodó személyek éltét, testi épségét, vagy az itt 

található anyagi javakat tekintve súlyos következményekre vezetett, vagy reális esélye 

van annak, hogy vezetni fog és ezzel intézmény működésében komoly zavart okoz.  
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Rendkívüli eseménynek számit: 

• tűz 

• bombariadó 

• betörés - lopás 

• baleset 

Az intézmény vezetője 

• kiadja az intézmény Tűzvédelmi Szabályzatát, annak mellékleteként 

tűzriadótervét, amelyet szükség szerint, de legalább évente gyakoroltat 

• kiadja az intézmény Munkavédelemi Szabályzatát és gondoskodik az ott 

meghatározott egyéni védő felszerelésekről 

• gondoskodik a tűzvédelmi-és munkavédelmi oktatás megszervezéséről. 

Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen 

felettesének jelezni. Az intézményvezető, tagintézményvezető dönt a szükséges 

intézkedésekről és a fenntartó értesítéséről. 

Bombariadó esetén az intézményvezető, a tagintézményben a tagintézményvezető 

intézkedhet. Akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend 

szerint kell eljárni. 

Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik. 

Tűz esetén: a Tűzoltóság értesítése mellett azonnal gondoskodnunk kell a tűzriadó 

tervnek megfelelően az intézmény fegyelmezett és gondos kiürítéséről. 

Bombariadó esetén: azonnal értesítjük a Rendőrséget. 

A villany és a gázkészülékek kikapcsolása mellett szintén kiürítjük az intézményt. 

Tűz, illetve bombariadó esetén a szomszédos iskola segít az ideiglenes elhelyezésben. 

Betörés esetén: Értesítjük a Rendőrséget, az Intézményfelügyeleti Osztályt, valamint a 

Gazdasági Szervezetet. 

A helyszín biztosítása mellett gondoskodunk a gyermekek nyugodt elhelyezéséről. 

Lopás esetén: Értesítjük a Rendőrséget, megtesszük a szükséges feljelentéseket. Az 

Intézményfelügyeleti Osztályt erről is értesítjük. 

Baleset esetén: Értesítjük a szülőt, miközben a szükségesnek megfelelően ellátjuk a 

gyermeket. Az óvodapedagógus mindaddig felelős a gyermekért, míg őt a szülőnek át 

nem adja. Szükség esetén megoldjuk az orvosi ellátást is. 

A fenti eseményekről és a hozott intézkedésekről az intézményvezető rendkívüli 

jelentésben értesíti a fenntartót. 
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XV. ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT PAPÍRALAPÚ NYOMTATVÁNYOK 

HITELESÍTÉSÉNEK RENDJE (EMMI rendelet 87. § (1) ) 

A nevelési-oktatási intézmény által használt nyomtatvány lehet: 

• nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, szétválaszthatatlanul összefűzött 

papíralapú nyomtatvány 

• nyomdai úton előállított papíralapú nyomtatvány 

• elektronikus okirat 

• elektronikus úton előállított, az intézmény SZMSZ-ében meghatározott rend 

szerint hitelesített papíralapú nyomtatvány 

Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje  

Az elektronikus nyomtatványt – az intézményvezető utasítása szerinti gyakorisággal - 

papír alapon is hozzáférhetővé kell tenni, azaz ki kell nyomtatni.  

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

révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 

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

előírásainak megfelelően. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell 

nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú 

másolatát:  

• az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása,  

• az október 1-jei OSAP statisztika 

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

A dokumentumok a KIR rendszerében megtalálhatóak. A mappához való hozzáférés 

jogát az informatikai rendszerben korlátozzuk, ahhoz kizárólag az intézményvezető által 

felhatalmazott személyek (az óvodatitkár és az intézményvezető helyettes) férhetnek 

hozzá. 

 

A papíralapú nyomtatványt kinyomtatását követően: 

• el kell látni az intézményvezető eredeti aláírásával és az intézmény bélyegzőjével 

hitelesített formában kell tárolni; 

• az iraton fel kell tüntetni a dokumentum eredeti adathordozójára való utalást 

„elektronikus nyomtatvány” 

•  a nyomtatott (hitelesített) kiállítás dátumát 

• a vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az irattárazási 

szabályzat alapján irattári dokumentumként kell lerakni.  

Az intézményben keletkezett vagy az intézmény részére elektronikus úton érkező 

leveleket, iratokat, az intézményvezető, az intézményvezető helyettes vagy az 

óvodatitkár készíti vagy nyomtatja ki.  

A papír alapú irattárazás tekintetében személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi 

követelmények megtartásáért az intézményvezető felel. 

Az elektronikusan előállított papíralapú nyomtatványt használunk a csoportnaplónak. 
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A napló számítógéppel folyamatos sorszámozással készül. A csoportnaplót az 

intézményvezető a nevelési év elején megnyitja és a nevelési év végén lezárja. Pótlapok 

betevésére nincs lehetőség. 

XVI. TÁJÉKOZTATÁS A PEDAGÓGIAI PROGRAMRÓL, SZMSZ-RŐL 

HÁZIRENDRŐL 

A fenti dokumentumokat nyilvánosak. A dokumentumok megtalálhatóak az óvodánk 

honlapján (www.tocoskertiovoda.hu), illetve megtekinthetőek az óvodatitkári irodában. 

Szóbeli tájékoztatást az óvodában csak az intézményvezetőtől hiányzása esetén az 

intézményvezető helyettestől, tagóvodában a tagintézményvezetőtől kérhetnek, a velük 

előzetesen egyeztetett időpontban. 

Minden csoportban megtalálható a Házirend. Az SZMSZ, Pedagógiai Program az 

intézményvezetőnél van elhelyezve.  

A nevelési év első (új gyerekek) szülői értekezletén az intézményvezető tájékoztatja a 

szülőket a fenti dokumentumok elhelyezéséről, elérhetőségéről. 

Az óvoda hirdetőtábláján (szülői bejárók) közöljük a dokumentumok elhelyezését, 

valamint a tájékoztatás lehetőségeit. 

 

EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK 

 

XVII. VAGYONNYILATKOZAT-TÉTEL  

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. Törvény (a 

továbbiakban: Vnytv.) 3.§ (1) pontja szerint: „vagyonnyilatkozat tételre kötelezett az a 

közszolgálatban álló személy, aki – önállóan vagy testület tagjaként- javaslattételre, 

döntésre vagy ellenőrzésre jogosult 

• közbeszerzési eljárás során 

• feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, 

• továbbá az állami vagy önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, valamint 

• elkülönített állami pénzalapok 

• fejezeti kezelésű előirányzatok, 

• önkormányzati pénzügyi támogatási pénzkeretek tekintetében.” 

Az intézményvezetőkön túl e törvény vonatkozik mindazokra, akik a vezető helyettesítése 

során döntéshelyzetbe kerülhetnek, így intézményünkben az intézményvezető helyettesre és 

a tagintézményvezetőre is. 

A vagyonnyilatkozat tétel célja a közélet tisztaságának biztosítása, a korrupció 

megelőzése, valamint az alapvető jogok és kötelezettségek páratlan és elfogulatlan 

érvényesítése. Ennek érdekében a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személy 

nyilatkozatot tesz a saját és a vele egy háztartásban élő hozzátartozói jövedelmi, 

érdekeltségi és vagyoni helyzetéről. 

A Vnytv. 9§ (1) bekezdése értelmében annak, aki vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének a teljesítését megtagadja, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget 

megalapozó megbízatását vagy jogviszonyát – az arra vonatkozó, külön jogszabályban 

meghatározott megszüntetési okoktól függetlenül – meg kell szüntetni, és a jogviszony 
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megszűnésétől számított három évig közszolgálati jogviszonyt nem létesíthet, valamint a 

Vnytv.szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó munkakört, feladatkört, 

tevékenységet vagy beosztást nem láthat el. 

A vagyonnyilatkozat-tétel eljárásrendje: 

• A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett vezető helyettes, tagintézményvezető kézhez 

kapja az írásos tájékoztató anyagot a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségéről. Ezen 

a lapon az intézményvezető bejegyzi a kitöltetlen vagyonnyilatkozat és egyéb 

nyomtatványok átadásának időpontját, helyszínét, (Tócóskerti Óvoda vezetői iroda) 

illetve a kitöltött vagyonnyilatkozat átvételének időpontját, helyszínét. (a 

kézhezvételtől számított 8. nap) 

• A vagyonnyilatkozat tételre kötelezett vezető helyettes a Nyilatkozat elnevezésű 

nyomtatványon nyilatkozik a vele egy háztartásban élő hozzátartozók nevéről, 

valamint az igényelt vagyonnyilatkozati dokumentumok példányszámáról.  

• Ezután a vagyonnyilatkozat-tételi csomag, és Kitöltési útmutató átadására kerül sor, 

mellyel egy időben a vagyonnyilatkozat nyilvántartási számának meghatározására 

kerül sor, mely az iktatókönyvben a soron következő sorszám.  

• A vagyonnyilatkozat nyilvántartási számát csak a vagyonnyilatkozat-tételre 

kötelezett vezető helyettesnek, tagintézményvezetőnek kell feltüntetni a 

vagyonnyilatkozatában, a hozzátartozói vagyonnyilatkozatoknak nyilvántartási 

számuk nincsen. 

Az átadott borítékokba a vagyonnyilatkozatokat az alábbiak szerint kell elhelyezni: 

1. boríték (vagyonnyilatkozat tételre kötelezett intézményvezető helyettes, 

tagintézményvezető példánya) 

Ebben a borítékban kerül elhelyezésre az intézményvezető helyettes, tagintézményvezető 

vagyonnyilatkozatának egyik példánya, valamint a hozzátartozói vagyonnyilatkozatokból 

hozzátartozónként 1-1 példány. 

2. boríték (Tócóskerti Óvoda vezetőjének példánya) 

Ebben a borítékban kerül elhelyezésre az intézményvezető helyettes, tagintézményvezető 

vagyonnyilatkozatának másik példánya, valamint a hozzátartozói vagyonnyilatkozatokból 

hozzátartozónként 1-1 példány. 

Átvételkor az intézményvezető a boríték lezárására szolgáló felületen elhelyezett 

aláírásával és az óvoda pecsétjével egyidejűleg igazolja, hogy a nyilatkozat átadásakor a 

borítékot lezárták. Az intézményvezető a borítékot nyilvántartási számmal látja el, mely 

megegyezik az intézményvezető helyettes, tagintézményvezető vagyonnyilatkozatán 

feltüntetett számmal. Az átadás-átvételről igazolási lapot tölt ki az intézmény vezetője. 

A vagyonnyilatkozat őrzése 

A vagyonnyilatkozat egyik példánya a nyilvántartásba vétel után a kötelezettnél marad, 

másik példányát az intézményvezető egyéb iratoktól elkülönítetten zárt 

páncélszekrényben őrzi, két évig. 

A vagyonnyilatkozatot tartalmazó borítékokat – a nyilatkozó és az őrzésért felelős személy 

példányát is- csak a 14§-ban meghatározott vizsgálat során az eljáró szerv bonthatja fel. 

 

 



 75 

Vagyonnyilatkozat megszűnése 

A 12§ szerint abban az esetben, ha a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség megszűnt, vagy 

a kötelezett új vagyonnyilatkozatot tett, az őrzésért felelős intézményvezető a 

vagyonnyilatkozat általa őrzött példányát nyolc napon belül a kötelezettnek visszaadja. 

A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítését az őrzésért felelős intézményvezető 

ellenőrzi. A nyilatkozat tartalmát abban az esetben ismerheti meg, ha a 14.§ rendelkezései 

szerint döntenie kell a vagyongyarapodási vizsgálat kezdeményezéséről. 

Egyéb esetekben a boríték(ok) felnyitása törvénytelen, jogi következményeket von maga 

után. 

A vagyonnyilatkozatot tartalmazó borítékok átadásakor, a következő vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettség esedékessé válásának évéről a dolgozó átveszi az írásbeli értesítést, 

melyet aláírásával igazol. 

 

XVIII. LOBOGÓZÁS SZABÁLYAI 

(2011. évi CCII. törvény Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint 

állami kitüntetéseiről)  

(2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete Debrecen Város jelképeiről és használatuk 

rendjéről, valamint a közterületek és középületek fellobogózásáról) 

Intézményünkre állandó jelleggel nemzetiszínű, zászlót tűzünk ki. 

Textil szálasanyagból, szövéstechnológiával készült piros, fehér és zöld színű szövetből 

varrott zászló használható.    A zászlót tekintélyének megőrzése érdekében rendszeres 

tisztíttatjuk. 

Zászlóméret : 100 X 200 cm . 

A zászlót fából készült zászlórúdra erősítve tűzzük ki. A zászlórúd nyers színű, fehér 

vagy fehér alapon spirálisan lefutó nemzetiszínű csíkozású lehet. 

Zászlórúd mérete: 2,5 m  

A zászlódísz meglétéért felelős: intézményvezető helyettes, tagintézményvezető 
 

XIX. AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE  

     Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének szabályzata 

(lsd.  3. sz.melléklet) 

 

     Adatkezelési szabályzat (lsd. 4. sz. melléklet) 

  

 XX. AZ ALKALMAZOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉVEL KAPCSOLATOS 

SZABÁLYOK 

 

• A közalkalmazott munkába érkezéskor és távozáskor köteles a munkaidő 

nyilvántartásba beírni az érkezés és távozás idejét. Hó végén összeadja a havi 

óráinak a számát. 10 perccel a munkakezdés előtt köteles megjelenni, hogy a 

munkaidő kezdetekor már munkára képes állapotban fogadja a gyermekeket. 
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• A közalkalmazottak a munkaidőben saját mobiltelefonjukat az udvaron és a 

csoportban nem használhatják, lehalkított vagy kikapcsolt állapotban kell tartani. 

A közalkalmazottak indokolt esetben csak akkor használhatják a 

mobiltelefonjukat, ha a váltótárs a csoportban tartózkodik és ő a folyosóra ki tud 

menni, telefonálni. A telefonálás rövid 1-2 perces időre korlátozódhat. 

• A közalkalmazott hiányzása esetén köteles az intézmény vezetőjét és a közvetlen 

váltótársát minél hamarabb értesíteni a hiányzás okáról, hogy a helyettesítést 

meg tudjuk szervezni. 

• Az alkalmazottak munkaidőben csak különlegesen sürgős esetben, vezetői 

engedéllyel hagyhatják el az intézményt. 

• A munkaidő beosztás cseréje csak előzetes vezetői engedéllyel lehetséges. 

• A szabadság kivételére elsősorban a zárás ideje alatt van lehetőség, ettől eltérni 

vezetői egyeztetést követően, engedélyével lehet. 

• A pedagógusok kötelesek betartani a pedagógusetika normáit. 

Az óvodapedagógusok alkalmassági tényezői 

A pedagógus pálya természeténél fogva felvet néhány alkalmassági kritériumot. A 

hatékony és eredményes nevelőmunkához elengedhetetlenek bizonyos személyiség- és 

magatartásformák, így ezek megléte, ápolása és fejlesztése alapkövetelmény a pályára 

alkalmassághoz. 

Erkölcsi alkalmasság 

Az óvodapedagógus hatása erősen érezhető a gyermekek személyiségének formálásában, 

így,  kulcsfontosságú szerepet kap az erkölcsi alkalmasság kérdése. A pedagógus 

szerepe, nemcsak mint nevelő, hanem mint emberi modell is igen erősen érvényesül, 

éppen ezért,  elengedhetetlen, hogy egészséges személyiséggel és fejlett erkölcsi érzékkel 

rendelkezzen. 

Az óvodapedagógusnak, mint erkölcsi modellnek, egész lényével és viselkedésével 

tükröznie kell az általa és a társadalom által elfogadott általános erkölcsi értékeket. 

Vállalnia kell saját egyéniségét, mindemellett egész életvitelével méltónak kell lennie társadalmi 

szerepére. 

Az óvodapedagógusnak, mint nevelőnek, kötelessége segíteni a gyermekek egészséges testi, 

lelki, szellemi és erkölcsi fejlődését. Ehhez szükséges, hogy tudjon hatni a gyermekekre, legyen 

emberszerető, lelkiismeretes, türelmes, rendelkezzen a szükséges empátiával. 

Elengedhetetlen az önismeret, önkontroll és a felelősségvállalás. 

Az óvodapedagógus, mint értelmiségi, vállalja a harcot az erkölcsi értékek megőrzéséért, 

fejlesztéséért. Aktívan vegyen részt a társadalom életének javításában, a kulturális 

értékek megőrzésében és terjesztésében. 

 Az óvodapedagógus is, mint minden ember, hibázhat. Viszont szakmája természeténél 

fogva a hibák megelőzése, illetve korrigálása etikai kötelessége. 

Szociális kompetenciák 

Az óvodapedagógusnak, mivel gyermekekkel foglalkozik, jó kapcsolatteremtő- és 

kapcsolattartó készségekkel kell rendelkeznie. Nagyon fontos, hogy a gyermekekkel, a 

szülőkkel és munkatársaival is egészséges viszonyt tudjon kialakítani, hitelesen és 
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őszintén közvetítse a pedagógus szerepet meghatározó sajátosságokat (Pl.: nevelő-

fejlesztő, elfogadó, informáló, segítő), hiszen ezek a kapcsolatok a gyermekek számára a 

társadalmi viszonyokat és kapcsolatrendszereket is modellálják. 

 Legyen mindig nyitott a gyermekek igényei és problémái felé, teremtsen barátságos, 

segítőkész légkört. Óvodai feladatait, problémáit önállóan, a szervezet működési 

rendszerének megfelelő módon kezelje és intézze. Tartsa szem előtt, és vegye 

figyelembe az óvoda Házirendjében meghatározottak betartását. 

A szülőkkel és kollégákkal kölcsönös megbecsülésen alapuló kapcsolatot építsen ki, legyen nyitott és 

segítőkész. Fontos, hogy családi élete rendezett legyen, mert ez egyrészt modell a 

gyermekek számára, másrészt az átadni kívánt erkölcsi értékek hitelességét is erősíti. 

A pedagógus megjelenése 

Az óvodapedagógus megjelenésében is tükröződjön társadalmi szerepe. Öltözéke, egész 

megjelenése és mindennemű megnyilvánulása legyen mindig kulturált, igényes, 

igazodjon a társadalmilag vagy intézményi szinten elfogadott normákhoz, ugyanakkor 

legyen összhangban az óvodapedagógus egyéniségével. 

        Az óvodapedagógusi munka, mint hivatás 

Minden pedagógiai céllal és igénnyel végzett társadalmi tevékenység: hivatás. Azaz a 

pedagógustól megkövetelhető a maximális pedagógiai felkészültség, s ugyanígy a 

szakmai elkötelezettség. Ez a pedagógusra kötelességeket ró, de jogait is el kell ismernie 

mind a környezetének, mind a szélesebb társadalmi nyilvánosságnak.  

Módszertani kérdésekben szakszerűen kifejti álláspontját, nézeteit, mondanivalóját 

kulturáltan, szakmai elkötelezettséggel, meggyőzően tolmácsolja. Munkavégzéshez 

szükséges társas kapcsolatok kialakításában kezdeményező, együttműködő a kollégákkal. 

Az információk átadásában és fogadásában mindig szakszerű és objektív. A szülőket, 

partnereket igény szerint szakszerűen, közérthetően és objektíven tájékoztatja, velük a 

folyamatos együttműködésre való törekvés jellemzi. Különböző szakmai szituációkban 

képes nyílt és hiteles kommunikációra a partnerek életkorának, kultúrájának megfelelően, 

képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit és ezen a téren önmagát 

fejleszteni. 

Módszerbeli jártasság 

Az óvodapedagógus ismerje és használja azon módszereket, melyek a nevelést 

hatékonyabbá teszik, ezek alkalmazásában elvárható tőle némi kreativitás. Tervező 

munkájában változatos, korszerű módszerek, eszközök jelenjenek meg. A tevékenységek 

során alkalmazott, módszereivel, eszközeivel biztosítsa a gyermekek motiváltságának 

fenntartását, építsen természetes kíváncsiságukra. Pedagógusaink a nevelőtestület 

tagjaként képesek együttműködésre a gyermekkel, kollégákkal, a szülőkkel, a külső 

szakemberekkel a pedagógiai szerepüknek megfelelően. A pedagógustól elvárható a jó 

kommunikációs készség, s ennek fejlesztése a gyermekekben is. 

Hivatástudat 

Törekszik önismeretének, saját személyiségének fejlesztésére, lelki egészségének 

megőrzésére, és ehhez nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására. 

Figyelemmel kíséri saját tevékenységének másokra gyakorolt hatását, s ezek alapján 

reflektív módon törekszik tevékenységének javítására, szakmai felkészültségének 

folyamatos fejlesztésére. A pedagógus elkötelezett szakmája iránt; ezt ki kell fejezze, 
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nevelői tevékenysége, másrészt a pedagógustól elvárható, hogy szakmája presztízsét 

munkájának minőségével emelje. 

       Az óvodapedagógus, mint nevelő  

A pedagógus a tanítási módszerek kialakításánál alapvetően az emberi jogokat 

szabályozó főbb okmányok szellemében járjon el.  Vegye figyelembe az 

Egyezmény a  gyermek jogairól (1991. évi LXIV.) c. törvény paragrafusait és azzal 

harmonikusan dogozza ki pedagógiai tevékenységét. A gyermeket megilletik alapvető 

állampolgári és személyi szabadságjogok. Ezeken felül pedig a gyermek 

pszichikumához, fizikumához illeszkedő különleges eljárások, jogok, kötelességek 

jelentik a legfontosabb segítséget a pedagógusnak módszertani elvei megtervezésekor. 

Ezek a jogok a következők: 

Biztosítani kell a gyermek számára a világ követelményeihez alkalmazkodó 

képességek/készségek elsajátításának lehetőségét.  

A gyermek jogát tiszteletben kell tartani. Az óvodapedagógus előmozdítja a gyermek 

szellemi és erkölcsi fejlődését az adott gyermekcsoport vagy a gyermek speciális 

igényeihez, fejlettségi szintjéhez alkalmazkodó pedagógiai stratégia kialakításával.  

 

  XXI. A MUNKAKÖZI SZÜNET IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAI 

2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (103. §) 

A munkavállaló részére, ha a beosztás szerinti munkaidő a napi hat órát meghaladja, húsz 

perc munkaközi szünetet kell biztosítani. A munkaközi szünetet a munkavégzés 

megszakításával kell kiadni. 

A munkaközi szünetet legalább három, legfeljebb hat óra munkavégzést követően kell 

kiadni. Tekintettel arra, hogy a gyermekeket felügyelet nélkül hagyni nem szabad, 

intézményünkben a munkaközi szünetet a közalkalmazottak 1200-1330h között vehetik 

igénybe, mely idő alatt a csoporton kívül elfogyaszthatja az ebédjét.  

A munkaközi szünet idejét (húsz perc) a dolgozónak le kell dolgozni, ennyivel hosszabb 

lesz a közalkalmazott munkaideje. 
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Legitimációs záradék 

 

Az SZMSZ-t készítette: Az intézmény vezetője :                         Báthory Csabáné 
           Intézményvezető aláírása 

 

 

 

Dátum: Debrecen, 2022. december 06.                Kovács Melinda 

 nevelőtestület nevében aláírás 

 

 

           Kovácsné Lente Magdolna 

 alkalmazottak nevében aláírás 

 

 

 

Dátum: Debrecen, 2022. december 06.                     Báthory Csabáné 

 intézményvezető aláírása 

 

                                                          Ph. 

 

 

 

Az SZMSZ-ről véleményét nyilvánította:  

 

 

 

Dátum: Debrecen, 2022. november 23.          Zsírosné Kovács Hajnalka 

 óvodai szülői közösség nevében aláírás 

 

  

 

Az SZMSZ-ről egyetértését kinyilvánította:  

 

Dátum: …………………………………….. 

 fenntartó nevében aláírás 
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Véleményezésre jogosultak nyilatkozattétele 

 

 

 

„A Közalkalmazotti Tanács a Tócóskerti Óvoda SZMSZ-ének elfogadásához 

magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez általános 

véleményezési jogát korlátozás nélkül, a jogszabályban meghatározott határidő 

biztosításával gyakorolta. A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott 

meg.” 

 

 

Debrecen, 2022. november 23. 

 

 

 

 

 

 Kovácsné Lente Magdolna 

 KT elnök 
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Véleményezésre jogosultak nyilatkozattétele 

 

 

 

„A szülői közösség, a Tócóskerti Óvoda SZMSZ-ének elfogadásához magasabb 

jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez (a dokumentumok 

nyilvánosságának biztosítása, az intézmény, tájékoztatási kötelezettsége, valamint a 

gyermekek adatainak kezelésével kapcsolatban) a véleményezési jogát korlátozás nélkül, 

a jogszabályban meghatározott határidő biztosításával gyakorolta. A dokumentummal 

kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg.” 

 

 

 

Debrecen, 2022. november 23. 

 

 

 

 

 

 Zsírosné Kovács Hajnalka 

 Szülői közösség elnöke 
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Véleményezésre jogosultak nyilatkozattétele 

 

 

 

A Tócóskerti Óvoda SZMSZ-ének elfogadásához magasabb jogszabályban 

meghatározott kérdések rendelkezéséhez (ide azt kell beírni, amihez az egyetértését 

kérték a fenntartónak, vagy működtetőnek) a fenntartó, a működtető egyetértési jogát a 

jogszabályban meghatározott határidő biztosításával gyakorolta.  A dokumentum …. 

pontjához egyetértését megadja, vagy ellenvetését az alábbiakban fogalmazza meg: …...” 

 

 

Debrecen, 2020. ……………………..hó……………..nap 

 

 

 

 

 

 ……………………………………………. 

 Fenntartó képviselője 
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SZMSZ ELFOGADÁSA 

 

 

 

„A Tócóskerti Óvoda nevelőtestülete, alkalmazotti értekezlete át nem ruházható 

jogkörében a szervezeti és működési szabályzatot 2022. év december hó 06. napján 

tartott határozatképes ülésén 100 %-os igenlő szavazattal 5/2022. (12. 06.) számú 

határozatával elfogadta. Az elfogadás tényét a nevelőtestület tagjai a csatolt 

jegyzőkönyvben hitelesítő aláírásukkal tanúsítják. 

 

 

 

 

Debrecen, 2022. december 06. 

 

 

 

 

 

 Báthory Csabáné 

 Intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

MELLÉKLETEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

        1. sz. melléklet 

A költségvetési szerv szervezeti felépítése, struktúrája 

 

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 munkavégzés, a 

racionális és gazdaságos működtetés, valamint a helyi adottságok, körülmények és 

igények figyelembe vételével alakítottuk ki a szervezeti egységeket. 

 
 

TECHNIKAI 

DOLGOZÓK 

 
PEDAGÓGUSOK 

 
SZÜLŐK 

 
 

       

 

Érdekképviselet 

(KT) 

  

Intézményvezető 

  

Szülői 

Közösség 

 

Vezetői szint  
   

 
 

  
Intézményvezető 

helyettesek 

Tagintézményvezető 

 

Szülői 

Közösség elnök 

 

 
 

 
   

 

Óvodatitkár 

 
Szakmai 

munkaközösség- 

vezetők 

  

Szülői 

Közösség 

választmány 

 

Középvezetői szint 

    
 

 
 

Dajkák  

Nevelőtestület 

 

Szülők 

 

Pedagógiai 

alapszint 

 
   

 
 

 

Konyhai 

dolgozók, 

udvaros 

 Pedagógiai 

asszisztens 

Nevelőmunkát segítő 

szakemberek 

 

 

 
Pedagógiai 

munka segítő 

szintje 

 

 

 



 

  

Iktatószám:……………………/2022.                                                             2. sz. melléklet

   

INTÉZMÉNYVEZETŐ HELYETTES  MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

A munkavállaló neve:  

Munkakör megnevezése, beosztása: óvodapedagógusi munkakör, intézményvezető helyettes  

Munkavégzésének helye: Tócóskerti Óvoda 4031 Debrecen Margit tér 18.  

A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: óvodapedagógusi főiskolai végzettség  

Iskolai végzettsége: Főiskolai végzettség-óvodapedagógus 

Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója: az óvoda vezetője nevezi ki, a nevelőtestület véleményét 

figyelembe véve 

Munkáját az intézményvezető által meghatározott munkarendbe a vezető irányítása alapján végzi 

Vezető helyettesi kinevezés időtartama: 5 év – (                                                   ) 

Munkarendje: csoportban töltendő kötött óra 22 óra/hét, 10 órában helyettesi feladatok végzése (délelőttös 

héten: 700- 1124 óvodapedagógusi feladatok végzése 1125-13 30-ig vezetőhelyettesi feladatok végzése, délutános 

héten 1030-1236-ig vezetőhelyettesi feladatok végzése1237-1700 h óvodapedagógusi feladatok végzése) 

További 8 órában felkészül a tevékenységekre, végzi az írásbeli kötelezettségeit. 

Munkaideje: 40 óra/hét       

Besorolása: az Nkt. 97. § 20. bekezdése és a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet alapján 

 

INTÉZMÉNYVEZETŐ HELYETTESI FELADATOK 

 

Együttműködési kapcsolat:  

Közvetlen, napi munkakapcsolatot tart fenn  

• az intézményvezetővel (szakmai, gazdasági témákban),  

• valamennyi pedagógussal, 

• a pedagógiai munkát segítő dajkákkal, alkalmazottakkal. 

• Kapcsolatot tart a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Debreceni Tagintézményével, külső 

szakemberekkel (pszichológus, gyógypedagógus) /a fejlesztőpedagógus hiányzása esetén/ 

• Hungast Vital Kft. Kazinczy F. Ált. Isk. Főzőkonyhájának vezetőjével 

 

Indokolt esetben, a vezető távollétében, telefonon tartja a kapcsolatot.  

 

Kapcsolatban van továbbá az óvodai szülői közösséggel. 

Információs kapcsolat: információkat az intézmény vezetőjétől kaphat 

Titoktartási kötelezettség: 

• A pedagógus a tudomására jutott hivatali titkokat köteles megőrizni. Ebbe a körbe tartoznak az intézmény 

működésével összefüggő belső problémák, az óvoda szempontjából belügynek számító témák, szakmai vagy 

munkaügyi viták. 

• A gyerekekkel kapcsolatos bizalmas információknak tekintendő kérdésekben (a gyerek egészségügyi 

állapota, fejlettségi szintje, szociális helyzete, családjának sajátságos problémája) illetéktelen személyeket 

(dajka, másik szülő) tilos tájékoztatni. 

Helyettesítés rendje: …………………………….. intézményvezető helyettes helyettesíti, hiányzása esetén a 

KT elnök helyettesíti (SZMSZ tartalmazza részletesen) 

Munkáját ellenőrzők: intézményvezető 



 

 

A munkakör célja:  

• Az intézményvezető távollétében teljes felelősséggel képviseli az óvodát.  

• Segíti az intézmény működtetését és a vezető munkáját.  

• A munkamegosztás szerint ellátja a rábízott pedagógiai-szakmai, tanügy-igazgatási, munkáltatói, gazdasági-

adminisztratív feladatokat.  

• Részt vesz a belső ellenőrzés feladataiban. 

 

A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:  

• Vezetőhelyettesként felelősséget érez az intézmény szakszerű és törvényes működtetéséért.  

• Segíti és támogatja a vezető munkáját a gyerekek, a szülők, a munkatársak és a fenntartó elvárásait 

figyelembe véve.  

• A munkamegosztás szerinti feladatait maradéktalanul teljes felelősséggel ellátja.  

• Tiszteletben tartja a kizárólagosan a vezető kompetenciájába tartozó feladatokat (például munkaerő-

gazdálkodás, bérmaradvány-felosztás, jutalmazás, beruházás, eszközvásárlás, kötelezettségvállalás, 

utalványozás). 

A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása:  

• A kötött óraszámon belül (heti 22 óra): óvodapedagógusi feladatok ellátása. 

• A teljes munkaidő (heti 18 órás) kitöltése alatt alapvető feladatok: pedagógiai-szakmai, tanügy-igazgatási 

feladatok, munkáltatói-humánpolitikai, gazdasági-adminisztratív feladatok. 

Pedagógiai-szakmai feladatok 

• Aktívan részt vesz az óvoda pedagógiai programjának kialakításában, s elősegíti annak megvalósulását. 

Javaslatot tesz a módosításra, amennyiben szükségesnek érzi.  

• Segíti a pályakezdő, illetve az új kolléga szakmai tájékoztatását. 

• Az óvoda rendezvényeinek előkészítésében tevékenyen részt vesz. 

• Ellenőrzi az intézményi minőségirányítási feladatainak megvalósítását a dajka, és egyéb alkalmazotti 

munkakör tekintetében. 

• Ellenőrzi az egyenlő bánásmód elvének érvényesülését, segítve a vezető munkáját. 

• Ösztönzi a pedagógusok tervszerű és folyamatos önképzését.  

• Elősegíti az újító szándékú, korszerű pedagógiai törekvések kibontakoztatását 

• Figyelemmel kíséri az intézményben folyó pedagógiai munkát, és rendszeresen értékeli annak színvonalát, 

eredményességét és hatékonyságát.  

• Az óvodai dokumentumokat jól ismeri, és ő is gondoskodik arról, hogy az érintettek ismerjék ezek tartalmát. 

Tanügy-igazgatási feladatok  

• Adatok kigyűjtésével segíti az éves statisztika elkészítését. 

• A vezető távollétében informálja a fenntartót a gyereklétszám alakulásáról. 

• Biztosítja az intézményen belüli információáramlást. 

• Javaslatot tesz arra, hogy az óvoda nevelés nélküli munkanapjain milyen pedagógiai tartalmú előadást, 

foglalkozást szervezzenek. 

• Figyelemmel kíséri az intézményben folyó gyermekvédelmi munka ellátását. 

• A balesetvédelmi szabályok betartását folyamatosan ellenőrzi, és a hiányosságokat azonnal jelzi a 

vezetőnek.  

•  Javaslatot tesz a selejtezésre, részt vesz a leltározásban. 

• Kapcsolatot tart a szülői közösséggel, évente két alkalommal összehívja őket. 

Munkáltatói-humánpolitikai feladatok 

• Naprakészen vezeti a szabadság-nyilvántartást, és minden év január 15-ig elkészíti a szabadságolási 

ütemtervet. 

• Elkészíti a dolgozók munkabeosztását, ügyeleti rendjét, és nyomon követi ezek betartását, ezekről a 

feladatokról tájékoztatja a vezetőt 

• Szabadság kiadása előtt illetve munkába állás előtt legalább 10 nappal előtte a munkavállaló részére 

elkészíti a munkabeosztást 

 



 

 

• Megszervezi és ellenőrzi a dajkák, egyéb alkalmazottak napi munkáját, az ellenőrzés tapasztalatait 

ledokumentálja és a dolgozóval aláíratja 

• Évente legalább egy alkalommal ellenőrzi az óvodapedagógusok munkáját 

• Megszervezi a hiányzó dolgozók helyettesítését, és erről tájékoztatja a vezetőt. 

• Ellenőrzi a jelenléti ívet, a szabadságos kartonokat és azok egyezőségét. 

• Felel a munkaidő nyilvántartás vezetéséért, elszámolásáért, naponkénti, havonkénti ellenőrzéséért 

• A dolgozók munkavégzése során tapasztalt, közérdekű, pozitív, illetve negatív észrevételeiről tájékoztatja az 

intézmény vezetőjét.  

• Javaslatot tesz a jutalmazás elbírálására. 

• Előkészíti a munkatársi értekezleteket (értesíti a dolgozókat), a nevelőmunkát segítő személyzet közvetlen 

felettese, nekik szükség szerint tart munkatársi értekezletet. 

• Ellátja a nevelőtestületi értekezletek szervezési feladatait. 

• A kollektíván belül elősegíti a munkafegyelem és a törvényesség megtartását, a munkaviszonyát vétkesen 

megszegő dolgozó törvényes felelősségre vonását. 

• Személyes példájával segíti a jó munkahelyi légkör kialakítását. 

Gazdasági-adminisztratív feladatok 

• Alkalomszerűen ellenőrzi a befizetéseket. 

• A vezető hosszabb távolléte esetén biztosítja a pontos adatszolgáltatást. Az intézménybe érkező ügyiratokat 

naprakészen átnézi, érdemben intézkedik, ha a vezető távol van.  

• Részt vesz az óvoda számára szükséges különböző eszközök vásárlásában. 

• Javaslatot tesz a szükséges javításokra, felújításokra, beszerzésekre. 

• Betartja a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét. (a vezető távolléte esetén 

van rá jogköre) 

• Feladata, az intézmény költségvetésének ismeretében, a takarékos gazdálkodás, az intézményi vagyon 

őrzése, védelme. 

Minden nevelési évben június 10-ig írásbeli beszámolási kötelezettsége kiterjed: 

• a leadott feladat és hatáskör elvégzett értékelésére 

• az intézmény egész működésére és pedagógiai munkájára  

• a belső ellenőrzések tapasztalataira 

• az intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére 

 

Tervezés-ellenőrzés 

• Javaslatot tesz a költségvetés készítésénél tárgyi feltételek javítására, bútorok, eszközök pótlására 

• A nevelőmunkát segítő alkalmazottak közvetlen felettese, folyamatosan ellenőrzi a munkájukat, melyet 

leírva és a dolgozóval aláíratva dokumentál (évente legalább 4 alkalom) 

• Az óvoda udvarán található játékok napi ellenőrzését és ledokumentálását teljes felelősséggel ellátja, 

amennyiben a munkavédelmi felelős nem dolgozik. Minden egyes játék után aláírásával igazolja az 

elvégzett ellenőrzés tapasztalatait. 

 

 

Munkakörülmények 

• Helyettesi feladatai elvégzéséhez a helyettesi szoba rendelkezésére áll, számítógép használattal 

 

ÓVODAPEDAGÓGUSI FELADATOK 

Kapcsolattartási és információszolgáltatási kötelezettsége:  

• A nevelőtestület tagjaként részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken, legjobb tudása szerint törekszik a 

nevelési cél megvalósítására 

• Az óvodán belül törekszik a legjobb munkakapcsolat kialakítására az intézményvezetővel, a váltótárssal, 

csoportos dajkával, fejlesztőpedagógussal, az óvoda valamennyi dolgozójával. Kompetencia határait betartja 

munkatársaival, a szülőkkel kapcsolatosan is. 

• Segíti az óvoda-család együttműködését (szülői értekezlet, fogadó óra, nyílt nap, családlátogatás, közös 

programok) A szülőkkel ápolja hagyományosan kialakult kapcsolatainkat. 



 

• A társintézményekkel: iskolával, bölcsődével, Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Debreceni 

Tagintézményével kapcsolatot tart 

Az intézmény gyermekei és dolgozói érdekében kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszik: a fenntartóval és annak 

szervezeteivel, szakmai szervezetekkel és a társintézményekkel, a szakértői bizottságokkal, iskolákkal és 

kulturális intézményekkel. 

 

Titoktartási kötelezettség 

• A pedagógus a tudomására jutott hivatali titkokat köteles megőrizni. Ebbe a körbe tartoznak az intézmény 

működésével összefüggő belső problémák, az óvoda szempontjából belügynek számító témák, szakmai vagy 

munkaügyi viták. 

• A gyerekekkel kapcsolatos bizalmas információknak tekintendő kérdésekben (a gyerek egészségügyi 

állapota, fejlettségi szintje, szociális helyzete, családjának sajátságos problémája) illetéktelen személyeket 

(dajka, másik szülő) tilos tájékoztatni. 

Helyettesítés rendje: óvodapedagógus eseti helyettesítésre heti 4 órában beosztható, további időpontban a 

vezető utasítására a fejlesztőpedagógus vagy más óvodapedagógus helyettesíti a hiányzó dolgozót 

A munkavállaló munkaterülete a szervezeten belül: ………………….. csoport 

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

továbbképzés elvégzése, munkaközösségi bemutató foglalkozásokon, belső továbbképzéseken való részvétel 

Minősítési eljárás: a pedagógus minősítési eljárására nem kötelezett, pedagógus II. megszerezte. 

 

A munkakör célja:  

A szülőkkel megosztva a gyermekek nevelése - oktatása. Az óvodáskorú gyermekek testi-lelki-szellemi, erkölcsi 

gondozása, egyéni és közösségi nevelése, fejlesztése, fejlődésük sokoldalú elősegítése, tevékenységük 

életkoruknak megfelelő irányítása. 

 

A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:  

• Képes a gyerekkel és szüleivel szemben együttérző, odafigyelő, együttműködő magatartást tanúsítani. 

• A gyermekekkel szemben barátságos és kedves 

• Tisztában van a gyerekek személyiségi jogaival, azokat semmilyen körülmények között sem sérti meg. 

• Kapcsolatait a tapintat, az elfogadás jellemzi, különös tekintettel a különleges bánásmódot igénylő 

gyermekek esetében 

• Tudatosan alkalmazza az egyenlő bánásmód elvét. 

• Tiszteletben tartja és tolerálja a másságot. 

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

• Példát mutat kulturált viselkedésével, önmaga tisztaságával, gondozottságával, ápoltságával, 

gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és beszédmintájával pozitívan 

hat az óvodás gyermekek fejlődésére. 

• A pedagógusetika, a társadalmi normák általános szabályait munkahelyén, valamint a magánéletében is 

betartja.  

 

A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása:  

A kötött óraszámon belül (heti 22 óra): pedagógiai-szakmai feladatok,  

Pedagógiai-szakmai feladatok (a köznevelési törvény [Knt.] előírásai alapján) 

• Az óvodapedagógus nevelő-fejlesztő munkáját önállóan, teljes körű felelősséggel látja el, melyre 

írásban, tervszerűen is felkészül. (éves ütemterv, tematikus terv, vázlatírás, anyaggyűjtés) 

• Szervezi, irányítja a csoportjában folyó pedagógiai munkát /nevelési módszerek, szemléltető eszközök 

készítése / 

• Tudásának és szakmai felkészültségének maximumát adva foglalkozik a gyerekekkel, annak tudatában, 

hogy modell, minta, esetleg példakép számukra. 

• Kötött óraszámát kizáróan a gyerekek között tölti el. Ezen idő alatt feladata a rábízott gyerekek testi-

lelki gondozása, nevelése, fejlesztése, oktatása, életkoruk és egyéni fejlettségi szintjük 

figyelembevételével. 

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

képességeik fejlesztéséről. 



 

• Felelős a rábízott gyerekek testi épségének megőrzéséért. Ennek érdekében csoportját egyetlen 

pillanatra sem hagyja felügyelet nélkül.  

• Körültekintően gondoskodik a balesetveszélyes helyzetek elkerüléséről (csoportszoba, udvar, utcai séta, 

kirándulás). Baleset esetén az SZMSZ előírásainak megfelelően jár el. 

• Biztosítja a nyugalmat, a szeretetteljes légkört, a szabad játékot, a párhuzamos tevékenységek 

lehetőségét a gyermekcsoportban. 

• Megszervezi és megteremti a nyugodt, tartalmas játékhoz szükséges feltételeket (hely, idő, eszköz) 

• A gyermekek részére az ismereteket változatos módon, sokoldalúan adja át. 

• Évente kétszer felméri és írásban rögzíti a csoportjába tartozó gyermekek fejlettségi szintjét. 

Nagycsoportban a neveltségi színt mérésével egészíti ki a felméréseket. Éves pedagógiai munkáját 

ehhez viszonyítva tervezi, szervezi, bonyolítja. 

• Tapasztalatairól tájékoztatja váltótársát, az intézmény vezetőjét és az érintett gyermek szüleit (annak 

érzékenységét figyelembe véve). Amennyiben indokolt, tanácsot, segítséget kér az intézményvezetőtől, 

a gyermekvédelmi felelőstől, a fejlesztőpedagógustól. 

• A pedagógiai programnak, valamint az intézmény működési dokumentumainak megfelelően legalább 

két alkalommal tájékoztatja a szülőket gyermekük fejlődéséről, együttműködik a családokkal. 

• Differenciált neveléssel, oktatással gondoskodik arról, hogy valamennyi gyermek a szükségleteinek és 

az értelmi képességeinek megfelelő bánásmódot, fejlesztést kapjon. Nevelőmunkájában érvényesíti a 

tehetséggondozást és a felzárkóztatást, a másság elfogadását. 

• Az SZMSZ–ben rögzített ünnepekhez és óvodai hagyományokhoz igazodva kialakítja csoportjában az 

ünneplés módját. 

• Élményszerzésekre viszi a csoportot (séta, kirándulás, bábszínház, utazás stb.) és felügyeli a 

gyermekeket. Buszos utazáshoz, közlekedéshez utas listát visz magával, melynek egy példányát átad a 

vezetőnek is. Az intézményből kilépők füzetébe elindulás előtt beírja, hogy hová, hány fővel ment a 

csoport.  

 

Tanügy-igazgatási, adminisztratív teendők 

• Az adminisztratív feladatok határidőre történő maradéktalan teljesítése! 

• Felkészülés a nevelési-oktatási feladatokra tematikus tervek írása, vázlatok írása 

• Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának tartalmát ismeri, annak elveit munkája során betartja. 

• A pedagógiai program és az éves pedagógiai munkaterv elkészítésében, esetleges módosításában aktívan 

részt vesz, mint a nevelőtestület tagja. Ezek tartalmát jól ismeri, azonosul vele, és megvalósítását magára 

nézve kötelezőnek tekinti. 

• A szervezeti és működési szabályzatban (SZMSZ), valamint az óvoda házirendjében megfogalmazottakat 

betartja, és betartatja a vele kapcsolatban álló gyerekekkel és azok szüleivel. 

• Az intézmény minőségi elveit ismeri és minden tevékenységével törekszik annak megvalósítására. A 

minőségi munka fejlesztésében aktívan részt vesz, segíti annak megvalósítását (mérésekkel, tesztlapok 

kitöltésével). 

• Becs (önértékelési csoport) vezetőjével és tagjaival együttműködik, részt vesz az intézményfejlesztési, 

intézmény önértékelési feladatokban, az OH által üzemeltetett informatikai felületre feltölti az 

önértékelését, elkészíti a két évre szóló önfejlesztési tervét. Ő maga is tagja a BECS csoportnak, feladatait a 

kiegészítő munkaköri leírás tartalmazza. 

• Hivatásából eredő kötelessége a rendszeres szakmai önképzés, a megújulás, a műveltségbeli fejlődés. Ennek 

érdekében folyamatosan képezze magát. 

• Évente kétszer szülői értekezletet szervez.  

• Nyomon követi a gyerekek hiányzását, naprakészen a mulasztási napló útmutatójának megfelelően vezeti a 

mulasztási naplót, hó végén és év végén összesíti az igazolt és igazolatlan hiányzásokat. 

• Az igazolatlan hiányzásról, illetve a nagycsoportos foglalkozások rendszeres elmulasztásáról haladéktalanul 

tájékoztatja az intézmény vezetőjét. 

• Szükség szerint, kérésre pedagógiai szakvéleményt ír (Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Debreceni Tagintézménye, szakértői vagy rehabilitációs bizottság, bíróság számára; gyermekelhelyezés 

ügyében).  

• Közreműködik a gyerekek egészségügyi vizsgálatának megszervezésében. 

• Az érintettekkel (nevelőtárs, szülő, intézményvezető, fejlesztőpedagógus, pszichológus, logopédus, 

gyerekorvos stb.) történt egyeztetés alapján szakvéleményt ad a tanköteles gyerekekről. 

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

• Naprakészen vezeti a csoportnaplót. 



 

• Évente kétszer kitölti a „Gyermek fejlődését nyomon követő dokumentumot”, melyek a gyerek aktuális 

fejlettségi állapotát tükrözik. Ennek alapján készíti el a gyerek egyéni fejlesztési tervét, melyet a 

csoportnapló komplex tervezésében is megjelenít. 

• Az iskolaérettségi mérés eredményei alapján személyre szabott differenciáló, egyéni fejlesztésben részesíti 

azokat a gyermekeket, akik az átlag alatt teljesítenek, részükre egyéni fejlesztési tervet készít. 

 

 

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

 

• felkészülés a nevelési-oktatási feladatokra tematikus tervek írása, vázlatok írása (például továbbképzésen 

való részvétel, eszközök előkészítése);  

• a tanügy-igazgatási (felvételi és mulasztási napló) és pedagógiai (csoportnapló, a gyermek fejlődését 

nyomon követő dokumentum) adminisztráció elvégzése; 

• a gyermekek egészségügyi dokumentumainak áttekintése, hiányzó dokumentumok bekérése a szülőktől 

(óvodai adatlap, a fejtetvesség kezelésének megismeréséről szóló szülői nyilatkozat, orvosi igazolások, 

életkornak megfelelő kötelezőoltást a gyermek megkapta, 6 éves oltás igazolása, 5 éves státusz megléte).  

• szükség szerint családlátogatást végez; 

• gyermekvédelmi feladatok ellátása; 

• szülői értekezletre való felkészülés, annak levezetése, fogadóóra tartása; 

• szakmai megbeszéléseken, valamint nevelői értekezleteken való részvétel; 

• óvodai kirándulások, ünnepélyek, szabadidős tevékenységek előkészítése, lebonyolítása; 

• az intézményfejlesztési, intézmény önértékelési feladatokban való közreműködés. 

A fentieken túl az intézményvezető eseti feladatokat adhat, kizárólag pedagógiai témában. 

 

Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában 

foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti 4 órában a nevelést 

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

szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára. 

Jogkör, hatáskör 

• Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak törvény és jogszabályok által valamint az óvoda 

SZMSZ-ében biztosított jogokat. 

 

Az óvónő kompetenciája:  

• A pedagógiai program megvalósításához szükséges módszerek megválasztása 

• A gyerekek fejlődését segítő tehetséggondozás, felzárkóztatás 

 

Tervezés-ellenőrzés 

• A munkaközösség tagjaként javaslatot tesz a tárgyi feltételek javítására 

• Az óvodai programok szervezésébe besegít 

 

Ellenőrzési tevékenység 

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

• Joga van évente legalább egyszeri ellenőrzésére, a munkájával kapcsolatos véleményezéshez. 

• Ellenőrzését maga is kérheti. 

• Rendkívüli ellenőrzésére a naprakészség, munkafegyelem ellenőrzése esetén, illetve a munkájával szemben 

felmerült ok miatt kerülhet sor. 

• Az ellenőrzésével kapcsolatban kialakított véleményhez írásbeli észrevételt tehet. 

• A nevelőmunkát segítő munkatárs munkájának ellenőrzése. 

• Amennyiben az éves munkaterv szerint ellenőrzésre kijelölt személy, akkor kötelessége a megbízást 

maradéktalanul elvégezni és erről szóban, illetve írásban is tájékoztatni az intézményvezetőt. 

 
Ellenőrzésére jogosult 

• Intézményvezető. 

• Szakmai munkaközösség vezető. 

• Külső szakértő egyeztetett időpontban. 



 

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

tagjai (szakmai, pedagógiai csoport, BECS tagjai, stb.) az intézményi munkatervben jelöltek szerint. 

Az egyes jogok biztosítása 

• Gondoskodik a gyermekek köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 

• A gyermekek személyiségi jogainak megsértését jelenti, s ezért szigorúan tilos a testi fenyítés a lelki terror, 

(megfélemlítés, kiabálás, megalázás, kinevetés, megszégyenítés) étel elfogyasztására való kényszerítés, 

vagy étel megvonása, levegőzés megvonása, a játékidő lerövidítése büntetésből vagy rossz szervezés miatt 

(például felesleges sorakoztatás, várakoztatás) 

• Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét, a gyermekkel kapcsolatos döntései, intézkedései 

meghozatalakor. 

• Közreműködik a gyermek testi épségének megóvásában, egészségvédelmében, erkölcsi védelmében, 

személyiségének fejlődésében. 

• A gyermekeket felnőtt felügyelete nélkül hagyni tilos! A gyerekekre a dajka néni csak altatási időben 

vigyázhat, nevelőtestületi értekezletek, munkaközösségi foglalkozások, minőségfejlesztési feladatok 

megbeszélése ideje alatt. 

• Amennyiben a szolgálati idő alatt bármilyen baleset történik az óvodapedagógus távollétében, a felelősség 

az óvodapedagógust terheli.  

• A gyermek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismeretek átadja, és ezek 

elsajátításáról meggyőződik; ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy annak veszélye fennáll, a 

szükséges intézkedéseket megteszi. 

• Közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények 

feltárásában, megszüntetésében, az ilyen körülmények kialakulásának megelőzésében, észlelésekor jelenti 

az intézményvezetőnek, a gyermekvédelmi felelősnek. 

• A gyermek életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi együttműködés 

magatartási szabályait, és törekszik azok betartatására.  

• A gyermekek részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja. 

• Gondoskodik a szülők köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 

 

Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi feladatok 

• Gondoskodik az intézményi munkarend, valamint a gyermekek napirendjének betartásáról. 

• Ügyel a balesetvédelmi előírások betartására, a speciális biztonsági előírások alkalmazására. 

• Ellátja az elsősegélynyújtással, egészségüggyel kapcsolatos feladatokat. 

• Gondoskodik az eszközök és berendezési tárgyak folyamatos ellenőrzéséről. 

• Részt vesz az intézmény környezete alakításában, szépítésében. 

  

Általános szabályok  

A szabadság felhasználásával, illetve a távolmaradással kapcsolatos előírások (A munka törvénykönyve 122. §-

a szerint) 

Szabadság: az adott évben a szabadságos kartonon felvezetett napok száma 

• A szabadság kiadásának időpontját a dolgozó meghallgatása után a munkáltató határozza meg. 

• A munkáltató évente hét munkanap szabadságot – a munkaviszony első három hónapját kivéve - legfeljebb 

két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. A munkavállalónak erre 

vonatkozó igényét tizenöt nappal előbb be kell bejelentenie, írásban, kivéve rendkívüli esetben. 

• A szabadságot – eltérő megállapodás hiányában - úgy kell kiadni, hogy tartalma legalább összefüggő 

tizennégy napot elérjen. 

• A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt tizenöt nappal 

közölni kell. 

• A szabadságot megváltani nem lehet. 

• A szabadságot esedékességének évében kell kiadni, illetve kivenni.  

•    A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek, vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok 

esetén: - a szabadság kiadásának közölt időpontját módosíthatja, 

-  a munkavállaló már megkezdett szabadságát megszakíthatja. 

•    A munkavállalónak a kiadás időpontjának módosításával vagy a megszakítással összefüggésben felmerült 

kárát és költségeit a munkáltató köteles megtéríteni. 



 

• Szorgalmi idő alatt csak az alapszabadság (21 nap) használható fel, a pótszabadság nem. A szabadságot, 

ha a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem lehetett az előzőekben meghatározottak szerint kiadni, 

az ok megszűnésétől számított hatvan napon belül ki kell adni. 

• Az éves szabadságból az óvoda vezetője munkahelyi érdekre hivatkozva 15 napot visszarendelhet. 

• Éves szabadságolási ütemterv elkészítése január 15.-ig.  

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

érdekében a munkaidő megkezdése előtt minimum két órával jelezni kell az intézményvezetőnek, a 

közvetlen munkatársnak. 

 

A munkavállaló jogai és kötelességei: 

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

számára előírnak, biztosítanak. 

• Tudásának és képességének megfelelő, korrekt munkavégzés. 

• A munkafegyelem betartása. 

• A munkahelyen kulturált, intelligens magatartás kötelező a gyermekekkel, a szülőkkel és kollegákkal 

szemben. 

• Az óvoda pedagógiai munkájának, céljainak megismerése, megvalósításának segítése. 

• Tevékenységével, viselkedésével, megjelenésével segíti, hogy az óvoda jó hírneve ne szenvedjen csorbát. 

• Közalkalmazottként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyeket a jogszabályok számára 

előírnak, biztosítanak, illetve az SZMSZ idevonatkozó része tartalmaz. Egyéb szabályok tekintetében a 

belső szabályzatokban rögzítettek betartása a mérvadók. 

• Részt vesz az önértékelési folyamatokban 

• A közalkalmazott köteles részt venni tűz-, és munkavédelmi oktatáson, évente 1 alkalommal munkaköri 

alkalmassági vizsgálaton.  

• 30 napot meghaladó keresőképtelenség esetén, munkába csak és kizárólag munka alkalmassági vizsgálat 

után állhat. 

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

gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért. 

 

Különleges felelőssége 

 

Vagyoni érdekeltsége 

• A rábízott gépeket és eszközöket rendeltetésszerűen és munkavédelmi előírásoknak megfelelően használja, 

valamint állagmegóvásukról gondoskodik. 

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

megfelelően kell használnia.  

• A munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel 

tartozik. 

• Leltári felelősséggel tartozik, csoportjának berendezési tárgyaiért, eszközeiért, együttműködik a 

leltározásban. 

• Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, egészségügyi szabályokat. 

• Az óvoda területén (épület, udvar, kapubejáró) valamint az intézmény bejáratától számított 5 méteres 

távolságon belül és a séták, kirándulások során a gyermekek között a törvényi előírásnak megfelelően nem 

lehet dohányozni. 

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

várakozzon, míg szól a keresett személynek.   

• Munkakezdés előtt és alatt szeszes italt nem fogyaszthat! 

 

 

Vállalt feladatai  

• ………………………………………..………… 

 

Munkakörülmények 

• Napi felkészüléshez a nevelői szoba, rendelkezésre áll, számítógép használattal 

• Külön öltöző 

• Kulturált étkezési lehetőség 

• A hivatalos ügyek intézéséhez a telefon biztosított 

• Szakmai könyvtár 



 

• Szertár 

 

Egyéb  

• A napi nevelőmunkájához szükséges jogszabályokat folyamatosan figyeli, és azokat megfelelően 

alkalmazza. 

• Munkahelyén 10 perccel a munkakezdés előtt jelenjen meg, hogy a munkaidejének kezdetekor már 

átöltözve, a munkavégzésre készen álljon. 

• Köteles érkezéskor és távozáskor (pontos, olvasható, tollal beírt) jelenléti ívet vezetni. 

• Hiányzás esetén a vezető rendelkezése alapján köteles a helyettesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátni, egy 

hétig köteles a váltótársát helyettesíteni. 

• Az ebédidő naponta 25 perc. 

• Délelőttös műszakjában, a csoportjában a gyerekek ebédeltetését végzi, majd a gondozási feladatok (WC-

zés, mosakodás, fogmosás) elvégzése után, amikor már a gyerekek lefeküdtek pihenni kimegy a felnőtt 

ebédlőbe az ebédet elfogyasztani. Délutános műszakban elsőnek megebédel, majd megteremti a nyugodt 

pihenés feltételeit. (mesével, simogatással, dúdolással stb.) 

• A kötelező óraszám letöltése alatt az intézmény épületét elhagyni kizárólag csak vezetői engedéllyel lehet. 

• Az óvodai telefont magáncélra használni nem lehet. 

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

esetben használhatja a mobil telefonját. A mobiltelefon használata a gyermekekkel való együttlét alatt 

(csoportszobában, udvaron, séták, kirándulások során) nem megengedett, kikapcsolt vagy lehalkított 

állapotban kell tartani. Indokolt esetben, rövid 1-2 perces magánbeszélgetés esetében a mobiltelefon a 

folyosón használható, ahol a gyermekek nem hallják a beszélgetés tartalmát.  

• Hiányzás esetén köteles a vezető rendelkezése alapján a helyettesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátni más 

csoportban is. 

• A munkaközi szünet idejét (20 perc) a munkavállalónak le kell dolgozni, ennyivel hosszabb lesz a 

munkaideje. 

 

Záró rendelkezések 

• A munkaköri leírásban nem szabályozott egyéb kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és a Tócóskerti 

Óvoda szabályzatai az irányadóak. 

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

 

A munkaköri leírás hatálya: a munkaköri leírás az aláírás napját követő napon lép hatályba és visszavonásig 

érvényes. 

 

Dátum: Debrecen, ………………..év………………………..hó………………….nap 

 

 

                              P. H.  

  

         

                      intézményvezető    

                                                                 

 Nyilatkozat 

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat megismertem, megértettem, tudomásul vettem és magamra 

nézve kötelező érvényűnek tekintem. Aláírásommal a munkakör ellátására kötelezettséget vállalok. 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

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

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

megfelelően használom. 

 

 

Dátum: ……….év……………………………hó……………….nap   

 

 

                       

            munkavállaló                 



 

Iktatószám:                 /2022                                                      2. sz. melléklet  

TAGINTÉZMÉNYVEZETŐ MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

A munkavállaló neve:  

Munkakör megnevezése, beosztása: tagintézményvezető  

Munkavégzésének helye: Tócóskerti Óvoda 4031 Debrecen Margit tér 18.  

A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: óvodapedagógusi főiskolai végzettség  

Iskolai végzettsége: Főiskolai végzettség-óvodapedagógus 

Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója: az intézmény vezetője nevezi ki, a nevelőtestület véleményét 

figyelembe véve 

Munkáját az intézményvezető által meghatározott munkarendbe a vezető irányítása és ellenőrzése alapján végzi 

Tagintézményvezető kinevezés időtartama: (                                                     ) 

Munkaideje: 40 óra/hét   

Kötelező óraszáma: 22 óra/hét     

Munkarendje: Heti váltással délelőttös-délutános 

Besorolása: az Nkt. 97. § 20. bekezdése és a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet alapján 

 

 

TAGINTÉZMÉNY VEZETŐ FELADATOK 

 

Együttműködési kapcsolat:  

Közvetlen, napi munkakapcsolatot tart fenn  

• az intézményvezetővel (szakmai, gazdasági témákban),  

• alkotó módon működjön együtt valamennyi pedagógussal, 

• a pedagógiai munkát segítő dajkákkal, alkalmazottakkal. 

• Kapcsolatot tart a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Debreceni Tagintézményével, külső 

szakemberekkel (pszichológus, gyógypedagógus) /a fejlesztőpedagógus hiányzása esetén/ 

• Hungast Vital Kft. Kazinczy F. Ált. Isk. Főzőkonyhájának vezetőjével 

 

Kapcsolatban van továbbá az óvodai szülői közösséggel. 

Információs kapcsolat: információkat az intézményvezetőjétől kaphat. 

Titoktartási kötelezettség: 

• A pedagógus a tudomására jutott hivatali titkokat köteles megőrizni. Ebbe a körbe tartoznak az intézmény 

működésével összefüggő belső problémák, az óvoda szempontjából belügynek számító témák, szakmai vagy 

munkaügyi viták. 

• A gyerekekkel kapcsolatos bizalmas információknak tekintendő kérdésekben (a gyerek egészségügyi 

állapota, fejlettségi szintje, szociális helyzete, családjának sajátságos problémája) illetéktelen személyeket 

(dajka, másik szülő) tilos tájékoztatni. 

Helyettesítés rendje: vezetői feladatai tekintetében az intézményvezető helyettesíti, az intézményvezető 

távollétében az intézményvezető helyettes 1. 2. (SZMSZ tartalmazza részletesen) 

Munkáját ellenőrzők: intézményvezető, éves munkatervben megjelölt személyek 

 

A munkakör célja, feladata:  

• Az intézményvezető és helyettesei távolléte esetén a vezető-helyettesi feladatokat is ellátja. 



 

• Az intézményvezető távollétében korlátozott jogkörben teljes felelősséggel képviseli az óvodát.  

• Segíti az intézmény működtetését és a vezető munkáját.  

• A munkamegosztás szerint ellátja a rábízott pedagógiai-szakmai, tanügy-igazgatási, munkáltatói, gazdasági-

adminisztratív feladatokat.  

• Részt vesz a belső ellenőrzés feladataiban. 

A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:  

• Tagintézmény vezetőként felelősséget érez az intézmény szakszerű és törvényes működtetéséért.  

• Segíti és támogatja a vezető munkáját a gyerekek, a szülők, a munkatársak és a fenntartó elvárásait 

figyelembe véve.  

• A munkamegosztás szerinti feladatait maradéktalanul teljes felelősséggel ellátja.  

• Tiszteletben tartja a kizárólagosan a vezető kompetenciájába tartozó feladatokat (például munkaerő-

gazdálkodás, bérmaradvány-felosztás, jutalmazás, beruházás, eszközvásárlás, kötelezettségvállalás, 

utalványozás).  

• Felel az intézmény biztonságos üzemeltetéséért, munka-tűz- és balesetvédelemért, a munka és tűzvédelmi 

nyilvántartások jogszabálynak megfelelő vezetéséért. 

• Gondoskodik a rendszeres egészségügyi vizsgálatról, ellátja a gyermekbalesettel és munkahelyi balesetekkel 

összefüggő feladatokat, balesetek nyilvántartását, balesetek kivizsgálását. 

• A vezetővel együttműködve elkészíti az intézmény belső működéséhez szükséges szabályzatokat. 

 

A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása:  

• A kötött óraszámon belül (heti 22 óra): óvodapedagógusi feladatok ellátása. 

• A teljes munkaidő (heti 18 órás) kitöltése alatt alapvető feladatok: pedagógiai-szakmai, tanügy-igazgatási 

feladatok, munkáltatói-humánpolitikai, gazdasági-adminisztratív feladatok. 

Pedagógiai-szakmai feladatok 

• Aktívan részt vesz az óvoda pedagógiai programjának kialakításában, s elősegíti annak megvalósulását. 

Javaslatot tesz a módosításra, amennyiben szükségesnek érzi.  

• Segíti a pályakezdő, illetve az új kolléga szakmai tájékoztatását. 

• Az óvoda rendezvényeinek előkészítésében tevékenyen részt vesz. 

• Ellenőrzi az intézményi minőségirányítási feladatainak megvalósítását a dajka, és egyéb alkalmazotti 

munkakör tekintetében. 

• Ellenőrzi az egyenlő bánásmód elvének érvényesülését, segítve a vezető munkáját. 

• Ösztönzi a pedagógusok tervszerű és folyamatos önképzését.  

• Elősegíti az újító szándékú, korszerű pedagógiai törekvések kibontakoztatását 

• Figyelemmel kíséri az intézményben folyó pedagógiai munkát, és rendszeresen értékeli annak színvonalát, 

eredményességét és hatékonyságát.  

• Az óvodai dokumentumokat jól ismeri, és ő is gondoskodik arról, hogy az érintettek ismerjék ezek tartalmát. 

• Felelős az előrelátó tervezésért, amellyel biztosítja a működéshez szükséges egészséges és biztonságos 

feltételeket. 

• A fenntartói, intézményvezetői elvárásoknak megfelelően a határidők betartása mellett elkészíti a szükséges 

beszámolókat, jegyzőkönyveket 

Tanügy-igazgatási feladatok  

• Adatok kigyűjtésével segíti az éves statisztika elkészítését, tanügy igazgatási jelentéseket. 

• A vezető távollétében informálja a fenntartót a gyereklétszám alakulásáról. 

• Biztosítja az intézményen belüli információáramlást. 

• Az éves munkaterv ellenőrzési terve alapján ellenőrzi a csoportnaplók, felvételi mulasztási naplók vezetését 

és azok tartalmát. 

• Javaslatot tesz arra, hogy az óvoda nevelés nélküli munkanapjain milyen pedagógiai tartalmú előadást, 

foglalkozást szervezzenek. 

• Figyelemmel kíséri az intézményben folyó gyermekvédelmi munka ellátását. 

• A balesetvédelmi szabályok betartását folyamatosan ellenőrzi, és a hiányosságokat azonnal jelzi a 

vezetőnek.  

• Javaslatot tesz a selejtezésre, részt vesz a leltározásban. 

• Kapcsolatot tart a szülői közösséggel, évente két alkalommal összehívja őket. 



 

• A tagintézményt érintő megállapodások, együttműködések megkötésére nem jogosult csak az 

intézményvezető. 

Munkáltatói-humánpolitikai feladatok 

• Naprakészen vezeti a szabadság-nyilvántartást, és minden év január 15-ig elkészíti a szabadságolási 

ütemtervet. 

• Elkészíti a dolgozók munkabeosztását, ügyeleti rendjét, és nyomon követi ezek betartását. 

• Szabadság kiadása előtt illetve munkába állás előtt legalább 10 nappal előtte a munkavállaló részére 

elkészíti a munkabeosztást. 

• Megszervezi és ellenőrzi a dajkák, egyéb alkalmazottak napi munkáját, az ellenőrzés tapasztalatait 

ledokumentálja és a dolgozóval aláíratja 

• Évente legalább egy alkalommal ellenőrzi az óvodapedagógusok munkáját 

• Megszervezi a hiányzó dolgozók helyettesítését, és erről tájékoztatja a vezetőt. 

• Ellenőrzi a jelenléti ívet, a szabadságos kartonokat és azok egyezőségét. 

• Felel a munkaidő nyilvántartás vezetéséért, elszámolásáért, naponkénti, havonkénti ellenőrzéséért 

• A dolgozók munkavégzése során tapasztalt, közérdekű, pozitív, illetve negatív észrevételeiről tájékoztatja az 

intézmény vezetőjét.  

• Javaslatot tesz a jutalmazás elbírálására. 

• Előkészíti a munkatársi értekezleteket (értesíti a dolgozókat), szükség szerint munkatársi értekezletet tart. 

• Ellátja a nevelőtestületi értekezletek szervezési feladatait. 

• A kollektíván belül elősegíti a munkafegyelem és a törvényesség megtartását, a munkaviszonyát vétkesen 

megszegő dolgozó törvényes felelősségre vonását. 

• Személyes példájával segíti a jó munkahelyi légkör kialakítását, megfelelő kapcsolat kialakítására törekszik 

az intézmény dolgozóival, a szülőkkel, szülői közösséggel. 

Gazdasági-adminisztratív feladatok 

• Ellenőrzi az étkezéssel kapcsolatos rendeléseket, nyilvántartásokat. 

• A vezető részére biztosítja a pontos adatszolgáltatást. Az intézménybe érkező ügyiratokat naprakészen 

átnézi, érdemben intézkedik. 

• Javaslatot tesz a szükséges javításokra, felújításokra, beszerzésekre. 

• Gazdálkodási jogkörét tekintve az intézmény vezetőjével a költségvetési kereten belül egyeztet, 

kötelezettséget nem vállalhat. 

• Feladata, az intézmény költségvetésének ismeretében, a takarékos gazdálkodás, az intézményi vagyon 

őrzése, védelme. 

• Korlátozott munkáltatói jogkörében egyeztet az intézmény vezetőjével a személyi feltételek biztosításában, 

a létszámgazdálkodásban, a személyi juttatások, jutalmazás, teljesítményértékelésben. 

• Óvodai törzskönyv vezetése 

Minden nevelési évben június 10-ig írásbeli beszámolási kötelezettsége kiterjed: 

• a leadott feladat és hatáskör elvégzett értékelésére 

• az intézmény egész működésére és pedagógiai munkájára  

• a belső ellenőrzések tapasztalataira 

• az intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére 

 

Tervezés-ellenőrzés 

• Javaslatot tesz a költségvetés készítésénél tárgyi feltételek javítására, bútorok, eszközök pótlására. 

• Folyamatosan ellenőrzi a tagóvoda dolgozóinak a munkáját, melyet leírva és a dolgozóval aláíratva 

dokumentál. 

• Az óvoda udvarán található játékok napi ellenőrzését és ledokumentálását teljes felelősséggel ellátja, 

amennyiben az udvaros nem dolgozik. Minden egyes játék után aláírásával igazolja az elvégzett ellenőrzés 

tapasztalatait. Az udvari játékok ellenőrzéséhez biztosítja folyamatos sorszámmal ellátva az ellenőrző 

lapokat. 

 

 

Munkakörülmények 

• Tagintézmény vezetői feladatai elvégzéséhez a tagintézményvezetői szoba rendelkezésére áll, számítógép 

használattal 



 

 

ÓVODAPEDAGÓGUSI FELADATOK 

Kapcsolattartási és információszolgáltatási kötelezettsége:  

• A nevelőtestület tagjaként részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken, legjobb tudása szerint törekszik a 

nevelési cél megvalósítására 

• Az óvodán belül törekszik a legjobb munkakapcsolat kialakítására az intézményvezetővel, a váltótárssal, 

csoportos dajkával, az óvoda valamennyi dolgozójával. Kompetencia határait betartja munkatársaival, a 

szülőkkel kapcsolatosan is. 

• Segíti az óvoda-család együttműködését (szülői értekezlet, fogadó óra, nyílt nap, családlátogatás, közös 

programok) A szülőkkel ápolja hagyományosan kialakult kapcsolatainkat. 

• A társintézményekkel: iskolával, bölcsődével, Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Debreceni 

Tagintézményével kapcsolatot tart. 

Az intézmény gyermekei és dolgozói érdekében kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszik: a fenntartóval és annak 

szervezeteivel, szakmai szervezetekkel és a társintézményekkel, a szakértői bizottságokkal, iskolákkal és 

kulturális intézményekkel. 

 

Titoktartási kötelezettség 

• A pedagógus a tudomására jutott hivatali titkokat köteles megőrizni. Ebbe a körbe tartoznak az intézmény 

működésével összefüggő belső problémák, az óvoda szempontjából belügynek számító témák, szakmai vagy 

munkaügyi viták. 

• A gyerekekkel kapcsolatos bizalmas információknak tekintendő kérdésekben (a gyerek egészségügyi 

állapota, fejlettségi szintje, szociális helyzete, családjának sajátságos problémája) illetéktelen személyeket 

(dajka, másik szülő) tilos tájékoztatni. 

Helyettesítés rendje: óvodapedagógus eseti helyettesítésre heti 4 órában beosztható 

A munkavállaló munkaterülete a szervezeten belül: ………………..csoport 

A szakmai fejlődést segítő önképzés, továbbképzési, továbbtanulási elvárások: munkaközösségi bemutató 

foglalkozásokon, belső továbbképzéseken való részvétel 

Minősítési eljárás: a pedagógus minősítési eljárására nem kötelezett, pedagógus II. megszerezte. 

 

A munkakör célja:  

A szülőkkel megosztva a gyermekek nevelése - oktatása. Az óvodáskorú gyermekek testi-lelki-szellemi, erkölcsi 

gondozása, egyéni és közösségi nevelése, fejlesztése, fejlődésük sokoldalú elősegítése, tevékenységük 

életkoruknak megfelelő irányítása. 

 

A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:  

• Képes a gyerekkel és szüleivel szemben együttérző, odafigyelő, együttműködő magatartást tanúsítani. 

• A gyermekekkel szemben barátságos és kedves 

• Tisztában van a gyerekek személyiségi jogaival, azokat semmilyen körülmények között sem sérti meg. 

• Kapcsolatait a tapintat, az elfogadás jellemzi, különös tekintettel a különleges bánásmódot igénylő 

gyermekek esetében 

• Tudatosan alkalmazza az egyenlő bánásmód elvét. 

• Tiszteletben tartja és tolerálja a másságot. 

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

• Példát mutat kulturált viselkedésével, önmaga tisztaságával, gondozottságával, ápoltságával, 

gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és beszédmintájával pozitívan 

hat az óvodás gyermekek fejlődésére. 

• A pedagógusetika, a társadalmi normák általános szabályait munkahelyén, valamint a magánéletében is 

betartja.  

 

A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása:  

A kötött óraszámon belül (heti 22 óra): pedagógiai-szakmai feladatok,  

Pedagógiai-szakmai feladatok (a köznevelési törvény [Knt.] előírásai alapján) 

• Az óvodapedagógusi nevelő-fejlesztő munkáját önállóan, teljes körű felelősséggel látja el, melyre 

írásban, tervszerűen is felkészül. (éves ütemterv, tematikus terv, vázlatírás, anyaggyűjtés) 



 

• Szervezi, irányítja a csoportjában folyó pedagógiai munkát /nevelési módszerek, szemléltető eszközök 

készítése / 

• Tudásának és szakmai felkészültségének maximumát adva foglalkozik a gyerekekkel, annak tudatában, 

hogy modell, minta, esetleg példakép számukra. 

• Kötött óraszámát kizáróan a gyerekek között tölti el. Ezen idő alatt feladata a rábízott gyerekek testi-

lelki gondozása, nevelése, fejlesztése, oktatása, életkoruk és egyéni fejlettségi szintjük 

figyelembevételével. 

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

képességeik fejlesztéséről. 

• Felelős a rábízott gyerekek testi épségének megőrzéséért. Ennek érdekében csoportját egyetlen 

pillanatra sem hagyja felügyelet nélkül.  

• Körültekintően gondoskodik a balesetveszélyes helyzetek elkerüléséről (csoportszoba, udvar, utcai séta, 

kirándulás). Baleset esetén az SZMSZ előírásainak megfelelően jár el. 

• Biztosítja a nyugalmat, a szeretetteljes légkört, a szabad játékot, a párhuzamos tevékenységek 

lehetőségét a gyermekcsoportban. 

• Megszervezi és megteremti a nyugodt, tartalmas játékhoz szükséges feltételeket (hely, idő, eszköz) 

• A gyermekek részére az ismereteket változatos módon, sokoldalúan adja át. 

• Évente kétszer felméri és írásban rögzíti a csoportjába tartozó gyermekek fejlettségi szintjét. 

Nagycsoportban a neveltségi színt mérésével egészíti ki a felméréseket. Éves pedagógiai munkáját 

ehhez viszonyítva tervezi, szervezi, bonyolítja. 

• Tapasztalatairól tájékoztatja váltótársát, az intézmény vezetőjét és az érintett gyermek szüleit (annak 

érzékenységét figyelembe véve). Amennyiben indokolt, tanácsot, segítséget kér az intézményvezetőtől, 

a gyermekvédelmi felelőstől, a fejlesztőpedagógustól. 

• A pedagógiai programnak, valamint az intézmény működési dokumentumainak megfelelően legalább 

két alkalommal tájékoztatja a szülőket gyermekük fejlődéséről, együttműködik a családokkal. 

• Differenciált neveléssel, oktatással gondoskodik arról, hogy valamennyi gyermek a szükségleteinek és 

az értelmi képességeinek megfelelő bánásmódot, fejlesztést kapjon. Nevelőmunkájában érvényesíti a 

tehetséggondozást és a felzárkóztatást, a másság elfogadását. 

• Az SZMSZ–ben rögzített ünnepekhez és óvodai hagyományokhoz igazodva kialakítja csoportjában az 

ünneplés módját. 

• Élményszerzésekre viszi a csoportot (séta, kirándulás, bábszínház, utazás stb.) és felügyeli a 

gyermekeket. Buszos utazáshoz, közlekedéshez utas listát visz magával, melynek egy példányát átad az 

óvodatitkárnak. Az intézményből kilépők füzetébe elindulás előtt beírja, hogy hová, hány fővel ment a 

csoport.  

Tanügy-igazgatási, adminisztratív teendők 

• Az adminisztratív feladatok határidőre történő maradéktalan teljesítése! 

• Felkészülés a nevelési-oktatási feladatokra tematikus tervek írása, vázlatok írása 

• Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának tartalmát ismeri, annak elveit munkája során betartja. 

• A pedagógiai program és az éves pedagógiai munkaterv elkészítésében, esetleges módosításában aktívan 

részt vesz, mint a nevelőtestület tagja. Ezek tartalmát jól ismeri, azonosul vele, és megvalósítását magára 

nézve kötelezőnek tekinti. 

•  A szervezeti és működési szabályzatban (SZMSZ), valamint az óvoda házirendjében megfogalmazottakat 

betartja, és betartatja a vele kapcsolatban álló gyerekekkel és azok szüleivel. 

• Az intézmény minőségi elveit ismeri és minden tevékenységével törekszik annak megvalósítására. A 

minőségi munka fejlesztésében aktívan részt vesz, segíti annak megvalósítását (mérésekkel, tesztlapok 

kitöltésével). 

• Becs (önértékelési csoport) vezetőjével és tagjaival együttműködik, részt vesz az intézményfejlesztési, 

intézmény önértékelési feladatokban, az OH által üzemeltetett informatikai felületre feltölti az 

önértékelését, elkészíti a két évre szóló önfejlesztési tervét. Ő maga is tagja a BECS csoportnak, feladatait a 

kiegészítő munkaköri leírás tartalmazza. 

• Hivatásából eredő kötelessége a rendszeres szakmai önképzés, a megújulás, a műveltségbeli fejlődés. Ennek 

érdekében folyamatosan képezze magát. 

• Évente kétszer szülői értekezletet szervez.  

• Nyomon követi a gyerekek hiányzását, naprakészen a mulasztási napló útmutatójának megfelelően vezeti a 

mulasztási naplót, hó végén és év végén összesíti az igazolt és igazolatlan hiányzásokat. 

• Az igazolatlan hiányzásról, illetve a nagycsoportos foglalkozások rendszeres elmulasztásáról haladéktalanul 

tájékoztatja az intézmény vezetőjét. 



 

• Szükség szerint, kérésre pedagógiai szakvéleményt ír (Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Debreceni Tagintézménye, szakértői vagy rehabilitációs bizottság, bíróság számára; gyermekelhelyezés 

ügyében).  

• Közreműködik a gyerekek egészségügyi vizsgálatának megszervezésében. 

• Az érintettekkel (nevelőtárs, szülő, intézményvezető, fejlesztőpedagógus, pszichológus, logopédus, 

gyerekorvos stb.) történt egyeztetés alapján szakvéleményt ad a tanköteles gyerekekről. 

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

• Naprakészen vezeti a csoportnaplót. 

• Évente kétszer kitölti a „Gyermek fejlődését nyomon követő dokumentumot”, melyek a gyerek aktuális 

fejlettségi állapotát tükrözik. Ennek alapján készíti el a gyerek egyéni fejlesztési tervét, melyet a 

csoportnapló komplex tervezésében is megjelenít. 

• Az iskolaérettségi mérés eredményei alapján személyre szabott differenciáló, egyéni fejlesztésben részesíti 

azokat a gyermekeket, akik az átlag alatt teljesítenek, részükre egyéni fejlesztési tervet készít. 

 

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

• felkészülés a nevelési-oktatási feladatokra tematikus tervek írása, vázlatok írása (például továbbképzésen 

való részvétel, eszközök előkészítése);  

• a tanügy-igazgatási (felvételi és mulasztási napló) és pedagógiai (csoportnapló, a gyermek fejlődését 

nyomon követő dokumentum) adminisztráció elvégzése; 

• a gyermekek egészségügyi dokumentumainak áttekintése, hiányzó dokumentumok bekérése a szülőktől 

(óvodai adatlap, a fejtetvesség kezelésének megismeréséről szóló szülői nyilatkozat, orvosi igazolások, 

életkornak megfelelő kötelezőoltást a gyermek megkapta, 6 éves oltás igazolása, 5 éves státusz megléte).  

• szükség szerint családlátogatást végez; 

• gyermekvédelmi feladatok ellátása; 

• szülői értekezletre való felkészülés, annak levezetése, fogadóóra tartása; 

• szakmai megbeszéléseken, valamint nevelői értekezleteken való részvétel; 

• óvodai kirándulások, ünnepélyek, szabadidős tevékenységek előkészítése, lebonyolítása; 

• az intézményfejlesztési, intézmény önértékelési feladatokban való közreműködés. 

A fentieken túl az intézményvezető eseti feladatokat adhat, kizárólag pedagógiai témában. 

Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában 

foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti 4 órában a nevelést 

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

szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára. 

Jogkör, hatáskör 

• Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak törvény és jogszabályok által valamint az óvoda 

SZMSZ-ében biztosított jogokat. 

 

Az óvónő kompetenciája:  

• A pedagógiai program megvalósításához szükséges módszerek megválasztása 

• A gyerekek fejlődését segítő tehetséggondozás, felzárkóztatás 

 

Tervezés-ellenőrzés 

• A munkaközösség tagjaként javaslatot tesz a tárgyi feltételek javítására 

• Az óvodai programok szervezésébe besegít 

 

Ellenőrzési tevékenység 

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

• Joga van évente legalább egyszeri ellenőrzésére, a munkájával kapcsolatos véleményezéshez. 

• Ellenőrzését maga is kérheti. 

• Rendkívüli ellenőrzésére a naprakészség, munkafegyelem ellenőrzése esetén, illetve a munkájával szemben 

felmerült ok miatt kerülhet sor. 

• Az ellenőrzésével kapcsolatban kialakított véleményhez írásbeli észrevételt tehet. 

• A nevelőmunkát segítő munkatárs munkájának ellenőrzése. 

• Amennyiben az éves munkaterv szerint ellenőrzésre kijelölt személy, akkor kötelessége a megbízást 

maradéktalanul elvégezni és erről szóban, illetve írásban is tájékoztatni az intézményvezetőt. 

 



 

Ellenőrzésére jogosult 

• Intézményvezető. 

• Külső szakértő egyeztetett időpontban. 

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

tagjai (szakmai, pedagógiai csoport, BECS tagjai, stb.) az intézményi munkatervben jelöltek szerint. 

 

Az egyes jogok biztosítása 

• Gondoskodik a gyermekek köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 

• A gyermekek személyiségi jogainak megsértését jelenti, s ezért szigorúan tilos a testi fenyítés a lelki terror, 

(megfélemlítés, kiabálás, megalázás, kinevetés, megszégyenítés) étel elfogyasztására való kényszerítés, 

vagy étel megvonása, levegőzés megvonása, a játékidő lerövidítése büntetésből vagy rossz szervezés miatt 

(például felesleges sorakoztatás, várakoztatás) 

• Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét, a gyermekkel kapcsolatos döntései, intézkedései 

meghozatalakor. 

• Közreműködik a gyermek testi épségének megóvásában, egészségvédelmében, erkölcsi védelmében, 

személyiségének fejlődésében. 

• A gyermekeket felnőtt felügyelete nélkül hagyni tilos! A gyerekekre a dajka néni csak altatási időben 

vigyázhat, nevelőtestületi értekezletek, munkaközösségi foglalkozások, minőségfejlesztési feladatok 

megbeszélése ideje alatt. 

• Amennyiben a szolgálati idő alatt bármilyen baleset történik az óvodapedagógus távollétében, a felelősség 

az óvodapedagógust terheli.  

• A gyermek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismeretek átadja, és ezek 

elsajátításáról meggyőződik; ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy annak veszélye fennáll, a 

szükséges intézkedéseket megteszi. 

• Közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények 

feltárásában, megszüntetésében, az ilyen körülmények kialakulásának megelőzésében, észlelésekor jelenti 

az intézményvezetőnek, a gyermekvédelmi felelősnek. 

• A gyermek életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttatja a közösségi együttműködés 

magatartási szabályait, és törekszik azok betartatására.  

• A gyermekek részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja. 

• Gondoskodik a szülők köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 

 

Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi feladatok 

• Gondoskodik az intézményi munkarend, valamint a gyermekek napirendjének betartásáról. 

• Ügyel a balesetvédelmi előírások betartására, a speciális biztonsági előírások alkalmazására. 

• Ellátja az elsősegélynyújtással, egészségüggyel kapcsolatos feladatokat. 

• Gondoskodik az eszközök és berendezési tárgyak folyamatos ellenőrzéséről. 

• Részt vesz az intézmény környezete alakításában, szépítésében. 

  

Általános szabályok  

A szabadság felhasználásával, illetve a távolmaradással kapcsolatos előírások (A munka törvénykönyve 122. §-

a szerint) 

Szabadság: az adott évben a szabadságos kartonon felvezetett napok száma 

• A szabadság kiadásának időpontját a dolgozó meghallgatása után a munkáltató határozza meg. 

• A munkáltató évente hét munkanap szabadságot – a munkaviszony első három hónapját kivéve - legfeljebb 

két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. A munkavállalónak erre 

vonatkozó igényét tizenöt nappal előbb be kell bejelentenie, írásban, kivéve rendkívüli esetben. 

• A szabadságot – eltérő megállapodás hiányában - úgy kell kiadni, hogy tartalma legalább összefüggő 

tizennégy napot elérjen. 

• A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt tizenöt nappal 

közölni kell. 

• A szabadságot megváltani nem lehet. 

• A szabadságot esedékességének évében kell kiadni, illetve kivenni.  

•    A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek, vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok 

esetén: - a szabadság kiadásának közölt időpontját módosíthatja, 

-  a munkavállaló már megkezdett szabadságát megszakíthatja. 



 

•    A munkavállalónak a kiadás időpontjának módosításával vagy a megszakítással összefüggésben felmerült 

kárát és költségeit a munkáltató köteles megtéríteni. 

• Szorgalmi idő alatt csak az alapszabadság (21 nap) használható fel, a pótszabadság nem. A szabadságot, 

ha a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem lehetett az előzőekben meghatározottak szerint kiadni, 

az ok megszűnésétől számított hatvan napon belül ki kell adni. 

• Az éves szabadságból az óvoda vezetője munkahelyi érdekre hivatkozva 15 napot visszarendelhet. 

• Éves szabadságolási ütemterv elkészítése január 15.-ig.  

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

érdekében a munkaidő megkezdése előtt minimum két órával jelezni kell az intézményvezetőnek, a 

közvetlen munkatársnak. 

 

A munkavállaló jogai és kötelességei: 

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

számára előírnak, biztosítanak. 

• Tudásának és képességének megfelelő, korrekt munkavégzés. 

• A munkafegyelem betartása. 

• A munkahelyen kulturált, intelligens magatartás kötelező a gyermekekkel, a szülőkkel és kollegákkal 

szemben. 

• Az óvoda pedagógiai munkájának, céljainak megismerése, megvalósításának segítése. 

• Tevékenységével, viselkedésével, megjelenésével segíti, hogy az óvoda jó hírneve ne szenvedjen csorbát. 

• Közalkalmazottként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyeket a jogszabályok számára 

előírnak, biztosítanak, illetve az SZMSZ idevonatkozó része tartalmaz. Egyéb szabályok tekintetében a 

belső szabályzatokban rögzítettek betartása a mérvadók. 

• Részt vesz az önértékelési folyamatokban 

• A közalkalmazott köteles részt venni tűz-, és munkavédelmi oktatáson, évente 1 alkalommal munkaköri 

alkalmassági vizsgálaton.  

• 30 napot meghaladó keresőképtelenség esetén, munkába csak és kizárólag munka alkalmassági vizsgálat 

után állhat. 

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

gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért. 

 

Különleges felelőssége 

Vagyoni érdekeltsége 

• A rábízott gépeket és eszközöket rendeltetésszerűen és munkavédelmi előírásoknak megfelelően használja, 

valamint állagmegóvásukról gondoskodik. 

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

megfelelően kell használnia.  

• A munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel 

tartozik. 

• Leltári felelősséggel tartozik, csoportjának berendezési tárgyaiért, eszközeiért, együttműködik a 

leltározásban. 

• Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, egészségügyi szabályokat. 

• Az óvoda területén (épület, udvar, kapubejáró) valamint az intézmény bejáratától számított 5 méteres 

távolságon belül és a séták, kirándulások során a gyermekek között a törvényi előírásnak megfelelően nem 

lehet dohányozni. 

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

várakozzon, míg szól a keresett személynek.   

• Munkakezdés előtt és alatt szeszes italt nem fogyaszthat! 

 

Vállalt feladatai  

• …………………………………………… 

 

Munkakörülmények 

• Napi felkészüléshez a nevelői szoba, tagintézményvezetői szoba rendelkezésre áll, számítógép használattal 

• Külön öltöző 

• Kulturált étkezési lehetőség 

• A hivatalos ügyek intézéséhez a telefon biztosított 

 



 

Egyéb  

• A napi nevelőmunkájához szükséges jogszabályokat folyamatosan figyeli, és azokat megfelelően 

alkalmazza. 

• Munkahelyén 10 perccel a munkakezdés előtt jelenjen meg, hogy a munkaidejének kezdetekor már 

átöltözve, a munkavégzésre készen álljon. 

• Köteles érkezéskor és távozáskor (pontos, olvasható, tollal beírt) jelenléti ívet vezetni az óvodatitkári 

irodában. 

• Az ebédidő naponta 25 perc. 

• Délelőttös műszakjában, a csoportjában a gyerekek ebédeltetését végzi, majd a gondozási feladatok (WC-

zés, mosakodás, fogmosás) elvégzése után, amikor már a gyerekek lefeküdtek pihenni kimegy a felnőtt 

ebédlőbe az ebédet elfogyasztani. Délutános műszakban elsőnek megebédel, majd megteremti a nyugodt 

pihenés feltételeit. (mesével, simogatással, dúdolással stb.) 

• A kötelező óraszám letöltése alatt az intézmény épületét elhagyni kizárólag csak vezetői engedéllyel lehet. 

• Az óvodai telefont magáncélra használni nem lehet. 

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

esetben használhatja a mobil telefonját. A mobiltelefon használata a gyermekekkel való együttlét alatt 

(csoportszobában, udvaron, séták, kirándulások során) nem megengedett, kikapcsolt vagy lehalkított 

állapotban kell tartani. Indokolt esetben, rövid 1-2 perces magánbeszélgetés esetében a mobiltelefon a 

folyosón használható, ahol a gyermekek nem hallják a beszélgetés tartalmát.  

• Hiányzás esetén egy hétig köteles az óvodapedagógus váltótársát helyettesíteni, a vezető rendelkezése 

alapján köteles a helyettesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátni más csoportban is. 

• A munkaközi szünet idejét (20 perc) a munkavállalónak le kell dolgozni, ennyivel hosszabb lesz a 

munkaideje. 

 

Záró rendelkezések 

• A munkaköri leírásban nem szabályozott egyéb kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és a Tócóskerti 

Óvoda szabályzatai az irányadóak. 

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

 

A munkaköri leírás hatálya: a munkaköri leírás az aláírás napját követő napon lép hatályba és visszavonásig 

érvényes. 

 

Dátum: Debrecen, ………………..év………………………..hó………………….nap 

 

 

                              P. H.  

  

         

                      intézményvezető    

                                                             

 Nyilatkozat 

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat megismertem, megértettem, tudomásul vettem és magamra 

nézve kötelező érvényűnek tekintem. Aláírásommal a munkakör ellátására kötelezettséget vállalok. 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

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

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

megfelelően használom. 

 

 

 

Dátum: ……….év……………………………hó……………….nap   

 

 

 

       

              munkavállaló 

 



 

Iktatószám: ………………/2022                                                              2. sz. melléklet 

 

FELJESZTŐPEDAGÓGUS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 

A munkavállaló neve: ………………………………………. 

Munkakör megnevezése, beosztása: Fejlesztőpedagógusi munkakör fejlesztőpedagógus 

Munkavégzésének helye: Tócóskerti Óvoda 4031 Debrecen Margit tér 18. fejlesztőszoba, csoportszobák, 

udvar 

A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: pedagógusi végzettség, fejlesztőpedagógusi 

végzettség 

Kinevező és munkáltatói jogkör gyakorlója: az intézmény vezetője 

Munkáját az intézményvezető által meghatározott munkarendben a vezető közvetlen irányítása és 

ellenőrzése alapján végzi 

Munkarendje: kötelező óra 32 óra/hét (800- 1100 egyéni fejlesztések, megfigyelések, 1100- 1248 

csoportokban történő fejlesztések) 1249-14 30-ig csoportban történő fejlesztések elvégzése 

További 8 órában felkészül a másnapi fejlesztésekre, végzi az írásbeli kötelezettségeit. 

Munkaideje: 40 óra/hét     

Besorolása: az Nkt. 97. § 20. bekezdése és a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet alapján 

Együttműködési kapcsolat:  

Közvetlen, napi munkakapcsolatot tart fenn  

• az intézményvezetővel (szakmai témákban) 

• valamennyi pedagógussal, 

• kapcsolatot tart a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Debreceni Tagintézményével, Szakértői 

bizottsággal, külső szakemberekkel (pszichológus, gyógypedagógus) 

 

Információs kapcsolat: információkat az intézmény vezetőjétől kaphat 

Titoktartási kötelezettség: 

• A pedagógus a tudomására jutott hivatali titkokat köteles megőrizni. Ebbe a körbe tartoznak az intézmény 

működésével összefüggő belső problémák, az óvoda szempontjából belügynek számító témák, szakmai vagy 

munkaügyi viták. 

• A gyerekekkel kapcsolatos bizalmas információknak tekintendő kérdésekben (a gyerek egészségügyi 

állapota, fejlettségi szintje, szociális helyzete, családjának sajátságos problémája) illetéktelen személyeket 

(dajka, másik szülő) tilos tájékoztatni. 

Helyettesítés rendje: függetlenített fejlesztőpedagógus külső helyettesítése nem szükséges, a csoportban 

dolgozó óvodapedagógusok végzik a gyermekek fejlesztését 

Elvárt ismeretek: Az óvodapedagógiára, fejlesztőpedagógiára vonatkozó szakmai ismeretek, a 

nevelőtestület  jogkörébe tartozó intézményi dokumentumok, belső szabályzatok ismerete. 

A munkavégzéshez kapcsolódó törvények, rendeletek, etikai kódex ismerete. 

Szükséges képességek: Nevelői alkalmasság, különösen: jó kapcsolatteremtő képesség, empátia, kedves, 

nyílt személyiség, jó szervezőképesség, együttműködés 

Személyes tulajdonságok: Pedagógusi elhivatottság, kiegyensúlyozottság, pontosság, megbízhatóság, 

türelem, etikus magatartás, jó humorérzék.  



 

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

továbbképzés elvégzésére 

Minősítési eljárás: a pedagógus minősítési eljárására kötelezett (Pedagógus I.) 

 

Fejlesztőpedagógusi feladatok:  

A munkakör célja:  

A szülőkkel megosztva a gyermekek nevelése-oktatása. Az óvodáskorú gyerekek testi-lelki-szellemi 

erkölcsi gondozása, egyéni és közösségi nevelése, fejlesztése, fejlődésük sokoldalú elősegítése, 

tevékenységük életkoruknak megfelelő irányítása. Tehetséggondozás, felzárkóztatás. 

Óvodapedagógusokkal való együttműködés, segítségnyújtás a gyermek fejlesztéséhez, egyéni fejlesztési 

terv elkészítéséhez. 

    

A munkavállaló munkaterülete a szervezeten belül: minden csoportszoba, fejlesztőszoba, az óvoda 

udvara 

A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:  

• Képes a gyerekkel és szüleivel szemben együttérző, odafigyelő, együttműködő magatartást tanúsítani. 

• Tisztában van a gyerekek személyiségi jogaival, azokat semmilyen körülmények között sem sérti meg. 

• Kapcsolatait a tapintat, az elfogadás jellemzi, különös tekintettel a különleges bánásmódot igénylő 

gyermekek esetében. 

• Tudatosan alkalmazza az egyenlő bánásmód elvét. 

• Tiszteletben tartja és tolerálja a másságot. 

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

• Példát mutat önmaga tisztaságával, ápoltságával, személyi gondozottságával. Kulturált, gyermekszerető 

viselkedésével, kommunikációs- és beszédmintájával pozitívan hat az óvodás gyermekek fejlődésére. 

• A pedagógusetika, a társadalmi normák általános szabályait munkahelyén, valamint a magánéletében is 

betartja.  

 

A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása:  

A kötött óraszámon belül (heti 32 óra): pedagógiai-szakmai feladatok 

 

• A nevelő-fejlesztő munkáját az érvényben lévő pedagógiai alapdokumentumok határozzák meg. Munkáját 

önállóan, teljes körű felelősséggel látja el, melyre írásban, tervszerűen is felkészül (éves ütemterv, 

tematikusterv, heti terv, vázlatírás anyaggyűjtés, stb). 

• Szervezi, irányítja a pedagógiai munkát /nevelési módszerek, szemléltető eszközök készítése / 

• Tudásának és szakmai felkészültségének maximumát adva foglalkozik a gyerekekkel, annak tudatában, 

hogy modell, minta, esetleg példakép számukra. 

• Kötött óraszámát kizáróan a gyerekek között tölti el. Ezen idő alatt feladata a rábízott gyerekek testi-lelki 

nevelése, fejlesztése, oktatása, életkoruk és egyéni fejlettségi szintjük figyelembevételével. 

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

fejlesztéséről. 

• Felelős a rábízott gyerekek testi épségének megőrzéséért. Ennek érdekében a gyermeket egyetlen pillanatra 

sem hagyja felügyelet nélkül.  

• Körültekintően gondoskodik a balesetveszélyes helyzetek elkerüléséről.  Baleset esetén az SZMSZ 

előírásainak megfelelően jár el. 

• Biztosítja a nyugalmat, a szeretetteljes légkört. 

• Nevelési év elején megfigyeli, felméri az óvodába járó gyerekek fejlettségét. Éves korrekciós fejlesztő 

munkáját ehhez viszonyítva tervezi, szervezi, bonyolítja. Javaslatot ad az óvodapedagógusoknak a 

prevenciós fejlesztésekhez. 

• Differenciált neveléssel, oktatással gondoskodik arról, hogy valamennyi fejlesztésre szoruló gyermek a 

szükségleteinek és az értelmi képességeinek megfelelő bánásmódot, fejlesztést kapjon. Nevelőmunkájában 

érvényesíti a tehetséggondozást és a felzárkóztatást, a másság elfogadását. 



 

• A Sajátos Nevelési Igényű gyermekekkel kiemelten foglalkozik és kapcsolatot tart a gyermek 

gyógypedagógusával, pszichológusával. 

• Az iskolaérettségi vizsgálatokat a csoportok óvodapedagógusait bevonva október 31.-ig elvégzi és január 

30-ig megismétli az adott gyereknél a problémás területeket. 

• Biztosítja a szülők számára, hogy beiskolázás előtt minél több információhoz jussanak. 

• Szükség esetén a csoportból hiányzó óvodapedagógust helyettesíti. 

 

Tanügy-igazgatási, adminisztratív teendők 

• Az adminisztratív feladatok határidőre történő maradéktalan teljesítése 

• Felkészülés a nevelési-oktatási feladatokra tematikus tervek írása, vázlatok írása 

• Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának tartalmát ismeri, annak elveit munkája során betartja. 

• A pedagógiai program és az éves pedagógiai munkaterv elkészítésében, esetleges módosításában aktívan 

részt vesz, mint a nevelőtestület tagja. Ezek tartalmát jól ismeri, azonosul vele, és megvalósítását magára 

nézve kötelezőnek tekinti. 

• A szervezeti és működési szabályzatban (SZMSZ), valamint az óvoda házirendjében megfogalmazottakat 

betartja, és betartatja a vele kapcsolatban álló gyerekekkel és azok szüleivel. 

• Az intézmény minőségi elveit ismeri és minden tevékenységével törekszik annak megvalósítására. A 

minőségi munka fejlesztésében aktívan részt vesz, segíti annak megvalósítását (mérésekkel, tesztlapok 

kitöltésével). 

• Becs (önértékelési csoport) vezetőjével és tagjaival együttműködik, részt vesz az intézményfejlesztési, 

intézmény önértékelési feladatokban, az OH által üzemeltetett informatikai felületre feltölti az önértékelését, 

elkészíti a két évre szóló önfejlesztési tervét 

• Hivatásából eredő kötelessége a rendszeres szakmai önképzés, a megújulás, a műveltségbeli fejlődés, a 

pedagóguskompetenciák területén történő fejlődés.  Ennek érdekében folyamatosan képezze magát. 

• A gyermekek felmérése után az egyéni fejlesztéseket folyamatosan dokumentálja. 

• Segít az óvodapedagógusoknak az egyéni fejlesztési terv és a Sajátos nevelési Igényű gyermekek fejlesztési 

tervének elkészítésében. 

• Az óvodapedagógusokat bevonva szakvéleményeket, jellemzéseket készít a gyermekekről. 

 

Jogkör, hatáskör 

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

óvoda SZMSZ-ében biztosított jogokat. Hatásköre és képviseleti joga az általa vezetett gyermekre 

terjed ki.  

Ellenőrzési tevékenység 

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

• Joga van évente legalább egyszeri ellenőrzésére, a munkájával kapcsolatos véleményezéshez. 

• Ellenőrzését maga is kérheti. 

• Rendkívüli ellenőrzésére a naprakészség, munkafegyelem ellenőrzése esetén, illetve a munkájával 

szemben felmerült ok miatt kerülhet sor. 

• Az ellenőrzésével kapcsolatban kialakított véleményhez írásbeli észrevételt tehet. 

• Amennyiben az éves munkaterv szerint ellenőrzésre kijelölt személy, akkor kötelessége a megbízást 

maradéktalanul elvégezni és erről szóban, illetve írásban is tájékoztatni az intézményvezetőt. 

 
Ellenőrzésére jogosult 

• Intézményvezető 

• Intézményvezető helyettes 

• Szakmai munkaközösség vezető 

• Külső szakértő egyeztetett időpontban 

• BECS vezetője 

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

nevelőtestület tagjai (szakmai, pedagógiai csoport, BECS tagjai, stb.) az intézményi munkatervben jelöltek 

szerint. 

 

 



 

Az egyes jogok biztosítása 

• Gondoskodik a gyermekek köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 

• A gyermekek személyiségi jogainak megsértését jelenti, s ezért szigorúan tilos a testi fenyítés a lelki terror, 

(megfélemlítés, kiabálás, megalázás, kinevetés, megszégyenítés) étel elfogyasztására való kényszerítés, 

vagy étel megvonása,  

• Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét, a gyermekkel kapcsolatos döntései, intézkedései 

meghozatalakor. 

• Közreműködik a gyermek testi épségének megóvásában, egészségvédelmében, erkölcsi védelmében, 

személyiségének fejlődésében. 

• A gyermekeket felnőtt felügyelete nélkül hagyni tilos! 

• A gyermek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismeretek átadja, és ezek 

elsajátításáról meggyőződik; ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy annak veszélye fennáll, a 

szükséges intézkedéseket megteszi. 

• Közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények 

feltárásában, megszüntetésében, az ilyen körülmények kialakulásának megelőzésében, észlelésekor jelenti 

az intézményvezetőnek, a gyermekvédelmi felelősnek. 

• A gyermek életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi együttműködés 

magatartási szabályait, és törekszik azok betartatására.  

• A gyermekek részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja. 

• Gondoskodik a szülők köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 

 

Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi feladatok 

• Gondoskodik az intézményi munkarend, valamint a gyermekek napirendjének betartásáról. 

• Ügyel a balesetvédelmi előírások betartására, a speciális biztonsági előírások alkalmazására. 

• Ellátja az elsősegélynyújtással, egészségüggyel kapcsolatos feladatokat. 

• Gondoskodik az eszközök és berendezési tárgyak folyamatos ellenőrzéséről. 

• Részt vesz az intézmény környezete alakításában, szépítésében. 

 

Kapcsolattartási és információszolgáltatási kötelezettsége 

 

• A nevelőtestület tagjaként részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken, legjobb tudása szerint törekszik a 

nevelési célok megvalósítására! 

• Az óvodán belül törekszik a legjobb munkakapcsolat kialakítására az óvoda valamennyi dolgozójával. 

Kompetencia határait betartja munkatársaival, a szülőkkel kapcsolatosan is. 

• Segíti az óvoda-család együttműködését (szülői értekezlet, fogadó óra, nyílt nap, szükség esetén 

családlátogatás, közös programok). A szülőkkel ápolja hagyományosan kialakult kapcsolatainkat. 

Az intézmény gyermekei és dolgozói érdekében kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszik: a fenntartóval és 

annak szervezeteivel, szakmai szervezetekkel és a társintézményekkel, a szakértői bizottságokkal, iskolákkal 

és kulturális intézményekkel. 

 

Általános szabályok  

A szabadság felhasználásával, illetve a távolmaradással kapcsolatos előírások (A munka törvénykönyve 

122. §-a szerint) 

Szabadság: az adott évben a szabadságos kartonon felvezetett napok száma 

• A szabadság kiadásának időpontját a dolgozó meghallgatása után a munkáltató határozza meg. 

• A munkáltató évente hét munkanap szabadságot – a munkaviszony első három hónapját kivéve - legfeljebb 

két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. A munkavállalónak erre 

vonatkozó igényét tizenöt nappal előbb be kell bejelentenie, írásban, kivéve rendkívüli esetben. 

• A szabadságot – eltérő megállapodás hiányában - úgy kell kiadni, hogy tartalma legalább összefüggő 

tizennégy napot elérjen. 

• A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt tizenöt nappal 

közölni kell. 

• A szabadságot megváltani nem lehet. 



 

• A szabadságot esedékességének évében kell kiadni, illetve kivenni.  

•    A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek, vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok 

esetén: - a szabadság kiadásának közölt időpontját módosíthatja, 

-  a munkavállaló már megkezdett szabadságát megszakíthatja. 

•    A munkavállalónak a kiadás időpontjának módosításával vagy a megszakítással összefüggésben felmerült 

kárát és költségeit a munkáltató köteles megtéríteni. 

• Szorgalmi idő alatt csak az alapszabadság (21 nap) használható fel, a pótszabadság nem. A szabadságot, 

ha a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem lehetett az előzőekben meghatározottak szerint kiadni, 

az ok megszűnésétől számított hatvan napon belül ki kell adni. 

• Az éves szabadságból az intézmény vezetője munkahelyi érdekre hivatkozva 15 napot visszarendelhet. 

• Éves szabadságolási ütemterv elkészítése január 15.-ig.  

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

érdekében a munkaidő megkezdése előtt minimum két órával jelezni kell az intézményvezetőnek, a 

közvetlen munkatársnak. 

 

Különleges felelőssége 

Vállalt feladatai 

• A logopédussal rendszeres kapcsolatot tart, figyelemmel kíséri, hogy az intézményből rendszeresen járnak-e 

a gyermekek a logopédiai foglalkozásokra. 

• Heti egy alkalommal kreatív foglalkozást tart a tehetséges gyermekek részére 

 

Vagyoni érdekeltsége 

• A rábízott gépeket és eszközöket rendeltetésszerűen és munkavédelmi előírásoknak megfelelően használja, 

valamint állagmegóvásukról gondoskodik. 

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

megfelelően kell használnia.  

• A munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel 

tartozik. 

• Leltári felelősséggel tartozik fejlesztőszobájának, berendezési tárgyaiért, eszközeiért, együttműködik a 

leltározásban. 

• Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, egészségügyi szabályokat. 

• Az óvoda területén (épület, udvar, kapubejáró) valamint az intézmény bejáratától számított 5 méteres 

távolságon belül és a séták, kirándulások során a gyermekek között a törvényi előírásnak megfelelően nem 

lehet dohányozni. 

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

várakozzon, míg szól a keresett személynek.   

• Munkakezdés előtt és alatt szeszes italt nem fogyaszthat! 

 

Tervezés-ellenőrzés 

• Javaslatot tesz a költségvetés készítésénél tárgyi feltételek javítására, bútorok, eszközök pótlására 

• Az óvodai programok szervezésébe besegít 

• Havonta ellenőrzi az óvodapedagógusok egyéni fejlesztési tervét, az ellenőrzés tapasztalatait ledokumentálja 

és aláírja, segítséget ad az óvodapedagógusoknak a további fejlesztéshez 

• Az óvodapedagógusok által vezetett fejlődési naplót januárban és májusban ellenőrzi, tapasztalatait írásban 

rögzíti 

 

A munkavállaló jogai és kötelességei: 

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

számára előírnak, biztosítanak. 

• Tudásának és képességének megfelelő, korrekt munkavégzés. 

• A munkafegyelem betartása. 

• A munkahelyen kulturált, intelligens magatartás kötelező, a gyermekekkel, a szülőkkel és kollegákkal 

szemben. 

• Az óvoda pedagógiai munkájának, céljainak megismerése, megvalósításának segítése. 



 

• Tevékenységével, viselkedésével, megjelenésével segíti, hogy az óvoda jó hírneve ne szenvedjen csorbát. 

• Közalkalmazottként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyeket a jogszabályok számára 

előírnak, biztosítanak, illetve az SZMSZ idevonatkozó része tartalmaz. Egyéb szabályok tekintetében a 

belső szabályzatokban rögzítettek betartása a mérvadók. 

• A közalkalmazott köteles részt venni tűz-, és munkavédelmi oktatáson, évente 1 alkalommal munkaköri 

alkalmassági vizsgálaton.  

• 30 napot meghaladó keresőképtelenség esetén, munkába csak és kizárólag munka alkalmassági vizsgálat 

után állhat. 

• Felelős a pedagógiai program megvalósításáért, a gyermekek biztonságáért, a gyermekek érdekeinek 

elsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért. 

 

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható:  

• munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért; 

• a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért; 

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

jogainak megsértéséért; 

• a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért;  

• a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a környezethigiénia veszélyeztetéséért.  

 

A fejlesztőpedagógus kompetenciája:  

• A pedagógiai program megvalósításához szükséges módszerek megválasztása 

• A gyerekek fejlődését segítő tehetséggondozás, felzárkóztatás 

 

Munkakörülmények 

• Napi felkészüléshez a nevelői szoba, fejlesztőszoba rendelkezésre áll, számítógép használattal 

• Külön öltöző 

• Kulturált étkezési lehetőség 

• A hivatalos ügyek intézéséhez a telefon biztosított 

• Szakmai könyvtár 

• Szertár 

 

Egyéb  

• Munkahelyén 10 perccel a munkakezdés előtt jelenjen meg, hogy a munkaidejének kezdetekor már 

átöltözve, a munkavégzésre készen álljon. 

• Köteles érkezéskor és távozáskor (pontos, olvasható, tollal beírt) jelenléti ívet és munkaidő nyilvántartást 

vezetni. 

• Hiányzás esetén a vezető rendelkezése alapján köteles a helyettesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátni 

• Az ebédidő naponta 25 perc. 

• A kötelező óraszám letöltése alatt az intézmény épületét elhagyni kizárólag csak vezetői engedéllyel lehet. 

• Az óvodai telefont magáncélra használni nem lehet. 

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

esetben használhatja a mobil telefonját. A mobiltelefon használata a gyermekekkel való együttlét alatt 

(csoportszobában, udvaron, séták, kirándulások során) nem megengedett, kikapcsolt vagy lehalkított 

állapotban kell tartani. Indokolt esetben, rövid 1-2 perces magánbeszélgetés esetében a mobiltelefon a 

folyosón használható, ahol a gyermekek nem hallják a beszélgetés tartalmát.  

• A munkaközi szünet idejét (20 perc) a munkavállalónak le kell dolgozni, ennyivel hosszabb lesz a 

munkaideje. 

 

Záró rendelkezések 

• A munkaköri leírásban nem szabályozott egyéb kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és a Tócóskerti 

Óvoda szabályzatai az irányadóak. 

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

 

 



 

A munkaköri leírás hatálya: a munkaköri leírás az aláírás napját követő napon lép hatályba és 

visszavonásig érvényes. 

 

 

Dátum: Debrecen, ………………..év………………………..hó………………….nap 

 

                              P. H.  

 

  

 

         

                      intézményvezető                                                                                  

 

 

 

 Nyilatkozat 

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat megismertem, megértettem, tudomásul vettem és 

magamra nézve kötelező érvényűnek tekintem. Aláírásommal a munkakör ellátására kötelezettséget 

vállalok. 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

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

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

megfelelően használom. 

 

 

 

Dátum: ……….év……………………………hó……………….nap   

 

 

 

 

         

                      munkavállaló                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 



 

Iktatószám:……………………/2022.                                                                             2. sz. melléklet

  

ÓVODAPEDAGÓGUSI MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

A munkavállaló neve:  

Munkakör megnevezése, beosztása: óvodapedagógusi munkakör, óvodapedagógus  

Munkavégzésének helye: Tócóskerti Óvoda  

A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: óvodapedagógusi főiskolai végzettség  

Iskolai végzettsége: Főiskolai végzettség-óvodapedagógus 

Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója: az intézmény vezetője 

Munkáját az intézményvezető által meghatározott munkarendbe a vezető irányítása alapján végzi 

Munkarendje: Heti váltással délelőttös, délutános de: 7-1330     1030-1700  Ügyeletes külön beosztás alapján 

Munkaideje: 40 óra/hét       

Kötött munkaidő (neveléssel-oktatással lekötött munkaidő): 32 óra/hét     

Besorolása: az Nkt. 97. § 20. bekezdése és a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet alapján 

Kapcsolattartási és információszolgáltatási kötelezettsége:  

• A nevelőtestület tagjaként részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken, legjobb tudása szerint törekszik a 

nevelési cél megvalósítására 

• Az óvodán belül törekszik a legjobb munkakapcsolat kialakítására az intézményvezetővel, váltótárssal, 

csoportos dajkával, az óvoda valamennyi dolgozójával. Kompetencia határait betartja munkatársaival, a 

szülőkkel kapcsolatosan is. 

• Segíti az óvoda-család együttműködését (szülői értekezlet, fogadó óra, nyílt nap, családlátogatás, közös 

programok) A szülőkkel ápolja hagyományosan kialakult kapcsolatainkat is. 

Az intézmény gyermekei és dolgozói érdekében kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszik: a fenntartóval és annak 

szervezeteivel, szakmai szervezetekkel és a társintézményekkel, a szakértői bizottságokkal, iskolákkal és 

kulturális intézményekkel. 

 

Titoktartási kötelezettség 

• A pedagógus a tudomására jutott hivatali titkokat köteles megőrizni. Ebbe a körbe tartoznak az intézmény 

működésével összefüggő belső problémák, az óvoda szempontjából belügynek számító témák, szakmai vagy 

munkaügyi viták. 

• A gyerekekkel kapcsolatos bizalmas információknak tekintendő kérdésekben (a gyerek egészségügyi 

állapota, fejlettségi szintje, szociális helyzete, családjának sajátságos problémája) illetéktelen személyeket 

(dajka, másik szülő) tilos tájékoztatni. 

Helyettesítés rendje: óvodapedagógus váltótársát helyettesíti, mely a heti 4 órát nem haladhatja meg további 

időpontban az intézményvezető utasítására más óvodapedagógus helyettesíti a hiányzó óvodapedagógust. 

A munkavállaló munkaterülete a szervezeten belül: …………………csoport 

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

továbbképzés elvégzése, munkaközösségi bemutató foglalkozásokon, belső továbbképzéseken való részvétel 

Minősítési eljárás: a pedagógus, minősítési eljárásra kötelezett 

Elvárt ismeretek: Az óvodapedagógiára vonatkozó szakmai ismeretek, a nevelőtestület jogkörébe tartozó 

intézményi dokumentumok, belső szabályzatok ismerete. A munkavégzéshez kapcsolódó, OH által kiadott 

kézikönyvek, törvények, rendeletek, etikai kódex ismerete 

Szükséges képességek: Nevelői alkalmasság, különösen: jó kapcsolatteremtő képesség, empátia, kedves, nyílt 

személyiség, jó szervezőképesség, együttműködés.  



 

Személyes tulajdonságok: Pedagógusi elhivatottság, kiegyensúlyozottság, pontosság, megbízhatóság, türelem, 

etikus magatartás, jó humorérzék.  

 

A munkakör célja:  

A szülőkkel megosztva a gyermekek nevelése-oktatása. Az óvodáskorú gyerekek testi-lelki-szellemi erkölcsi 

gondozása, egyéni és közösségi nevelése, fejlesztése, fejlődésük sokoldalú elősegítése, tevékenységük 

életkoruknak megfelelő irányítása. 

 

A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:  

• Képes a gyerekkel és szüleivel szemben együttérző, odafigyelő, együttműködő magatartást tanúsítani. 

• A gyermekekkel szemben barátságos és kedves 

• Tisztában van a gyerekek személyiségi jogaival, azokat semmilyen körülmények között sem sérti meg. 

• Kapcsolatait a tapintat, az elfogadás jellemzi, különös tekintettel a különleges bánásmódot igénylő 

gyermekek esetében 

• Tisztában van a gyermekek személyiségi jogaival, azokat semmilyen körülmények között nem sérti meg 

• Tudatosan alkalmazza az egyenlő bánásmód elvét. 

• Tiszteletben tartja és tolerálja a másságot. 

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

• Példát mutat kulturált viselkedésével, önmaga tisztaságával, gondozottságával, ápoltságával, 

gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és beszédmintájával pozitívan 

hat az óvodás gyermekek fejlődésére. 

• A pedagógusetika, a társadalmi normák általános szabályait munkahelyén, valamint a magánéletében is 

betartja.  

 

A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása:  

Kötött óraszámon belül:pedagógiai-szakmai feladatok (a köznevelési törvény [Knt.] előírásai alapján) 

• Az óvodapedagógus nevelő-fejlesztő munkáját az érvényben lévő pedagógiai alapdokumentumok 

határozzák meg. 

• Munkáját önállóan, teljes körű felelősséggel látja el, melyre írásban, tervszerűen is felkészül. (éves 

ütemterv, tematikus terv, vázlatírás, anyaggyűjtés, stb.) 

• Szervezi, irányítja a csoportjában folyó pedagógiai munkát /nevelési módszerek, szemléltető eszközök 

készítése / 

• Tudásának és szakmai felkészültségének maximumát adva foglalkozik a gyerekekkel, annak tudatában, 

hogy modell, minta, esetleg példakép számukra. 

• Kötött óraszámát kizáróan a gyerekek között tölti el. Ezen idő alatt feladata a rábízott gyerekek testi-

lelki gondozása, nevelése, fejlesztése, oktatása, életkoruk és egyéni fejlettségi szintjük 

figyelembevételével. 

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

képességeik fejlesztéséről. 

• Felelős a rábízott gyerekek testi épségének megőrzéséért. Ennek érdekében csoportját egyetlen 

pillanatra sem hagyja felügyelet nélkül.  

• Körültekintően gondoskodik a balesetveszélyes helyzetek elkerüléséről (csoportszoba, udvar, utcai séta, 

kirándulás). Baleset esetén az SZMSZ előírásainak megfelelően jár el. 

• Biztosítja a nyugalmat, a szeretetteljes légkört, a szabad játékot a párhuzamos tevékenységek 

lehetőségét a gyermekcsoportban. 

• Megszervezi és megteremti a nyugodt, tartalmas játékhoz szükséges feltételeket (hely, idő, eszköz) 

• A gyermekek részére az ismereteket változatos módon, sokoldalúan adja át. 

• Évente kétszer felméri és írásban rögzíti a csoportjába tartozó gyerekek fejlettségi szintjét. 

Nagycsoportban a neveltségi színt mérésével egészíti ki a felméréseket. Éves pedagógiai munkáját 

ehhez viszonyítva tervezi, szervezi, bonyolítja. 

• Tapasztalatairól tájékoztatja váltótársát, az intézmény vezetőjét és az érintett gyerek szüleit (annak 

érzékenységét figyelembe véve). Amennyiben indokolt, tanácsot, segítséget kér az intézményvezetőtől, 

a gyermekvédelmi felelőstől. 



 

• Differenciált neveléssel, oktatással gondoskodik arról, hogy valamennyi gyermek a szükségleteinek és 

az értelmi képességeinek megfelelő bánásmódot, fejlesztést kapjon. Nevelőmunkájában érvényesíti a 

tehetséggondozást és a felzárkóztatást, a másság elfogadását. 

• A pedagógiai programnak, valamint az intézmény működési dokumentumainak megfelelően legalább 

két alkalommal tájékoztatja a szülőket gyermekük fejlődéséről, együttműködik a családokkal. 

• Az SZMSZ–ben rögzített ünnepekhez és óvodai hagyományokhoz igazodva kialakítja csoportjában a 

megünneplés módját 

• Élményszerzésekre viszi a csoportot (séta, kirándulás, bábszínház stb.) és felügyeli a gyermekeket. 

Buszos közlekedéshez utas listát visz magával, melynek egy példányát átad az intézményvezetőnek is. 

Az óvodatitkárnál lévő füzetbe elindulás előtt beírja, hogy hová, hány fővel ment a csoport.  

Tanügy-igazgatási, adminisztratív teendők 

• Az adminisztratív feladatok határidőre történő maradéktalan teljesítése! 

• Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának tartalmát ismeri, annak elveit munkája során betartja. 

• A pedagógiai program és az éves pedagógiai munkaterv elkészítésében, esetleges módosításában 

aktívan részt vesz, mint a nevelőtestület tagja. Ezek tartalmát jól ismeri, azonosul vele, és 

megvalósítását magára nézve kötelezőnek tekinti. 

• A szervezeti és működési szabályzatban (SZMSZ), valamint az óvoda házirendjében 

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

• Az intézmény minőségi elveit ismeri és minden tevékenységével törekszik annak megvalósítására. A 

minőségi munka fejlesztésében aktívan részt vesz, segíti annak megvalósítását (mérésekkel, tesztlapok 

kitöltésével). 

• Becs (önértékelési csoport) vezetőjével és tagjaival együttműködik, részt vesz az intézményfejlesztési, 

intézmény önértékelési feladatokban, az OH által üzemeltetett informatikai felületre feltölti az 

önértékelését, elkészíti a két évre szóló önfejlesztési tervét 

• Hivatásából eredő kötelessége a rendszeres szakmai önképzés, a megújulás, a műveltségbeli, 

pedagógus kompetenciák területén történő fejlődés. Ennek érdekében folyamatosan képezze magát. 

• Évente kétszer szülői értekezletet szervez.  

• Nyomon követi a gyerekek hiányzását, naprakészen a mulasztási napló útmutatójának és a hatályos 

jogszabályoknak, rendeleteknek megfelelően vezeti a mulasztási naplót, hó végén és év végén összesíti 

az igazolt és igazolatlan hiányzásokat. 

• Az igazolatlan hiányzásról, haladéktalanul tájékoztatja az intézmény vezetőjét. 

• Szükség szerint, kérésre pedagógiai szakvéleményt ír (Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Debreceni Tagintézménye, Szakértői bizottság, bíróság számára; gyermekelhelyezés ügyében).  

• Közreműködik a gyerekek egészségügyi vizsgálatának megszervezésében. 

• Az érintettekkel (nevelőtárs, szülő, intézményvezető, fejlesztőpedagógus, pszichológus, logopédus, 

gyerekorvos stb.) történt egyeztetés alapján szakvéleményt ad a tanköteles gyerekekről. 

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

• Naprakészen vezeti a csoportnaplót. 

• Évente kétszer kitölti a „Gyermekek fejlődését nyomonkövető dokumentumot”, mely a gyerek aktuális 

fejlettségi állapotát tükrözi. Ennek alapján készíti el a gyerek egyéni fejlesztési tervét, mely a 

csoportnapló komplex tervezésében is megjelenik. 

• Az iskolaérettségi mérés eredményei alapján személyre szabott differenciáló, egyéni fejlesztésben 

részesíti azokat a gyermekeket, akik az átlag alatt teljesítenek, részükre egyéni fejlesztési tervet készít. 

 

  Egyéb feladatok  

 

• felkészülés a nevelési-oktatási feladatokra, tematikus tervek írása, vázlatok írása (például továbbképzésen 

való részvétel, eszközök előkészítése);  

• a tanügy-igazgatási (felvételi és mulasztási napló) és pedagógiai (csoportnapló, a gyermek fejlődését 

nyomon követő dokumentum) adminisztráció elvégzése; 

•  A gyermekek egészségügyi dokumentumainak áttekintése, hiányzó dokumentumok bekérése a szülőktől 

(óvodai adatlap, a fejtetvesség kezelésének megismeréséről szóló szülői nyilatkozat, szülői igazolások, 

életkornak megfelelő kötelező oltást igazoló oltási könyv másolata, 6 éves oltás igazolása, 5 éves státusz 

megléte).  

• szükség szerint családlátogatást végez; 

• gyermekvédelmi feladatok ellátása; 

• szülői értekezletre való felkészülés, annak levezetése, fogadóóra tartása; 

• szakmai megbeszéléseken, valamint nevelői értekezleteken való részvétel; 



 

• óvodai kirándulások, ünnepélyek, szabadidős tevékenységek előkészítése, lebonyolítása. 

• az intézményfejlesztési, intézmény önértékelési feladatokban való közreműködés. 

A fentieken túl az intézményvezető eseti feladatokat adhat, kizárólag pedagógiai témában. 

Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában 

foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti 4 órában a nevelést 

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

szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára. 

Jogkör, hatáskör 

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

SZMSZ-ében biztosított jogokat.  

Az óvodapedagógus kompetenciája:  

• A pedagógiai program megvalósításához szükséges módszerek megválasztása 

• A gyerekek fejlődését segítő tehetséggondozás, felzárkóztatás 

 

Tervezés-ellenőrzés 

• A munkaközösség tagjaként javaslatot tesz a tárgyi feltételek javítására 

• Az óvodai programok szervezésébe besegít 

 

Ellenőrzési tevékenység 

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

• Joga van évente legalább egyszeri ellenőrzésére, a munkájával kapcsolatos véleményezéshez. 

• Ellenőrzését maga is kérheti. 

• Rendkívüli ellenőrzésére a naprakészség, munkafegyelem ellenőrzése esetén, illetve a munkájával szemben 

felmerült ok miatt kerülhet sor. 

• Az ellenőrzésével kapcsolatban kialakított véleményhez írásbeli észrevételt tehet. 

• A nevelőmunkát segítő munkatárs munkájának ellenőrzése. 

• Amennyiben az éves munkaterv szerint ellenőrzésre kijelölt személy, akkor kötelessége a megbízást 

maradéktalanul elvégezni és erről szóban, illetve írásban is tájékoztatni az intézményvezetőt. 

 
Ellenőrzésére jogosult 

• Intézményvezető 

• Szakmai munkaközösség vezető 

• Külső szakértő egyeztetett időpontban 

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

tagjai (szakmai, pedagógiai csoport, BECS tagjai, stb.) az intézményi munkatervben jelöltek szerint. 

 

 

Az egyes jogok biztosítása 

• Gondoskodik a gyermekek köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 

• A gyermekek személyiségi jogainak megsértését jelenti, s ezért szigorúan tilos a testi fenyítés a lelki terror, 

(megfélemlítés, kiabálás, megalázás, kinevetés, megszégyenítés) étel elfogyasztására való kényszerítés, 

vagy étel megvonása, levegőzés megvonása, a játékidő lerövidítése büntetésből vagy rossz szervezés miatt 

(például felesleges sorakoztatás, várakoztatás) 

• Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét, a gyermekkel kapcsolatos döntései, intézkedései 

meghozatalakor. 

• Közreműködik a gyermek testi épségének megóvásában, egészségvédelmében, erkölcsi védelmében, 

személyiségének fejlődésében. 

• A gyermekeket felnőtt felügyelete nélkül hagyni tilos! A gyerekekre a dajka néni csak altatási időben 

vigyázhat, nevelőtestületi értekezletek, munkaközösségi foglalkozások, minőségfejlesztési feladatok 

megbeszélése ideje alatt. 

• Amennyiben a szolgálati idő alatt bármilyen baleset történik az óvodapedagógus távollétében, a felelősség 

az óvodapedagógust terheli.  

• A gyermek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismeretek átadja, és ezek 

elsajátításáról meggyőződik; ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy annak veszélye fennáll, a 

szükséges intézkedéseket megteszi. 



 

• Közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények 

feltárásában, megszüntetésében, az ilyen körülmények kialakulásának megelőzésében, észlelésekor jelenti 

az intézményvezetőnek, a gyermekvédelmi felelősnek. 

• A gyermek életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttatja a közösségi együttműködés 

magatartási szabályait, és törekszik azok betartatására.  

• A gyermekek részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja. 

• Gondoskodik a szülők köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 

• Reggel 600-tól 700 h-ig, valamint 1700-től 1800-ig ügyelet ellátására a pedagógus beosztható. A további 

időszakban, 700 órától 1700 h-ig a saját csoportjában tartózkodik a rábízott gyerekcsoporttal. 

 

Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi feladatok 

• Gondoskodik az intézményi munkarend, valamint a gyermekek napirendjének betartásáról. 

• Ügyel a balesetvédelmi előírások betartására, a speciális biztonsági előírások alkalmazására. 

• Ellátja az elsősegélynyújtással, egészségüggyel kapcsolatos feladatokat. 

• Gondoskodik az eszközök és berendezési tárgyak folyamatos ellenőrzéséről. 

• Részt vesz az intézmény környezete alakításában, szépítésében. 

  

Általános szabályok  

A szabadság felhasználásával, illetve a távolmaradással kapcsolatos előírások 

(A munka törvénykönyve 122. §-a szerint) 

Szabadság: az adott évben a szabadságos kartonon felvezetett napok száma 

• A szabadság kiadásának időpontját a dolgozó meghallgatása után a munkáltató határozza meg. 

• A munkáltató évente hét munkanap szabadságot – a munkaviszony első három hónapját kivéve - legfeljebb 

két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. A munkavállalónak erre 

vonatkozó igényét tizenöt nappal előbb be kell bejelentenie, írásban, kivéve rendkívüli esetben. 

• A szabadságot – eltérő megállapodás hiányában - úgy kell kiadni, hogy tartalma legalább összefüggő 

tizennégy napot elérjen. 

• A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt tizenöt nappal 

közölni kell. 

• A szabadságot megváltani nem lehet. 

• A szabadságot esedékességének évében kell kiadni, illetve kivenni.  

•    A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek, vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok 

esetén: - a szabadság kiadásának közölt időpontját módosíthatja, 

-  a munkavállaló már megkezdett szabadságát megszakíthatja. 

•    A munkavállalónak a kiadás időpontjának módosításával vagy a megszakítással összefüggésben felmerült 

kárát és költségeit a munkáltató köteles megtéríteni. 

• Szorgalmi idő alatt csak az alapszabadság (21 nap) használható fel, a pótszabadság nem. A szabadságot, 

ha a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem lehetett az előzőekben meghatározottak szerint kiadni, 

az ok megszűnésétől számított hatvan napon belül ki kell adni. 

• Az éves szabadságból az óvoda vezetője munkahelyi érdekre hivatkozva 15 napot visszarendelhet. 

• Éves szabadságolási ütemterv elkészítése január 15.-ig.  

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

érdekében a munkaidő megkezdése előtt minimum két órával jelezni kell az intézményvezetőnek, a 

közvetlen munkatársnak. 

 

A munkavállaló jogai és kötelességei: 

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

számára előírnak, biztosítanak. 

• Tudásának és képességének megfelelő, korrekt munkavégzés. 

• A munkafegyelem betartása. 

• A munkahelyen kulturált, intelligens magatartás kötelező, a gyermekekkel, a szülőkkel és kollegákkal 

szemben. 

• Az óvoda pedagógiai munkájának, céljainak megismerése, megvalósításának segítése. 

• Tevékenységével, viselkedésével, megjelenésével segíti, hogy az óvoda jó hírneve ne szenvedjen csorbát. 



 

• Közalkalmazottként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyeket a jogszabályok számára 

előírnak, biztosítanak, illetve az SZMSZ idevonatkozó része tartalmaz. Egyéb szabályok tekintetében a 

belső szabályzatokban rögzítettek betartása a mérvadók. 

• Részt vesz az önértékelési folyamatokban 

• A közalkalmazott köteles részt venni tűz-, és munkavédelmi oktatáson, évente 1 alkalommal munkaköri 

alkalmassági vizsgálaton.  

• 30 napot meghaladó keresőképtelenség esetén, munkába csak és kizárólag munka alkalmassági vizsgálat 

után állhat. 

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

gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért. 

 

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható:  

• munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért; 

• a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért; 

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

jogainak megsértéséért; 

• a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért;  

• a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a környezethigiénia veszélyeztetéséért.  

 

 

Különleges felelőssége 

 

Vagyoni érdekeltsége 

• A rábízott gépeket és eszközöket rendeltetésszerűen és munkavédelmi előírásoknak megfelelően használja, 

valamint állagmegóvásukról gondoskodik. 

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

megfelelően kell használnia.  

• A munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel 

tartozik. 

• Leltári felelősséggel tartozik, csoportjának berendezési tárgyaiért, eszközeiért, együttműködik a 

leltározásban. 

• Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, egészségügyi szabályokat. 

• Az óvoda területén (épület, udvar, kapubejáró) valamint az intézmény bejáratától számított 5 méteres 

távolságon belül és a séták, kirándulások során a gyermekek között a törvényi előírásnak megfelelően nem 

lehet dohányozni. 

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

várakozzon, míg szól a keresett személynek.   

• Munkakezdés előtt és alatt szeszes italt nem fogyaszthat! 

• 1800h –ig tartó ügyeletnél (külön beosztás alapján látja el) az ügyeletes csoportban leellenőrzi, hogy a dajka 

néni bezárta-e az ajtókat, ablakokat, az ügyeletes dajka nénivel együtt felel az ügyeletes csoport biztonságos 

bezárásáért. 

 

Vállalt feladatai  

• …………………………………………….. 

 

Munkakörülmények 

• Napi felkészüléshez a nevelői szoba, rendelkezésre áll, számítógép használattal 

• Külön öltöző 

• Kulturált étkezési lehetőség 

• A hivatalos ügyek intézéséhez a telefon biztosított 

• Szakmai könyvtár 

• Szertár 

 

Egyéb  

• A napi nevelőmunkájához szükséges jogszabályokat folyamatosan figyeli, és azokat megfelelően 

alkalmazza. 

• Munkahelyén 10 perccel a munkakezdés előtt jelenjen meg, hogy a munkaidejének kezdetekor már 

átöltözve, a munkavégzésre készen álljon. 



 

• Köteles érkezéskor és távozáskor (pontos, olvasható, tollal beírt) jelenléti ívet vezetni. 

• Hiányzás esetén a vezető rendelkezése alapján köteles a helyettesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátni 

• Az ebédidő naponta 25 perc. 

• Délelőttös műszakjában, a csoportjában a gyerekek ebédeltetését végzi, majd a gondozási feladatok (WC-

zés, mosakodás, fogmosás) elvégzése után, amikor már a gyerekek lefeküdtek pihenni kimegy a felnőtt 

ebédlőbe az ebédet elfogyasztani. Délutános műszakban elsőnek megebédel, majd megteremti a nyugodt 

pihenés feltételeit. (mesével, simogatással, dúdolással stb.) 

• A kötelező óraszám letöltése alatt az intézmény épületét elhagyni kizárólag csak vezetői engedéllyel lehet. 

• Az óvodai telefont magáncélra használni nem lehet. 

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

legszükségesebb esetben használhatja a mobil telefonját. A mobiltelefon használata a gyermekekkel való 

együttlét alatt (csoportszobában, udvaron, séták, kirándulások során) nem megengedett, kikapcsolt vagy 

lehalkított állapotban kell tartani. Indokolt esetben, rövid 1-2 perces magánbeszélgetés esetében a 

mobiltelefon az aulában használható, ahol a gyermekek nem hallják a beszélgetés tartalmát.  

• A munkaközi szünet idejét (20 perc) a munkavállalónak le kell dolgozni, ennyivel hosszabb lesz a 

munkaideje. 

 

 

Záró rendelkezések 

• A munkaköri leírásban nem szabályozott egyéb kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és a Tócóskerti 

Óvoda szabályzatai az irányadóak. 

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

 

A munkaköri leírás hatálya: a munkaköri leírás az aláírás napját követő napon lép hatályba és visszavonásig 

érvényes. 

 

 

 

 

Dátum: Debrecen, ………………..év………………………..hó………………….nap 

 

 

                              P. H.  

 

  

         

                      intézményvezető    

         

 

                                                                      

 Nyilatkozat 

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat megismertem, megértettem, tudomásul vettem és magamra 

nézve kötelező érvényűnek tekintem. Aláírásommal a munkakör ellátására kötelezettséget vállalok. 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

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

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

megfelelően használom. 

 

 

 

 

Dátum: ……….év……………………………hó……………….nap   

 

 

 

 

       

             munkavállaló   



 

                      
Iktatószám:…………………/2022.          2. sz. melléklet 

ÓVODATITKÁRI MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

 

Munkavállaló neve: ……………………………………… 

Munkakör megnevezése beosztása: óvodatitkári munkakör, óvodatitkár  

Munkavégzésének helye: Tócóskerti Óvoda 4031 Debrecen Margit tér 18. 

Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója: az intézmény vezetője 

A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: min. érettségi 

Iskolai végzettsége: ………………………………………… 

Kinevező és munkáltatói jogkör gyakorlója: az intézmény vezetője 

Munkáját az intézményvezető által meghatározott munkarendben a vezető közvetlen irányítása és 

ellenőrzése alapján végzi 

Mukarendje: minden nap 730-1530 h-ig 

Munkaideje: 40 óra/hét       

Besorolása: a hatályos közalkalmazotti pedagógus bértáblának megfelelően 

Együttműködési kapcsolat:  

Közvetlen, napi munkakapcsolatot tart fenn  

• az intézményvezetővel  

• az intézményvezető helyettessel 

• valamennyi pedagógussal, 

• a pedagógiai munkát segítő dajkákkal, alkalmazottakkal. 

Információs kapcsolat: 

Információkat az intézmény vezetőjétől, helyettesétől, óvodapedagógusoktól kaphat és velük oszthat meg. 

Titoktartási kötelezettség: 

• A tudomására jutott hivatali titkokat köteles megőrizni. Ebbe a körbe tartoznak az intézmény működésével 

összefüggő belső problémák, az óvoda szempontjából belügynek számító témák, szakmai vagy munkaügyi 

viták. 

• Munkája során telefonbeszélgetéskor, levelezés kezelésekor rendkívül körültekintően jár el. 

• Bizalmasan kezeli a dolgozók adatait, a vezetővel folytatott beszélgetések témáit 

• Feljegyzéseket vezet a dolgozók adatainak változásáról. 

Helyettesítés rendje: 1. ……………………pedagógiai asszisztens, 2. …………………intézményvezető 

helyettes helyettesíti 

Munkáját ellenőrzők: intézményvezető, intézményvezető helyettes 

A munkakör célja:  

Az intézmény működésével kapcsolatos ügyek intézése, adminisztrációk ellátása.   

A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:  

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

• Udvarias a szülőkkel, a munkatársakkal.  

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

• Tisztában van az iratkezelés szabályaival.  

• Az általa vezetett nyilvántartások világosak, jól követhetőek.  

 



 

A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása:  

Iratkezelés, ügyintézés 

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

megőrzés, selejtezés. Az alábbi szabályokat kell betartani: Az irat útja bármikor pontosan követhető, 

ellenőrizhető legyen. Az iratkezelés során segíti az intézmény feladatainak eredményes, gyors és szakszerű 

ellátását, megoldását. Biztosítja, hogy az iratok épségben és használható állapotban maradjanak meg. Az 

intézményben készült valamennyi iraton szerepeltetnie kell 

– az intézmény nevét,  

– székhelyét, 

– címét, 

– telefon-fax számát, 

– e-mail címét,  

– az irat iktatószámát,  

– az ügyintéző nevét, 

– a dátumot,  

– az aláíró nevét,  

– a beosztását,  

– aláírását,  

– az intézmény körbélyegzőjének lenyomatát,  

– a címzett megnevezését,  

– címét,  

– beosztását. 

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

dátumát és az intézkedésben részt vevők nevét. 

• Az irat átvételét igazolja, amennyiben a személyesen postázott iratok átvételekor az átadó ezt külön kéri. A 

kézbesítőokmányon (postakönyv, illetve kézbesítőkönyv) elismeri aláírásával és a dátum megjelölésével az 

átvételt. 

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

intézményvezető hosszabb távollétében az ő nevére érkezett levelet az intézményvezető helyettes bonthatja 

fel. 

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

bontható, nem bontható, iktatandó, vagy nem kell iktatni, egyéb nyilvántartásba kell-e venni. Amennyiben 

az irat faxon, illetve e-mailen érkezik, gondoskodik arról, hogy készüljön másolat a papíralapú tartós tárolás 

érdekében.  

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

• Az iktatást a beérkezés napján elvégzi. Soron kívül kell iktatni a sürgős, a határidős, az expressz 

küldeményeket és táviratokat. 

• Az intézménybe beérkezett, illetve az intézményben keletkezett iratokat, dokumentumokat úgy vezeti be az 

iktatókönyvbe, hogy az tartalmazza az iktatószámot, a beérkezés időpontját, az ügyintéző nevét, az irat 

tárgyát, a mellékleteinek számát, az elintézés módját, a kezelési feljegyzéseket, valamint az irat hollétének, 

tárolásának a helyét, hogy bármikor elővehető legyen. Az iktatókönyvben sorszámot üresen hagyni, lapokat 

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

hogy az eredeti szöveg olvasható legyen. A javítást dátummal és kézjeggyel kell igazolni. 

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

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

Érdemes a válaszlevél iktatásával azonos időben csatolni az előzményeket, illetve azok iktatószámát és 

fellelhetőségi helyét egy külön rovatban feljegyezni.  

• Az iktatókönyvet az év utolsó munkanapján lezárja. 

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

• Az iratokról évente név- és tárgymutatót kell készíteni. 

• Az intézményi dokumentumok (szabályzatok, munkatervek, pedagógiai szakvélemények, intézményvezető 

által kért dokumentumok) levelezések legépelése. 

Nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatok:  

Tanügy-igazgatási feladatok és nyilvántartások  

• Az óvodába felvett gyerekek adatainak rögzítése.  

• Az éves statisztikák elkészítéséhez adatok kigyűjtése, különböző szempontok szerinti rendszerezése. 

• A beiskolázással kapcsolatos adminisztráció (iskolák értesítése) elvégzése. 



 

• A gyerekek befizetésének, jelenlétének, hiányzásának és lemondásának egyeztetése, nyilvántartása.  

• Rendszerezi és vezeti a gyermekek normatív és rászorultsági kedvezményeit, kapcsolatot tart a szociális 

irodával. Havonta ezek nyomon követése, a határozatok, nyilatkozatok begyűjtése, ezek ellenőrzése, 

valamint naprakész adatszolgáltatás. 

• Óvodalátogatási igazolásokat ad ki, melyet az iktatókönyvbe beiktat. 

• Adatokat szolgáltat a költségvetéshez, normatíva igényléshez 

Munkáltatói feladatok és nyilvántartások 

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

nyomtatványok, űrlapok kitöltése. 

• A munkaruha-nyilvántartás vezetése. 

• Utazással, fizetési előleggel kapcsolatos ügyeket intézi. 

• Folyamatosan figyelemmel kíséri a KIR tanulói nyilvántartó rendszert, a változásokat 5 napon belül jelenti  

 

Gazdasági feladatok és nyilvántartások 

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

elkészítése. A leltáros eszközökön ellenőrzi a DIM által ráragasztott nyilvántartási számok meglétét, 

hiányzás esetén gondoskodik a nyilvántartási számok újraragasztásáról 

• Az éves és az alkalomszerű leltározás előkészítése, megszervezése, lebonyolításának adminisztrálása. 

• Selejtezés előkészítése, lebonyolítása. 

• Az óvoda költségvetésével kapcsolatos áfás számláinak, megrendelőinek, szerződéseinek lefűzése, 

megőrzése. 

• Az ellátmány megigénylése (a vezetővel történt egyeztetés után), felvétele, naprakész nyilvántartása, 

elszámolása a megadott határidőig, anyagi felelősséggel. 

• Az átutalások naprakész nyilvántartása, továbbküldése a kifizetőhely felé. 

• Az étkezési térítési díjak kiszámolása, a lejelentések vezetése, jóváírása.  

• Az étkezők (felnőtt, gyermek) létszámának folyamatos vezetése, napi jelentése a főzőkonyhára, adatok 

egyeztetése hónap közepén és végén 

• Térítési díjak beszedése (szükség esetén), nyomonkövetése az előre jelzett napon, ezzel kapcsolatos 

adminisztráció a DIM kérésének megfelelően 

• Az óvoda működéséhez szükséges kisebb eszközök megrendeléséhez szükséges adminisztrációs munka 

elvégzése (árajánlatkérés legépelése, kiértékelése, megrendelő készítése) és a megvásárolt eszközök 

bevételezése. 

• Számlázáshoz, utalványozáshoz, előkészíti a dokumentumokat. 

• Folyóiratok, szakkönyvek, nyomtatványok megrendelése. 

• Kisebb javítási munkálatok megrendelése. 

• A dolgozók úti és egyéb költségeinek igénylése, kifizetése, az átvételek igazolása 

• Pedagógiai és adminisztrációs anyagokat sokszorosít 

• Munkaruha, védőruha beszerzése, kiosztása a csoportokba. 

• A vezető által megírt dokumentumokhoz elkészíti a kísérőleveleket. 

• A vezető által megkért szakmai anyagokat legépeli. 

• Írásos dokumentumok (elemzések, tervek, szerződések, utasítások, stb.) témakör szerinti feldolgozása, 

tárolása. 

• Dokumentumok szabályszerű vezetése, a törvényben meghatározott megőrzési idő betartása, továbbképzés, 

szakmai szolgáltatás, stb. 

 

Az egyes jogok biztosítása 

• Gondoskodik a gyermekek köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 

• Közreműködik a gyermek testi épségének megóvásában, egészségvédelmében, erkölcsi védelmében, 

személyiségének fejlődésében. 

• Ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy annak veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket 

megteszi. 

• Közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények 

feltárásában, megszüntetésében, az ilyen körülmények kialakulásának megelőzésében, észlelésekor jelenti 

az intézményvezetőnek, a gyermekvédelmi felelősnek. 

• Gondoskodik a szülők köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 



 

 

Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi feladatok 

• Gondoskodik az intézményi munkarend betartásáról. 

• Ügyel a balesetvédelmi előírások betartására, a speciális biztonsági előírások alkalmazására. 

• Ellátja az elsősegélynyújtással, egészségüggyel kapcsolatos feladatokat. 

• Gondoskodik az eszközök és berendezési tárgyak folyamatos ellenőrzéséről. 

• Részt vesz az intézmény környezete alakításában, szépítésében. 

 

Tervezés 

• A munkakörülmények javításához szükséges tárgyi feltételek fejlesztéséhez javaslatot tehet. 

 

Ellenőrzés 

• Naponta ellenőrzi és egyezteti az ebédrendeléseket, a létszámot minden nap 9 órakor lejelenti 

• Ellenőrzi a vásárláskor beszállított árut, berendezést, egyezteti a számlával 

• Intézkedik az aktuális garanciális szervizelésről és karbantartásról 

 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

A szabadság felhasználásával, illetve a távolmaradással kapcsolatos előírások (A munka törvénykönyve 

122. §-a szerint) 

Szabadság: az adott évben a szabadságos kartonon felvezetett napok száma 

• A szabadság kiadásának időpontját a dolgozó meghallgatása után a munkáltató határozza meg. 

• A munkáltató évente hét munkanap szabadságot – a munkaviszony első három hónapját kivéve - legfeljebb 

két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. A munkavállalónak erre 

vonatkozó igényét tizenöt nappal előbb be kell bejelentenie, írásban, kivéve rendkívüli esetben. 

• A szabadságot – eltérő megállapodás hiányában - úgy kell kiadni, hogy tartalma legalább összefüggő 

tizennégy napot elérjen. 

• A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt tizenöt nappal 

közölni kell. 

• A szabadságot megváltani nem lehet. 

• A szabadságot esedékességének évében kell kiadni, illetve kivenni.  

•    A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek, vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok 

esetén: - a szabadság kiadásának közölt időpontját módosíthatja, 

 - a munkavállaló már megkezdett szabadságát megszakíthatja. 

•    A munkavállalónak a kiadás időpontjának módosításával vagy a megszakítással összefüggésben felmerült 

kárát és költségeit a munkáltató köteles megtéríteni. 

•  A szabadságot, ha a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem lehetett az előzőekben meghatározottak 

szerint kiadni, az ok megszűnésétől számított hatvan napon belül ki kell adni. 

• Éves szabadságolási ütemterv elkészítése január 15.-ig.  

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

érdekében a munkaidő megkezdése előtt minimum két órával jelezni kell az intézményvezetőnek, a 

közvetlen munkatársnak. 

 
Különleges felelőssége 

Vagyoni érdekeltsége 

• A rábízott gépeket és eszközöket rendeltetésszerűen és munkavédelmi előírásoknak megfelelően használja, 

valamint állagmegóvásukról gondoskodik. 

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

megfelelően kell használnia.  

• A munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel 

tartozik. 

• Leltári felelősséggel tartozik óvodatitkári szobájának berendezési tárgyaiért, eszközeiért, együttműködik a 

leltározásban. 



 

• Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, egészségügyi szabályokat. 

• Az óvoda területén (épület, udvar, kapubejáró) valamint az intézmény bejáratától számított 5 méteres 

távolságon belül és a séták, kirándulások során a gyermekek között a törvényi előírásnak megfelelően nem 

lehet dohányozni. 

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

várakozzon, míg szól a keresett személynek.   

• Munkakezdés előtt és alatt szeszes italt nem fogyaszthat! 

 

Vállalt feladatai 

• ……………………………………….. 

 

A munkavállaló jogai és kötelességei: 

• Gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyeket a jogszabályok számára előírnak, biztosítanak. 

• Tudásának és képességének megfelelő, korrekt munkavégzés. 

• A munkafegyelem betartása. 

• A munkahelyen kulturált, intelligens magatartás kötelező, a gyermekekkel, a szülőkkel és kollegákkal 

szemben. 

• Az óvoda pedagógiai munkájának, céljainak megismerése, megvalósításának segítése. 

• Tevékenységével, viselkedésével, megjelenésével segíti, hogy az óvoda jó hírneve ne szenvedjen csorbát. 

• Közalkalmazottként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyeket a jogszabályok számára 

előírnak, biztosítanak, illetve az SZMSZ idevonatkozó része tartalmaz. Egyéb szabályok tekintetében a 

belső szabályzatokban rögzítettek betartása a mérvadók. 

• A közalkalmazott köteles részt venni tűz-, és munkavédelmi oktatáson, évente 1 alkalommal munkaköri 

alkalmassági vizsgálaton.  

• 30 napot meghaladó keresőképtelenség esetén, munkába csak és kizárólag munka alkalmassági vizsgálat 

után állhat. 

 

Munkakörülmények 

• Napi munkájához az óvodatitkári iroda rendelkezésre áll, számítógép használattal 

• Külön öltöző 

• Kulturált étkezési lehetőség 

• A hivatalos ügyek intézéséhez a telefon biztosított 

• Szakmai könyvtár 

• Szertár 

 

Egyéb  

 

• Munkahelyén 10 perccel a munkakezdés előtt jelenjen meg, hogy a munkaidejének kezdetekor már 

átöltözve, a munkavégzésre készen álljon. 

• Köteles érkezéskor és távozáskor (pontos, olvasható, tollal beírt) jelenléti ívet vezetni. 

• Hiányzás esetén a vezető rendelkezése alapján köteles a helyettesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátni. 

• Az ebédidő naponta 25 perc. 

• A kötelező óraszám letöltése alatt az intézmény épületét elhagyni kizárólag csak vezetői engedéllyel lehet. 

• Az óvodai telefont magáncélra használni nem lehet. 

• A kötelező óraszám letöltése alatt magánügyben csak a legszükségesebb esetben használhatja a mobil 

telefonját. A mobiltelefon használata a gyermekekkel való együttlét és a szülőkkel való ügyintézéskor nem 

megengedett, kikapcsolt vagy lehalkított állapotban kell tartani. Indokolt esetben, rövid 1-2 perces 

magánbeszélgetés esetében a mobiltelefon a folyosón használható vagy az óvodatitkári irodában, amikor 

senki sem tartózkodik a szobában. 

• A munkaközi szünet idejét (20 perc) a munkavállalónak le kell dolgozni, ennyivel hosszabb lesz a 

munkaideje. 

 

 

 



 

 

Záró rendelkezések 

• A munkaköri leírásban nem szabályozott egyéb kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és a Tócóskerti 

Óvoda szabályzatai az irányadóak. 

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

 

A munkaköri leírás hatálya: a munkaköri leírás az aláírás napját követő napon lép hatályba és 

visszavonásig érvényes. 

 

 

Dátum: Debrecen, ………………..év………………………..hó………………….nap 

 

 

                                                                                                       P. H.  

 

  

 

         

                      intézményvezető      

 

 

 

                                                                             

 

 Nyilatkozat 

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat megismertem, megértettem, tudomásul vettem és 

magamra nézve kötelező érvényűnek tekintem. Aláírásommal a munkakör ellátására kötelezettséget 

vállalok. 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

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

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

megfelelően használom. 

 

 

 

Dátum: ……….év……………………………hó……………….nap   

 

 

 

 

         

                      munkavállaló                                                                             



 

Iktatószám:……………/2022.                                                              2. sz. melléklet
   

PEDAGÓGIAI  ASSZISZTENS MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

  

A munkavállaló neve: …………………………………….. 

Munkakör megnevezése, beosztása: pedagógiai asszisztens 

A munkavégzésének helye: Tócóskerti Óvoda 4031 Debrecen, Margit tér 18. 

A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: középfokú végzettség, pedagógiai asszisztensi 

végzettség 

Iskolai végzettsége: ………………………………………….. 

Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója: az intézmény vezetője 

Munkáját az intézményvezető által meghatározott munkarendbe a vezető, illetve a vezető helyettes 

irányítása és ellenőrzése alapján végzi 

Munkarendje: 800-1600 h ……………………. csoport 

Munkaideje: 40 óra/hét 

Együttműködési kapcsolat: köteles együttműködni az intézményvezetővel, intézményvezető helyettessel, 

alkotói módon működjön együtt az óvodapedagógusokkal, munkatársaival 

• A gyermekekkel, szülőkkel és munkatársakkal szemben udvarias magatartást tanúsít. 

• A pedagógiai asszisztens napi kapcsolatban van a csoport óvodapedagógusaival, dajkájával, szüleivel 

intézményvezető helyettessel. 

Információs kapcsolatok: információkat az intézményvezetőjétől, helyettesétől, óvodapedagógusoktól 

kaphat, és velük oszthat meg információkat.  

Titoktartási kötelezettség 

• A tudomására jutott hivatali titkokat köteles megőrizni. Ebbe a körbe tartoznak az intézmény működésével 

összefüggő belső problémák, az óvoda szempontjából belügynek számító témák, szakmai vagy munkaügyi 

viták. 

• A gyerekekkel fejlődésével kapcsolatosan a szülőket nem tájékoztathatja, nem informálhatja, csak a 

gondozási, étkezési feladatokról adhat a szülőknek tájékoztatást. Amennyiben a szülő érdeklődik, 

udvariasan irányítsa a gyerek óvónőjéhez vagy az intézmény vezetőjéhez, távollétében a helyetteshez. 

Helyettesítés rendje: a pedagógiai asszisztens nevelőmunkát közvetlenül segítő (dajkai) munkakörre 

helyettesítés esetén beosztható 

Munkáját ellenőrzők: intézményvezető, intézményvezető helyettes 

A munkavállaló munkaterülete a szervezeten belül: 

• ……………….. csoport. Helyettesítés esetén a vezető által kijelölt, csoportszoba. 

Besorolása: a közalkalmazotti bértáblának megfelelően 

A munkakör célja:  

• Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése 

• A pedagógiai program eredményes megvalósítása, a gyermekek zavartalan és folyamatos ellátása érdekében 

segítse az óvodapedagógusok munkáját. 

• A kezdeményezett tevékenységeken részt nem vevő gyermekekkel való együttjátszás, a tevékenységek 

közbeni gondozási feladatok elvégzése 

 

 

A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:  



 

• A gyermekek, szülők, valamint munkatársak emberi méltóságát és jogait maradéktalanul tiszteletben tartja, 

javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ ad. 

• Munkatársaival együttműködik. 

• A munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő és az adott helyzetben általában elvárható 

magatartást tanúsít: 

- a jóhiszeműség és tisztesség elvének megfelelően 

- a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján figyelembe véve, 

- a munkaidején kívül sem tanúsítva olyan magatartást, amely közvetlenül és ténylegesen alkalmas 

munkáltatója jó hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony céljának 

veszélyeztetésére, 

- véleménynyilvánításhoz való jogát a munkáltató jó hírnevét, jogos szervezeti érdekeit súlyosan sértő 

vagy veszélyeztető módon nem gyakorolhatja, 

- köteles munkája során a tudomására jutott hivatali titkot megőrizni, ezen túlmenően sem közölhet 

illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására. 

• A gyerekekkel szemben barátságos, kedves. 

• A szülőkkel szemben együttérző, odafigyelő, együttműködő magatartást tanúsít. 

• Tiszteletben tartja és tolerálja a másságot.  

• Óvodai munkája során betartja a világnézeti és politikai semlegességet.  

• Szeretetteljes, példaadó viselkedés, példát mutat kulturált viselkedésével, önmaga tisztaságával, 

gondozottságával, ápoltságával. 

• Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiénia, segítőkészség jellemezze a munkáját. 

A cél eléréséhez szükséges főbb felelősségek, főbb tevékenységek:  

Gyerekekkel kapcsolatos napi feladatok 

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 (személyes példaadás) 

• a gyermekek biztonságos körülményeinek megteremtésében, a balesetek elkerülésének kivédésében 

• a tevékenységszervezés feltételeinek zökkenőmentes feltételeinek biztosításában 

• az óvodai ünnepségek, hagyományok megszervezésében, lebonyolításában 

• figyelemmel kíséri a csoportra, gyermekekre vonatkozó terveket, azok megvalósítását felelősségteljesen 

segíti 

 

Feladatkör részletesen 

Az óvodapedagógus irányítása alapján segíti a csoportban folyó nevelőmunkát: 

 

• Köteles gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek foglalkoztatásáról, 

fejlődésük optimális megsegítéséről. 

• A tevékenységek megszervezésében az óvodapedagógusok 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, így: 

- 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. 

• A délután folyamán – az óvodapedagógus útmutatása szerint – segít a szervezett tevékenységek 

előkészítésében, levezetésében.  



 

• Délutáni pihenési idő alatt és szabadidejében szemléltető eszközöket készít, azokat karbantartja, előkészíti a 

következő napokra. 

• Segít a gyermekek hazabocsátásánál. 

• Óvodapedagógus útmutatása alapján önállóan egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést végez. 

• A megtanult fejlesztő terápiák egyes elemeit az óvodapedagógus útmutatása szerint a gyermekekkel 

gyakorolja. 

• Kisebb baleset esetén elsősegélyt nyújt, de erről mindenképpen értesíti a beosztott óvodapedagógust és az 

intézményvezetőt. 

• Ismeri az intézmény alapdokumentumait. 

• Munkáját minden esetben az említett dokumentumok alapján és az óvodapedagógusok útmutatása szerint 

végzi. 

Időszakos feladatai 

• Az óvodapedagógusok megbízása alapján részt vesz a csoportszoba dekorálásában az évszaknak 

megfelelően 

• Logopédiai foglalkozásra viszi a szomszédos iskolába a gyermekeket a logopédus által megjelölt napokon 

• Az öltözőből a gyermekmunkákat leszedi és a gyermekek dossziéjába gyűjti 

• Ellátja az eseti, nem rendszeres feladatokat, gondozási feladatokat a kijelölt csoportban, gyermekek 

elkísérését rendezvényekre illetve, amelyekkel az intézményvezető megbízza. 

 

Tervezés 

• A munkakörülmények javításához szükséges tárgyi feltételek fejlesztéséhez javaslatot tehet. 

 

Ellenőrzés 

• Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai (Pedagógiai program, SZMSZ, Házirend) 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 a vezetőt. 

 

Az egyes jogok biztosítása 

• Gondoskodik a gyermekek köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 

• A gyermekek személyiségi jogainak megsértését jelenti, s ezért szigorúan tilos a testi fenyítés a lelki terror, 

(megfélemlítés, kiabálás, megalázás, kinevetés, megszégyenítés) étel elfogyasztására való kényszerítés, 

vagy étel megvonása, levegőzés megvonása, a játékidő lerövidítése büntetésből vagy rossz szervezés miatt 

(például felesleges sorakoztatás, várakoztatás) 

• Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét, a gyermekkel kapcsolatos döntései, intézkedései 

meghozatalakor. 

• Közreműködik a gyermek testi épségének megóvásában, egészségvédelmében, erkölcsi védelmében, 

személyiségének fejlődésében. 

• A gyermek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismeretek átadja, és ezek 

elsajátításáról meggyőződik; ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy annak veszélye fennáll, a 

szükséges intézkedéseket megteszi. 

• Közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények 

feltárásában, megszüntetésében, az ilyen körülmények kialakulásának megelőzésében, észlelésekor jelenti 

az intézményvezetőnek, a gyermekvédelmi felelősnek. 

• A gyermek életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi együttműködés 

magatartási szabályait, és törekszik azok betartatására.  

• A gyermekek részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja. 

• Gondoskodik a szülők köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 

 

Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi feladatok 

• Gondoskodik az intézményi munkarend, valamint a gyermekek napirendjének betartásáról. 

• Ügyel a balesetvédelmi előírások betartására, a speciális biztonsági előírások alkalmazására. 



 

• Ellátja az elsősegélynyújtással, egészségüggyel kapcsolatos feladatokat. 

• Gondoskodik az eszközök és berendezési tárgyak folyamatos ellenőrzéséről. 

• Részt vesz az intézmény környezete alakításában, szépítésében. 

 

Kapcsolattartási és információszolgáltatási kötelezettsége 

• Legjobb tudása szerint törekszik a nevelési célok megvalósítására! 

• Az óvodán belül törekszik a legjobb munkakapcsolat kialakítására az óvoda valamennyi dolgozójával. 

Kompetencia határait betartja munkatársaival, a szülőkkel kapcsolatosan is. 

 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

A szabadság felhasználásával, illetve a távolmaradással kapcsolatos előírások (A munka törvénykönyve 

122. §-a szerint) 

Szabadság: az adott évben a szabadságos kartonon felvezetett napok száma 

• A szabadság kiadásának időpontját a dolgozó meghallgatása után a munkáltató határozza meg. 

• A munkáltató évente hét munkanap szabadságot – a munkaviszony első három hónapját kivéve - legfeljebb 

két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. A munkavállalónak erre 

vonatkozó igényét tizenöt nappal előbb be kell bejelentenie, írásban, kivéve rendkívüli esetben. 

• A szabadságot – eltérő megállapodás hiányában - úgy kell kiadni, hogy tartalma legalább összefüggő 

tizennégy napot elérjen. 

• A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt tizenöt nappal 

közölni kell. 

• A szabadságot megváltani nem lehet. 

• A szabadságot esedékességének évében kell kiadni, illetve kivenni.  

•    A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek, vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok 

esetén: - a szabadság kiadásának közölt időpontját módosíthatja, 

-  a munkavállaló már megkezdett szabadságát megszakíthatja. 

•    A munkavállalónak a kiadás időpontjának módosításával vagy a megszakítással összefüggésben felmerült 

kárát és költségeit a munkáltató köteles megtéríteni. 

• Szorgalmi idő alatt csak az alapszabadság (21 nap) használható fel, a pótszabadság nem. A szabadságot, 

ha a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem lehetett az előzőekben meghatározottak szerint kiadni, 

az ok megszűnésétől számított hatvan napon belül ki kell adni. 

• Az éves szabadságból az intézmény vezetője munkahelyi érdekre hivatkozva 15 napot visszarendelhet. 

• Éves szabadságolási ütemterv elkészítése január 15.-ig.  

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

érdekében a munkaidő megkezdése előtt minimum két órával jelezni kell az intézményvezetőnek, a 

közvetlen munkatársnak. 

 

A munkavállaló jogai és kötelességei: 

• Gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyeket a jogszabályok számára előírnak, biztosítanak. 

• Tudásának és képességének megfelelő, korrekt munkavégzés. 

• A munkafegyelem betartása. 

• A munkahelyen kulturált, intelligens, magatartás kötelező a gyermekekkel, a szülőkkel és kollegákkal 

szemben. 

• Az óvoda pedagógiai munkájának, céljainak megismerése, megvalósításának segítése. 

• Tevékenységével, viselkedésével, megjelenésével segíti, hogy az óvoda jó hírneve ne szenvedjen csorbát. 

• Közalkalmazottként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyeket a jogszabályok számára 

előírnak, biztosítanak, illetve az SZMSZ idevonatkozó része tartalmaz. Egyéb szabályok tekintetében a 

belső szabályzatokban rögzítettek betartása a mérvadók. 

• A közalkalmazott köteles részt venni tűz-, és munkavédelmi oktatáson, évente 1 alkalommal munkaköri 

alkalmassági vizsgálaton.  

• 30 napot meghaladó keresőképtelenség esetén, munkába csak és kizárólag munka alkalmassági vizsgálat 

után állhat. 



 

Különleges felelőssége 

• Tevékenységét az intézményvezető helyettes közvetlen irányítása mellett végzi. Felette az általános 

munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. 

• 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 kialakítására. 

• Részt vesz a gyermekek egészséges testi és mentálhigiénés környezetének kialakításában. 

• A gyermekek óvodai munkájáról a szülőknek tájékoztatást nem adhat, őket a megfelelő pedagógushoz 

irányítja. A hivatali titoktartás kötelező. 

 

Vagyoni érdekeltsége 

• A rábízott gépeket és eszközöket rendeltetésszerűen és munkavédelmi előírásoknak megfelelően használja, 

valamint állagmegóvásukról gondoskodik. 

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

megfelelően kell használnia.  

• A munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel 

tartozik. 

• Leltári felelősséggel tartozik, csoportjának berendezési tárgyaiért, eszközeiért, együttműködik a 

leltározásban. 

• Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, egészségügyi szabályokat. 

Tálaláskor fehér köpenyt vagy kötényt visel. 

• Az óvoda területén (épület, udvar, kapubejáró) valamint az intézmény bejáratától számított 5 méteres 

távolságon belül és a séták, kirándulások során a gyermekek között a törvényi előírásnak megfelelően nem 

lehet dohányozni. 

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

várakozzon, míg szól a keresett személynek.   

• Munkakezdés előtt és alatt szeszes italt nem fogyaszthat! 

 

Felelősségre vonható 

• A munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért vagy hiányos elvégzéséért 

• A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért 

• A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek jogainak 

megsértéséért 

• A munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, megrongálásáért 

• A vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért 

 

Munkakörülmények 

• Munkáját az intézményvezető által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a mindenkor 

hatályos jogszabályok szellemében, az SZMSZ alapján végzi 

• Öltöző 

• Kulturált étkezési lehetőség 

 

Beszámolási kötelezettsége 

• Nevelési év végén az egész éves teljesítményét írásban értékeli 

 

Egyéb  

• Munkahelyén 10 perccel a munkakezdés előtt jelenjen meg, hogy a munkaidejének kezdetekor már 

átöltözve, a munkavégzésre készen álljon. 

• Köteles érkezéskor és távozáskor (pontos, olvasható, tollal beírt) jelenléti ívet vezetni. 



 

• Hiányzás esetén a vezető rendelkezése alapján köteles a helyettesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátni. 

• Az ebédidő naponta 25 perc. 

• A kötelező óraszám letöltése alatt az intézmény épületét elhagyni kizárólag csak vezetői engedéllyel lehet. 

• Az óvodai telefont magáncélra használni nem lehet. 

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

legszükségesebb esetben használhatja a mobil telefonját. A mobiltelefon használata a gyermekekkel való 

együttlét alatt (csoportszobában, udvaron, séták, kirándulások során) nem megengedett, kikapcsolt vagy 

lehalkított állapotban kell tartani. Indokolt esetben, rövid 1-2 perces magánbeszélgetés esetében a 

mobiltelefon a folyosón használható, ahol a gyermekek nem hallják a beszélgetés tartalmát.  

• A munkaközi szünet idejét (20 perc) a munkavállalónak le kell dolgozni, ennyivel hosszabb lesz a 

munkaideje. 

 

 

Záró rendelkezések 

• A munkaköri leírásban nem szabályozott egyéb kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és a Tócóskerti 

Óvoda szabályzatai az irányadóak. 

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

 

A munkaköri leírás hatálya: a munkaköri leírás az aláírás napját követő napon lép hatályba és 

visszavonásig érvényes. 

 

Dátum: Debrecen, ………………..év………………………..hó………………….nap 

 

 

                              P. H.  

 

         

                   intézményvezető    

                

                                                          

 Nyilatkozat 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat megismertem, megértettem, tudomásul vettem és 

magamra nézve kötelező érvényűnek tekintem. Aláírásommal a munkakör ellátására kötelezettséget 

vállalok. 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

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

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

megfelelően használom. 

 

 

Dátum: ……….év……………………………hó……………….nap   

 

 

         

                      munkavállaló                                                                                 

 

 



 

Iktatószám:……………./2022.                                                                    2. sz . melléklet

  

  DAJKAI  MUNKAKÖRI LEÍRÁS 
 

   

A munkavállaló neve:  

Munkakör megnevezése, beosztása: nevelőmunkát közvetlenül segítő dajka 

A munkavégzésének helye: Tócóskerti Óvoda 4031 Debrecen, Margit tér 18. 

A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: 8 általános, dajkaképző 

Iskolai végzettsége: ………………………….. 

Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója: az intézmény vezetője 

Munkáját az intézményvezető által meghatározott munkarendbe a vezető, illetve a vezető helyettes irányítása és 

ellenőrzése alapján, csoportmunkáját a csoportos óvodapedagógus irányítása alapján végzi. 

Munkarendje: egy heti váltásban délelőttös, délutános 

Ha délelőttös: 700-1500-ig időszakosan ügyeletes reggel 600-1400-ig (külön beosztás szerint) 

Ha délutános: 930-1730-ig időszakosan ügyeletes 1000-1800-ig (külön beosztás szerint) 

Munkaideje: 40 óra/hét 

Együttműködési kapcsolat:  

• Napi kapcsolatban van a konyha alkalmazottaival. 

• A gyermekekkel, szülőkkel és munkatársakkal szemben udvarias magatartást tanúsít. 

• Az udvarossal együttműködik, annak távolléte esetén a járdát, homokozót, öltözők bejáratát rendben tartja. 

• A dajka rendszeres kapcsolatban áll az intézményvezetővel, az intézményvezető-helyettessel és a csoportos 

óvónőkkel.  

 

Információs kapcsolatok: információkat az intézmény vezetőjétől, helyettesétől, óvodapedagógusoktól kaphat, 

és velük oszthat meg információkat. Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan, udvariasan az 

óvodapedagógushoz irányítja. 

Titoktartási kötelezettség 

• A tudomására jutott hivatali titkokat köteles megőrizni. Ebbe a körbe tartoznak az intézmény működésével 

összefüggő belső problémák, az óvoda szempontjából belügynek számító témák, szakmai vagy munkaügyi 

viták. 

• A gyerekekkel fejlődésével kapcsolatosan a szülőket nem tájékoztathatja, nem informálhatja, csak a 

gondozási, étkezési feladatokról adhat a szülőknek tájékoztatást. Amennyiben a szülő érdeklődik, 

udvariasan irányítsa a gyerek óvodapedagógusához vagy az intézmény vezetőjéhez, távollétében a 

helyetteshez. 

Helyettesítés rendje: egy hétig köteles a váltótársát helyettesíteni, azt követően a vezető helyettes által kijelölt 

dajka 

Munkáját ellenőrzők: intézményvezető, intézményvezető helyettes 

A munkavállaló munkaterülete a szervezeten belül: 

• Folyosó 

• Szertár 

• ……………………csoportszoba 

• Nevelői szoba 

• Mosoda, vasaló helyiség  

Besorolása: a közalkalmazotti bértáblának megfelelően 

 



 

A munkakör célja:  

• Az óvodapedagógus segítőtársaként végzi feladatait, együttműködve az óvodai nevelés alapelveinek 

megfelelően gondoskodik a gyermeki szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, 

szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről, a pedagógiai munkához szükséges higiénés feltételek 

biztosításáról, baleset megelőzésről, kisebb baleseteknél elsősegélynyújtásról 

• Az óvodáskorú gyerekek gondozásának segítése óvónői irányítással.  

• A gyerekek közvetlen és közvetett környezetének tisztán tartása, takarítása az ÁNTSZ és a HACCP 

előírásainak megfelelően. 

• Az étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása. 

• Óvodapedagógusok munkájának a segítése, a kezdeményezett tevékenységeken részt nem vevő 

gyermekekkel való együtt játszás. 

A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:  

• A gyerekekkel szemben barátságos, kedves. 

• A szülőkkel szemben együttérző, odafigyelő, együttműködő magatartást tanúsít. 

• A tudomására jutott pedagógiai információkat titokként kezeli 

• Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az óvodapedagógushoz irányítja 

• Kapcsolatait a tapintat, az elfogadás jellemzi, különös tekintettel a sajátos nevelési igényű gyermekek 

esetében 

• Tisztában van a gyerekek személyiségi jogaival, azokat semmilyen körülmények között sem sérti meg.  

• Tiszteletben tartja és tolerálja a másságot.  

• Óvodai munkája során betartja a világnézeti és politikai semlegességet.  

• Példát mutat kulturált viselkedésével, önmaga tisztaságával, gondozottságával, ápoltságával, 

gyermekszerető viselkedésével, kommunikációs és beszédmintájával pozitívan hat az óvodás gyermekek 

fejlődésére. 

 

 A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása:  

Gyerekekkel kapcsolatos napi feladatok 

• Szorosan együttműködik az óvónőkkel, segíti megvalósítani az intézmény pedagógiai célkitűzéseit.  

• Nyugodt hangvétellel, érthető, tiszta, nyelvtanilag korrekt beszéddel segédkezik az óvoda egész napos 

nevelőmunkájában. 

• Hozzájárul a gyerekek kulturált viselkedésének és a csoport szokásrendjének kialakításához, személyes 

példáján keresztül is (türelmes és udvarias kommunikációval, igényes nyelvhasználattal).  

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

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

sorrendje, ruhák összehajtása, cipők párosítása, kulturált étkezés, kanálfogás, kézmosás technikája, 

vécépapír használata). 

• Gondozási feladatai során a gyermek szükségleteire épített, érzelemközpontú, meleg attitűdű dajkai 

magatartást tanúsít (viselkedése legyen gyermekszerető, gyermekközpontú, személyi gondozottságával, 

kommunikációs és beszédmintájával pozitívan hasson az óvodás gyermek fejlődésére, kapcsolatait az 

inkluzív magatartás, az odafigyelés, a feltétel nélküli elfogadás és tapintat jellemezze) 

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

• Délelőtt, a folyamatos étkezés és a foglalkozás segítése érdekében a gyerekcsoportban tartózkodik (torna, 

festés, vágás, varrás), segíti az óvónők munkáját. 

• Testnevelés foglalkozásra a csoportszobába, tornaszobába az eszközöket előre bekészíti, ott tartózkodik a 

foglalkozás alatt is. 

• Kísérőként segít a gyerekekre felügyelni az utcai séták, kinti foglalkozások, kirándulások ideje alatt. 

• Amikor a gyerekek nem tartózkodnak a csoportszobában, gondoskodik az alapos szellőztetésről. 

• A megbetegedett, lázas, elkülönített gyerekre vigyáz, nyugtatgatja, amíg az orvos vagy a szülő meg nem 

érkezik. 

• A hányás, hasmenés nyomait eltakarítja, a gyermek ruháját leöblítve adja át a szülőknek. 

• Délutáni pihenési időben szabad idejében zsebkendőt, szalvétát vág, hajtogat, ezeket folyamatosan pótolja. 

• Gondoskodik a ceruzák naponkénti kihegyezéséről, szabadidős rajzoláshoz papírok felvágásáról, illetve 

minden olyan tevékenységet végez, amire a csoportos óvónője megkéri. 

 

 

 



 

 

Az egyes jogok biztosítása 

• Gondoskodik a gyermekek köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 

• A gyermekek személyiségi jogainak megsértését jelenti, s ezért szigorúan tilos a testi fenyítés a lelki terror, 

(megfélemlítés, kiabálás, megalázás, kinevetés, megszégyenítés) étel elfogyasztására való kényszerítés, 

vagy étel megvonása,  

• Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét, a gyermekkel kapcsolatos döntései, intézkedései 

meghozatalakor. 

• Közreműködik a gyermek testi épségének megóvásában, egészségvédelmében, erkölcsi védelmében, 

személyiségének fejlődésében. 

• A gyermekeket felnőtt felügyelete nélkül hagyni tilos, még akkor is, ha mindenki alszik. 

• A gyermek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismeretek átadását segíti, és ezek 

elsajátításáról meggyőződik; ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy annak veszélye fennáll, a 

szükséges intézkedéseket megteszi. 

• Közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények 

feltárásában, megszüntetésében, az ilyen körülmények kialakulásának megelőzésében, észlelésekor jelenti 

az intézményvezetőnek, a csoportos óvodapedagógusoknak, a gyermekvédelmi felelősnek. 

• A gyermek életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi együttműködés 

magatartási szabályait, és törekszik azok betartatására.  

• A gyermekek részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja. 

• Gondoskodik a szülők köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 

 

Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi feladatok 

• Gondoskodik az intézményi munkarend, valamint a gyermekek napirendjének betartásáról. 

• Ügyel a balesetvédelmi előírások betartására, a speciális biztonsági előírások alkalmazására. 

• Ellátja az elsősegélynyújtással, egészségüggyel kapcsolatos feladatokat. 

• Gondoskodik az eszközök és berendezési tárgyak folyamatos ellenőrzéséről. 

• Gondoskodik a tisztítószerek biztonságos tárolásáról. 

• Részt vesz az intézmény környezete alakításában, szépítésében. 

 

Szervezési feladatok (a gyermek napirendjéhez kapcsolódóan) 

• Közreműködik teremrendezési feladatok ellátásában. 

• Biztosítja a gyermek játék – és munkatevékenységeihez kapcsolódó teendők csoportszobai és udvari 

feltételeit. 

• Segítséget nyújt a gyülekezéskor, udvarra kimenetelkor, és távozás alatt az öltözőkben. 

• Ügyel a balesetek megelőzősére (étel tálalása) 

• A beteg gyermeket ápolja, felügyeli, fertőző betegség esetén a fokozott egészségügyi előírások szerint jár el. 

 

A tisztaság megőrzésével, az ÁNTSZ előírásaival kapcsolatos teendők 

• A gyerekek környezetének esztétikai rendjének érdekében saját csoportjában naponta elvégzi a csoportszoba 

és a hozzá tartozó öltöző, mosdók, gyermekvécék takarítását, portalanítását, porszívózását, az egészségügyi 

előírásoknak megfelelően. /amikor délutános a szomszéd csoportét is/ 

• A nevelői szobában kitakarít, portalanít, gondozza a virágokat 

• Reggeli ügyeletkor (6h) felmossa az óvoda folyosóját, szabad idejében portalanít 

• Külső betonjárdát, homokozó fa széleit mindennap felsöpri 

• Délutános műszakban a többi dajkával közösen felsepri a folyosót. 

• A csoportszoba növényeit ápolja, szükség szerint lemossa, átülteti.  

• Elvégzi a fektetőágyak lerakását, felszedését. Ágyazáskor ügyel arra, hogy minden gyerek kizárólag a saját 

ágyába feküdjön.  

Étkeztetéssel kapcsolatos teendők  

• A tízórait, ebédet, uzsonnát a tálaló kocsival behozza, a tízórai és uzsonna ideje alatt, amikor egyedül van, 

mindkét csoportot ellátja és segít az óvodapedagógusoknak az étkeztetésben 

• Az ebédet saját csoportjában a csoport szokásait figyelembe véve tálalja. 

 



 

• Tízórainál a kocsi kitolása után a csoportban tartózkodik, ebéd előtt (1130h után) a lemosott kocsira felrakja 

az ebédeltetéshez szükséges tányérokat, evőeszközöket, poharakat a csoport létszámának megfelelően, 

délben a csoportja poharait elmossa 

• Étkezések befejezésével minden kimaradt ételt visszaküld a konyhára, étel a csoportban nem maradhat 

A gyerekekkel kapcsolatos egyéb előírások  

• Szükség szerint felügyel a gyerekek tevékenységére. Tilos a gyerekeket felnőtt felügyelete nélkül hagyni. 

• A gyerekekre egyedül csak 6-8 h-ig és 12 h után vigyázhat, nevelőtestületi értekezletek, munkaközösségi 

foglalkozások megbeszélése ideje alatt, a csoportban tartózkodik, ha a munkaideje lejárt is. A gyermek 

felügyelete alatt teljes felelősséggel tartozik a rábízott gyermekek testi épségének megóvásáért. 

• A csoportszobában 1630 h-ig nem vonható össze a két egymás melletti csoport, csak, ha az óvodapedagógus 

hosszúnapozik, abban az esetben 16h-tól vonható össze a két egymás melletti csoport. 

 

Tervezés 

• A munkakörülmények javításához szükséges tárgyi feltételek fejlesztéséhez javaslatot tehet. 

 

Ellenőrzés 

• Naponta ellenőrzi és egyezteti az ebédrendeléseket a kocsi csoportba való bevitele előtt. 

 

 

Időszakos feladatok 

 

• Évente minimum 4 alkalommal nagytakarítást végez – különös gonddal végzi el a fertőtlenítést, a bútorok, 

játékok, csempék, csövek, ablakok, ajtók lemosását. Amennyiben indokolt, a különböző részfeladatokat 

(például ajtómosás vagy járvány idején fertőtlenítés) gyakrabban is elvégzi. A nevelői szobában, karbantartó 

műhelyben is elvégzi a nagytakarítást. 

• Évente négy alkalommal elvégzi a nagytakarítást a többi dajkával közösen a folyosón is. 

• Hiányzás esetén, egy hétig köteles a szomszédos csoportban dolgozó váltótársát helyettesíteni, illetve az 

intézményvezető helyettes rendelkezése alapján, köteles a helyettesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátni 

más csoportban is. 

• Feladata a textíliák mosása, vasalása, javítása, megvarrása (például függönyök, törülközők, terítők, 

babaruhák). 

• Kéthetenként gondoskodik a gyerekek ágyneműjének le- és felhúzásáról. Járványos időszakban, tetűvel való 

fertőzöttség idején az óvónő kérésére gyakrabban is. 

• Az ágyakat bepiszkolódásuk esetén kisúrolja, fertőtleníti. 

• Kéthetenként fertőtleníti a játékokat, a fogmosó poharakat, fésűket pedig hetente  

• Mozi látogatáskor, bábszínházba menéskor elkíséri a csoportot, segít a gyermekek öltöztetésében. 

• Külön beosztás szerint logopédiai foglalkozásra elkíséri a gyermekeket a Kazinczy F. Ált. Iskolába 

• Szülői értekezletek, ünnepélyek, csoport rendezvények előkészítésében részt vesz, és műszakbeosztástól 

függetlenül ott marad. (teremrendezés, felmosás) 

• Őszi időszak végén az udvari játékokat átválogatja (eltört, balesetveszélyes játékok kirakása), lemossa. 

• Délutáni ügyeletes műszakban kivasalja a csoportok terítőit. 

• Ellátja az eseti, nem rendszeres feladatokat, többek között az óvoda udvarának takarítását, kertjének 

gondozását, locsolását, nyáron a festési feladatokat, télen a hó eltakarítását, a megvásárolt áruk szállítását, 

kézbesítést, hétvégi ügyeletet, valamint azokat az időszakos feladatokat, amelyekkel az intézményvezető 

megbízza. 

Általános szabályok 

A szabadság felhasználásával, illetve a távolmaradással kapcsolatos előírások (A munka törvénykönyve 122. §-

a szerint) 

Szabadság: az adott évben a szabadságos kartonon felvezetett napok száma 

• A szabadság kiadásának időpontját a dolgozó meghallgatása után a munkáltató határozza meg. 

• A munkáltató évente hét munkanap szabadságot – a munkaviszony első három hónapját kivéve - legfeljebb 

két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. A munkavállalónak erre 

vonatkozó igényét tizenöt nappal előbb be kell bejelentenie, írásban, kivéve rendkívüli esetben. 

• A szabadságot – eltérő megállapodás hiányában - úgy kell kiadni, hogy tartalma legalább összefüggő 

tizennégy napot elérjen. 



 

• A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt tizenöt nappal 

közölni kell. 

• A szabadságot megváltani nem lehet. 

• A szabadságot esedékességének évében kell kiadni, illetve kivenni.  

•    A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek, vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok 

esetén: - a szabadság kiadásának közölt időpontját módosíthatja, 

-  a munkavállaló már megkezdett szabadságát megszakíthatja. 

•    A munkavállalónak a kiadás időpontjának módosításával vagy a megszakítással összefüggésben felmerült 

kárát és költségeit a munkáltató köteles megtéríteni. 

• A szabadságot, ha a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem lehetett az előzőekben meghatározottak 

szerint kiadni, az ok megszűnésétől számított hatvan napon belül ki kell adni. 

• Éves szabadságolási ütemterv elkészítése január 15.-ig.  

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

érdekében a munkaidő megkezdése előtt minimum két órával jelezni kell az intézményvezetőnek, a 

közvetlen munkatársnak. 

A munkavállaló jogai és kötelességei: 

• Gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyeket a jogszabályok számára előírnak, biztosítanak. 

• Tudásának és képességének megfelelő, korrekt munkavégzés. 

• A munkafegyelem betartása. 

• A munkahelyen kulturált, intelligens magatartás kötelező, a gyermekekkel, a szülőkkel és kollegákkal 

szemben. 

• Az óvoda pedagógiai munkájának, céljainak megismerése, megvalósításának segítése. 

• Tevékenységével, viselkedésével, megjelenésével segíti, hogy az óvoda jó hírneve ne szenvedjen csorbát. 

• Közalkalmazottként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyeket a jogszabályok számára 

előírnak, biztosítanak, illetve az SZMSZ idevonatkozó része tartalmaz. Egyéb szabályok tekintetében a 

belső szabályzatokban rögzítettek betartása a mérvadók. 

• A közalkalmazott köteles részt venni tűz-, és munkavédelmi oktatáson, évente 1 alkalommal munkaköri 

alkalmassági vizsgálaton.  

• 30 napot meghaladó keresőképtelenség esetén, munkába csak és kizárólag munka alkalmassági vizsgálat 

után állhat. 

 

Különleges felelőssége 

 

Vagyoni érdekeltsége 

• A tisztítószereket elkülönítve, biztonságosan, a gyerekektől elzárt helyen tárolja. (felnőtt WC-ben kialakított 

helyen) 

• A rábízott gépeket és eszközöket rendeltetésszerűen és munkavédelmi előírásoknak megfelelően használja, 

valamint állagmegóvásukról gondoskodik. 

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

megfelelően kell használnia.  

• A munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel 

tartozik. 

• Leltári felelősséggel tartozik, csoportjának berendezési tárgyaiért, eszközeiért, együttműködik a 

leltározásban. 

• Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, egészségügyi szabályokat. 

Tálaláskor fehér köpenyt vagy kötényt visel. 

• Az óvoda területén (épület, udvar, kapubejáró) valamint az intézmény bejáratától számított 5 méteres 

távolságon belül és a séták, kirándulások során a gyermekek között a törvényi előírásnak megfelelően nem 

lehet dohányozni. 

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

várakozzon, míg szól a keresett személynek.   

• Munkakezdés előtt és alatt szeszes italt nem fogyaszthat! 

• A gyerekek és az óvoda biztonsága érdekében a bejárati ajtók (nem főbejárat) zárva tartásáról gondoskodik 

9-12 h-ig.  Az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik. 

• Az óvoda zárásakor áramtalanít, és meggyőződik arról, hogy az ablakok, ajtók jól be vannak zárva. Ezután 

beüzemeli a riasztót. 

• 18 h –ig tartó ügyeletnél 1730 h -kor bezárja az óvoda épületén található (3db) bejárati ajtókat, csak az 

ügyeletes csoport ajtaja lehet nyitva. 



 

 

Munkakörülmények 

• Öltöző 

• Kulturált étkezési lehetőség 

 

Egyéb  

• Munkahelyén 10 perccel a munkakezdés előtt jelenjen meg, hogy a munkaidejének kezdetekor már 

átöltözve, a munkavégzésre készen álljon. 

• Köteles érkezéskor és távozáskor (pontos, olvasható, tollal beírt) jelenléti ívet vezetni. 

• Hiányzás esetén a vezető rendelkezése alapján köteles a helyettesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátni, egy 

hétig köteles helyettesíteni a váltótársát. 

• Az ebédidő naponta 25 perc. 

• Megteremti a nyugodt pihenés feltételeit.  

• A kötelező óraszám letöltése alatt az intézmény épületét elhagyni kizárólag csak vezetői engedéllyel lehet. 

• Az óvodai telefont magáncélra használni nem lehet. 

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

esetben használhatja a mobil telefonját. A mobiltelefon használata a gyermekekkel való együttlét alatt 

(csoportszobában, udvaron, séták, kirándulások során) nem megengedett, kikapcsolt vagy lehalkított 

állapotban kell tartani. Indokolt esetben, rövid 1-2 perces magánbeszélgetés esetében a mobiltelefon a 

folyosón használható, ahol a gyermekek nem hallják a beszélgetés tartalmát.  

• A munkaközi szünet idejét (20 perc) a munkavállalónak le kell dolgozni, ennyivel hosszabb lesz a 

munkaideje. 

 

Záró rendelkezések 

• A munkaköri leírásban nem szabályozott egyéb kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és a Tócóskerti 

Óvoda szabályzatai az irányadóak. 

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

 

A munkaköri leírás hatálya: a munkaköri leírás az aláírás napját követő napon lép hatályba és visszavonásig 

érvényes. 

 

 

Dátum: Debrecen, ………………..év………………………..hó………………….nap 

 

 

                              P. H.  

         

                      intézményvezető    

                

 

 Nyilatkozat 

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat megismertem, megértettem, tudomásul vettem és magamra 

nézve kötelező érvényűnek tekintem. Aláírásommal a munkakör ellátására kötelezettséget vállalok. 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

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

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

megfelelően használom. 

 

 

 

Dátum: ……….év……………………………hó……………….nap  

 

 

 

 

 

         

                      munkavállaló                                                                                                                                              



 

Iktatószám:………………./2022.                                                               2. sz. melléklet

  

 

UDVAROS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

A munkavállaló neve: …………………………………………   

Munkakör megnevezése, beosztása: udvaros-eljáró-karbantartó 

Munkavégzésének helye: Tócóskerti Óvoda 4031 Debrecen Margit tér 18.  

A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: középfokú iskolai végzettség 

Iskolai végzettsége: …………………………….. 

Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója: az intézmény vezetője 

Munkáját az intézményvezető által meghatározott munkarendbe a vezető, illetve a vezető helyettes 

irányítása és ellenőrzése alapján végzi 

Munkarendje: Reggel: 6 h – 14 h –ig /ha a körülmények indokolják, vezetői utasításra ettől eltérő is lehet/ 

Munkaideje: 40 óra/hét   

Együttműködési kapcsolat: köteles együttműködni az intézményvezetővel, az intézményvezető 

helyettessel, működjön együtt az óvodapedagógusokkal,  munkatársaival 

Kapcsolattartási, információs kapcsolatok: 

• Napi kapcsolatban köteles együttműködni a vezetővel, helyettessel 

• Kapcsolatot tart az alkalmazottakkal, nevelőtestülettel 

• A gyermekekkel, szülőkkel és munkatársakkal szemben udvarias magatartást tanúsít. 

 

Titoktartási kötelezettség 

• A tudomására jutott hivatali titkokat köteles megőrizni. Ebbe a körbe tartoznak az intézmény működésével 

összefüggő belső problémák, az óvoda szempontjából belügynek számító témák, szakmai vagy munkaügyi 

viták. 

Helyettesítés rendje: a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik 

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak (dajka)  

Munkáját ellenőrzők: intézményvezető, intézményvezető helyettes,  

Besorolása: a közalkalmazotti bértábla alapján kerül besorolásra 

A munkavállaló munkaterülete a szervezeten belül: karbantartó műhely, óvoda udvara, óvoda körüli 

utcarész, folyosók, csoportszobák, öltözők, mosdók 

A munkakör célja:  

• Az óvoda környezetének folyamatos tisztántartása, az óvoda udvarán található füves terület, növények, 

bokrok, fák gondozása 

• Az intézményvezető által elkészített levelek eljuttatása a címzettekhez, eljárói feladatok ellátása 

• Az óvodában előforduló kisebb karbantartási feladatok elvégzése 

A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:  

• Az intézményvezetővel szemben együttműködő magatartást tanúsít 

• Udvarias a szülőkkel, a munkatársakkal.  

• Környezetszerető, folyamatosan ellátja az udvar gondozását 

• Az általa vezetett nyilvántartások (óvodaudvar ellenőrzésének nyilvántartása, karbantartási napló, 

munkavégzés nyilvántartása) naprakészek, jól követhetőek.  

• A munkavégzés nyilvántartásának dokumentációját minden héten pénteken hazamenetel előtt átadja a 

vezetőhelyettesnek 

Főbb feladatok, tevékenységek 



 

• A játszóudvar, terasz és a kert, óvoda külső területének, járdájának rendben tartása: 

•  takarítása, seprése egész évben 

•  télen a hó eltakarítása, síkosság elhárítása (föld, só) 

• tavasztól-őszig: seprés, permetezés, cserjék vágása, nyírása 

• Tavasztól-őszig: ahol az öntőző rendszer nincs kialakítva, azokon a területeken naponta 

meglocsolja a    növényeket, füves területet a kihelyezhető locsolófejjel. Locsolás mellett, így 

egyéb feladatait tudja végezni. 

• Minden héten egy alkalommal (kedden) az óvoda udvarán található füves területen a fű 

lenyírása. A kijelölt fűnyírás napjától indokolt esetben csak a vezető vagy vezető helyettes 

engedélyével térhet el. 

• A növények ápolása, gyomok kikapálása az udvarról a bokrok alól, a virágoskertekből, és 

mindenhonnan, ahol a gyom kinőtt 

• A gyermekek udvaron tartózkodása alatt balesetveszélyes eszközökkel nem dolgozhat (fűnyíró, sövényvágó 

olló, fűrész, ásó, kapa) 

• A kerti szerszámokat használat után a helyére teszi, Az udvaron semmiféle kerti eszközt (kapa, ásó, 

gereblye, seprű, lapát stb.) nem hagyhat. 

• Naponta a homokozó homokjának és az udvari játékok alatt található homok fellazítása, a homokozó 

felásása mielőtt a gyermekek az udvarra kimennek, ha a homok nem tapad, az udvar poros – locsolás. 

• Az udvari raktár (2db), kazánház, tisztán, rendben tartása. 

• A karbantartói műhely és a hozzá tartozó helyiségek (zuhanyzó, WC, előtér) takarítása (seprés, felmosás, 

súrolás, vízkőoldás) 

• Folyamatosan gondoskodik az épületben lévő meghibásodások kijavításáról: 

• Valamennyi karbantartási munka, különös tekintettel a balesetveszély elhárítására 

• Vizesblokkok karbantartása 

• Apróbb szerelési munkák elvégzése 

• Elektromos hibák elhárítása 

• Tető karbantartása (ráhullott levelek eltávolítása, leszedése, leázás elleni szigetelés folyamatos 

ellenőrzése) 

• Szétszáradt bútorok megragasztása 

• Dekorációk felfüggesztése 

• Csempék megragasztása 

• Nyílászárók karbantartása, javítása, festés, mázolás 

• Égőcsere 

• Zárcsere 

• Naponta ellenőrzi az udvari játékok állapotát, biztonságát, ha hibát észlel, jelenti a vezetőnek, helyettesnek. 

Az udvari játékok napi, negyedéves és éves ellenőrzését ledokumentálja és aláírásával igazolja az elvégzett 

vizsgálatot, melyért teljes felelősséggel tartozik. 

• A szemétszállítási napokon gondoskodik a kukák kiürítéséről, elszállításáról 

• Papírgyűjtés esetén gondoskodik a hulladék esztétikus tárolásáról, rendezéséről 

• Feladatához tartozik a karbantartási eszközök, anyagok beszerzése, takarékos felhasználása, ezek 

biztonságos és vagyonvédelmi szempontból megfelelő tárolása. 

• Rendkívüli posta intézése. 



 

• Amennyiben szükséges, ellátja a kézbesítési teendőket az óvoda, a Debreceni Intézményműködtető 

Központ, az önkormányzat, a MÁK, a bank, a posta felé. Az eljárói munkáját a legrövidebb útvonalon, a 

legrövidebb időn belül teljesíti a munkaidő hatékony kihasználása érdekében. Munkaidőben csak az 

intézményi eljárói feladatát végezheti, egyéb magánjellegű tevékenységet a munkaidőben eljárás közben 

nem intézhet. Nevezett közalkalmazott részére helyi bérletet az esetenkénti eljárói feladatainak 

ellátásához biztosítom, mely feladatait az intézmény székhelyén kívül lát el. 

• A rábízott iratokat megőrzi, eljuttatja rendeltetési helyére, és a benne lévő adatokat, információkat 

bizalmasan kezeli. 

• Nem rendszeres feladatok: kisebb vásárlások lebonyolítása, az óvodába szállítása. 

• Új játékok telepítésekor az udvaron a játékok telepítéséhez szükséges lyukak kiásása, udvarrendezés. 

(homok, földszállítás az udvaron talicskával, gereblyézés) 

• A Pannon Guard 24 órás távfelügyeleti szolgálatnál a riasztó beindulása esetén az első helyen szerepel az 

értesítendő személyek névsorában, ezért  a megadott mobil telefonját bekapcsolt állapotban kell tartani 

hétvégén is. Értesítés esetén köteles az intézményt kinyitni hétköznap és hétvégén is, amíg meg nem érkezik 

a járőr. 

• A felsoroltakon túl kötelessége a vezető által adott megbízások ellátása. 

 

Az egyes jogok biztosítása 

• Gondoskodik a gyermekek köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 

• Közreműködik a gyermek testi épségének megóvásában, egészségvédelmében, erkölcsi védelmében, 

személyiségének fejlődésében. 

• Ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy annak veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket 

megteszi. 

• Gondoskodik a szülők köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 

 

Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi feladatok 

• Gondoskodik az intézményi munkarend betartásáról, a munkaidő hasznos eltöltéséről 

• Ügyel a balesetvédelmi előírások betartására, a speciális biztonsági előírások alkalmazására. 

• Gondoskodik az eszközök és berendezési tárgyak folyamatos ellenőrzéséről. 

• Részt vesz az intézmény környezete alakításában, szépítésében. 

 

Tervezés 

• A munkakörülmények javításához szükséges tárgyi feltételek fejlesztéséhez javaslatot tehet. 

 

Ellenőrzés 

• Naponta ellenőrzi az intézmény épületét, udvarát, udvari játékok állapotát, ha problémát észlel, azonnal 

jelenti a vezetőnek, helyettesnek 

 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

A szabadság felhasználásával, illetve a távolmaradással kapcsolatos előírások (A munka törvénykönyve 

122. §-a szerint) 

Szabadság: az adott évben a szabadságos kartonon felvezetett napok száma 

• A szabadság kiadásának időpontját a dolgozó meghallgatása után a munkáltató határozza meg. 

• A munkáltató évente hét munkanap szabadságot – a munkaviszony első három hónapját kivéve - legfeljebb 

két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. A munkavállalónak erre 

vonatkozó igényét tizenöt nappal előbb be kell bejelentenie, írásban, kivéve rendkívüli esetben. 

• A szabadságot – eltérő megállapodás hiányában - úgy kell kiadni, hogy tartalma legalább összefüggő 

tizennégy napot elérjen. 



 

• A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt tizenöt nappal 

közölni kell. 

• A szabadságot megváltani nem lehet. 

• A szabadságot esedékességének évében kell kiadni, illetve kivenni.  

•    A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek, vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén: 

- a szabadság kiadásának közölt időpontját módosíthatja, 

                 - a munkavállaló már megkezdett szabadságát megszakíthatja. 

•    A munkavállalónak a kiadás időpontjának módosításával vagy a megszakítással összefüggésben felmerült 

kárát és költségeit a munkáltató köteles megtéríteni. 

• A szabadságot, ha a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem lehetett az előzőekben meghatározottak 

szerint kiadni, az ok megszűnésétől számított hatvan napon belül ki kell adni. 

• Éves szabadságolási ütemterv elkészítése január 15.-ig.  

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

érdekében a munkaidő megkezdése előtt minimum két órával jelezni kell az intézményvezetőnek, a 

közvetlen munkatársnak. 

 

Különleges felelőssége 

Vagyoni érdekeltsége 

• A rábízott gépeket és eszközöket rendeltetésszerűen és munkavédelmi előírásoknak megfelelően használja, 

valamint állagmegóvásukról gondoskodik. 

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

megfelelően kell használnia.  

• A munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel 

tartozik. 

• Leltári felelősséggel tartozik a karbantartói műhelyének berendezési tárgyaiért, eszközeiért, együttműködik 

a leltározásban. 

• Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, egészségügyi szabályokat. 

• Az óvoda területén (épület, udvar, kapubejáró) valamint az intézmény bejáratától számított 5 méteres 

távolságon belül és a séták, kirándulások során a gyermekek között a törvényi előírásnak megfelelően nem 

lehet dohányozni. 

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

várakozzon, míg szól a keresett személynek.   

• Munkakezdés előtt és alatt szeszes italt nem fogyaszthat! 

• Nyitás-zárás alkalmával az intézményben tartózkodás esetén köteles az elvárható gondossággal eljárni, az 

óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik. 

• Az óvoda zárásakor áramtalanít, és meggyőződik arról, hogy az ablakok, ajtók jól be vannak zárva. Ezután 

beüzemeli a riasztót. 

• Az óvoda nyitvatartási idején túl az óvodát csak abban az esetben nyithatja ki, ha riasztás miatt értesítést 

kapott az óvoda kinyitására.  Egyéb esetben csak az intézményvezető engedélyével nyithatja ki a 

nyitvatartási idő előtt és a nyitvatartási időn túl az óvodát! 

A munkavállaló jogai és kötelességei: 

• Gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyeket a jogszabályok számára előírnak, biztosítanak. 

• Tudásának és képességének megfelelő, korrekt munkavégzés. 

• A munkafegyelem betartása. 

• A munkahelyen kulturált, intelligens magatartás kötelező, a gyermekekkel, a szülőkkel és kollegákkal 

szemben. 

• Az óvoda pedagógiai munkájának, céljainak megismerése, megvalósításának segítése. 

• Tevékenységével, viselkedésével, megjelenésével segíti, hogy az óvoda jó hírneve ne szenvedjen csorbát. 

• Közalkalmazottként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyeket a jogszabályok számára 

előírnak, biztosítanak, illetve az SZMSZ idevonatkozó része tartalmaz. Egyéb szabályok tekintetében a 

belső szabályzatokban rögzítettek betartása a mérvadók. 

• A közalkalmazott köteles részt venni tűz-, és munkavédelmi oktatáson, évente 1 alkalommal munkaköri 

alkalmassági vizsgálaton.  

• 30 napot meghaladó keresőképtelenség esetén, munkába csak és kizárólag munka alkalmassági vizsgálat 

után állhat. 



 

Munkakörülmények 

• Öltöző 

• Az épületen belül saját műhelye van, az ott elhelyezett eszközökért, gépekért, leltári felelősséggel tartozik. 

• Kulturált étkezési lehetőség 

 

Egyéb  

• Munkahelyén 10 perccel a munkakezdés előtt jelenjen meg, hogy a munkaidejének kezdetekor már 

átöltözve, a munkavégzésre készen álljon. 

• Köteles érkezéskor és távozáskor (pontos, olvasható, tollal beírt) jelenléti ívet vezetni. 

• Az ebédidő naponta 25 perc. 

• A kötelező óraszám letöltése alatt az intézmény épületét elhagyni kizárólag csak vezetői engedéllyel lehet. 

• Az óvodai telefont magáncélra használni nem lehet. 

• A kötelező óraszám letöltése alatt magánügyben csak a legszükségesebb esetben használhatja a mobil 

telefonját. A mobiltelefon használata a gyermekekkel való együttlét és a szülőkkel való ügyintézéskor nem 

megengedett, kikapcsolt vagy lehalkított állapotban kell tartani. Indokolt esetben, rövid 1-2 perces 

magánbeszélgetés esetében a mobiltelefon a folyosón és a műhelyben használható.  

• A munkaközi szünet idejét (20 perc) a munkavállalónak le kell dolgozni, ennyivel hosszabb lesz a 

munkaideje. 

 

 

Záró rendelkezések 

• A munkaköri leírásban nem szabályozott egyéb kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és a Tócóskerti 

Óvoda szabályzatai az irányadóak. 

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

 

A munkaköri leírás hatálya: a munkaköri leírás az aláírás napját követő napon lép hatályba és 

visszavonásig érvényes. 

 

Dátum: Debrecen, ………………..év………………………..hó………………….nap 

 

                                                                                                    P. H.  

  

         

                      intézményvezető                                                                                  

 

 Nyilatkozat 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat megismertem, megértettem, tudomásul vettem és 

magamra nézve kötelező érvényűnek tekintem. Aláírásommal a munkakör ellátására kötelezettséget 

vállalok. 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

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

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

megfelelően használom. 

 

Dátum: ………...év……………………………hó……………….nap   

 

 

         

                      Munkavállaló 



 

    Iktatószám………………./2022.                                                              2. sz. melléklet

  

KONYHAI ALKALMAZOTT MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 
 

A munkavállaló neve: ………………………………………….  

Munkakör megnevezése, beosztása: egyéb alkalmazott-konyhai alkalmazott 

Munkavégzésének helye: Tócóskerti Óvoda 4031 Debrecen, Margit tér 18.  

A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: 8 általános 

Iskolai végzettsége: ……………………………………………. 

Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója: az intézmény vezetője 

Munkáját az intézményvezető által meghatározott munkarendbe a vezető, illetve a vezető helyettes 

irányítása és ellenőrzése alapján végzi 

Munkarendje: heti váltásban délelőttös, délutános 

Ha délelőttös: 700-1500-ig 

Ha délutános: 800-1600-ig  

Munkaideje: 40 óra/hét 

Együttműködési kapcsolat: köteles együttműködni az intézményvezetővel, az intézményvezető 

helyettessel, működjön együtt az óvodapedagógusokkal, dajkákkal 

Információs kapcsolatok: 

• Napi kapcsolatot tart a vezetővel, helyettessel 

• Napi kapcsolatban van a Hungast Vital Kft. szállítóival. 

• Kapcsolatot tart az alkalmazottakkal, nevelőtestülettel 

• A munkatársakkal, ételszállítókkal szemben udvarias magatartást tanúsít. 

 

Titoktartási kötelezettség 

• A tudomására jutott hivatali titkokat köteles megőrizni. Ebbe a körbe tartoznak az intézmény működésével 

összefüggő belső problémák, az óvoda szempontjából belügynek számító témák, szakmai vagy munkaügyi 

viták. 

Helyettesítés rendje: egy hétig a váltótársa köteles helyettesíteni, azt követően a vezető helyettes által 

kijelölt személy 

Munkáját ellenőrzők: intézményvezető, intézményvezető helyettes,  

Besorolása: a közalkalmazotti bértábla alapján kerül besorolásra 

A munkavállaló munkaterülete a szervezeten belül: 

• folyosó 

• konyha 

• ebédlő 

• mosoda 

A munkakör célja:  

• Az étkeztetéssel kapcsolatos konyhai teendők, feladatok ellátása  

• A vezető által kijelölt terület takarítása (ebédlő, konyhai raktár) 

• A konyha és helyiségeinek a tisztán tartása, takarítása a HACCP előírásnak megfelelően. 

A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:  

• A munkatársakkal szemben együttérző, odafigyelő, együttműködő magatartást tanúsít. 

• Tiszteletben tartja és tolerálja a másságot.  

• Óvodai munkája során betartja a világnézeti és politikai semlegességet.  

• Példát mutat kulturált viselkedésével, önmaga tisztaságával, gondozottságával, ápoltságával. 

• Tisztában van az egészségügyi szabályokkal. Belső igénye, hogy környezete tiszta legyen.  



 

 A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása:  

Napi feladatok a délelőttös műszakban 

• A szállítóktól a tízórai és az uzsonna átvétele a szállítólevél alapján. A szállítólevél és a létszámjelentés 

leadása az óvodatitkárnak. A tízórai elkészítése, a kocsikra történő felrakása a létszámnak megfelelően. 

• A tízórai elkészítése után feltakarítás, szükség esetén felmosás, a szállító edények előírás szerinti 

elmosogatása. 

• Csepegtetőtálca, rácsok, a kocsik, a tálalópult és a lerakó asztal fertőtlenítő áttörlése / A fertőtlenítőszereket 

csak a megfelelő hígításban használhatja! / 

• Ebéd átvétele (mennyiségi és minőségi), ételminta szakszerű (felcímkézett, dátumozott) elrakása a hűtőben. 

Tálalásig a szállítóedény visszazárása a megfelelő hőfok megtartása végett. Tálalás csak ll15-től. Az étel 

tálalásakor a tálalóedényre rácsorgott ételt köteles letörölni és tisztán felrakni a kocsira. 

• Ebéd utáni mosogatás, öblítés a mosogatószer szakszerű használatával: 

- A fehér edények mosogatása három fázisban történik az előtisztítás után. Első fázis a zsíroldás, 

második a fertőtlenítés, harmadik az öblítés, szárítás. 

- Mosogatás után valamennyi mosogatót naponta cseppmentesen áttörli, hetente egyszer kisúrolja, 

fertőtleníti. 

- A mosogatáshoz használt eszközöket (konyharuha, mosogatószivacs) fertőtleníti áztatással vagy 

kifőzéssel. 

• Ebéd után a lerakó asztal, a tálalópult, a rácsok stb. fertőtlenítő áttörlése. 

• Ebéd után a visszajött ételt a mosléktárolóba teszi, megsemmisíti. 

• Ebéd után szükség szerint a konyharész felmosása, a szállítóedények elmosogatása a fekete mosogatóban. A 

72 órán túli ételminta kiürítése. 

• Törésfüzet pontos vezetése, a selejtezésre váró eszközök összegyűjtése és kijelölt helyen tárolása. 

• Személyes higiénia: fertőtlenítő kézmosás, munkaruhák rendeltetésszerű használata mosogatáshoz, 

tálaláshoz, takarításhoz (kötény, fityula, köpeny, pvc-kötény) 

Napi feladatok a délutános műszakban 

• Tízórai kocsira való felrakása létszámnak megfelelően 

• Tízóraihoz használt eszközök alapos elmosogatása, öblítése 

• Ebéd felrakása a kocsikra 11 15-től 

• A felnőttek ebédlőrészének megterítése (kancsó, szalvéta, fűszertó, evőeszközök stb.) 

• Az ebéd kiosztása, felrakása a kocsikra. Ebéd utáni mosogatás, öblítés a mosogatószer szakszerű 

használatával: 

- A fehér edények mosogatása három fázisban történik az előtisztítás után. Első fázis a zsíroldás, 

második a fertőtlenítés, harmadik az öblítés, szárítás. 

- Mosogatás után valamennyi mosogatót naponta cseppmentesen áttörli, hetente egyszer kisúrolja, 

fertőtleníti. 

- A mosogatáshoz használt eszközöket (konyharuha, mosogatószivacs) fertőtleníti áztatással vagy 

kifőzéssel. 

• Uzsonna elkészítése, felrakása a kocsikra létszámnak megfelelően, a konyhai helyiség felseprése, felmosása, 

uzsonna utáni mosogatás, a visszajött ételt a mosléktárolóba megsemmisíti. 

• Csepegtető tálca, rácsok, kocsi és tálalópultok fertőtlenítő áttörlése (uzsonna után) 

• Fehér mosogató, konyhai folyosó járólapjainak és falának tisztántartása, fertőtlenítése 

• Szemetes kukák kiürítése, fertőtlenítő kimosása 

• Minden délután a kézmosó csap kisúrolása, fertőtlenítése 

• Törésfüzet pontos vezetése folyamatosan, selejtezésre váró tárgyak elrakása a kijelölt helyre 

• Személyes higiénia: kézmosás, ruhacsere a mosogatáshoz, tálaláshoz kendő, kötény használata 

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

A tisztaság megőrzésével, az ÁNTSZ előírásaival kapcsolatos teendők 

• Naponta elvégzi az ebédlő portalanítását, felmosását, az egészségügyi előírásoknak megfelelően.  

Étkeztetéssel kapcsolatos teendők  



 

• A szülők által behozott élelmiszereket csak abban az esetben veheti át, ha a tanúsítványt vagy a sütemény 

alkotórészeinek, elemeinek vásárlási igazolását leadják.  

• Alkalmanként ellenőrzés „táskavizit” esetén köteles a táskája tartalmát az intézményvezetőnek vagy a 

helyettesének bemutatni. Tudomásul veszi, hogy visszaélés esetén felelősséggel tartozik. 

Heti feladatok a délelőttös műszakban 

A napi feladatok elvégzése közbeni szabadidőben végzendők: 

• ablakpárkányok letörlése, felesleges holmik eltávolítása, 

• konyhaszekrények rendbetétele, lemosás, fertőtlenítés. 

• a konyhai rész heti egyszeri vízkőoldóval való felsúrolása 

• asztalok, székek lábainak lemosása, fertőtlenítése 

• hetente egyszer a konyhai textíliák (abrosz, felnőtt asztalterítő, védő-munkaruha) mosása, vasalása. 

Heti feladatok a délutáni műszakban 

A napi feladatok elvégzése utáni szabadidőben végzendők:  

• a konyhában található főzőedény, sütők, tűzhely tisztítása, áttörlése 

• polcrendszer rendbetétele, letisztítása 

• ajtók lemosása 

• hűtők takarítása, fertőtlenítése, szükség szerint leolvasztása, mikrohullámú sütő tisztántartása, fertőtlenítése 

• fekete mosogatónál, fehér mosogatónál lévő járólap heti egyszeri felsúrolása, felmosása 

• mosogatóknál lévő csempék lesúrolása, alapos tisztítása 

Időszakos feladatok 

• Évente minimum 4 alkalommal a konyhán nagytakarítást végez (ajtók, ablakok lemosása, pókhálózás) 

• Évente minimum 4 alkalommal az étkezőben, konyhai raktárban nagytakarítást végez (függönymosás, ajtók, 

ablakok lemosása, bútorápolás, pókhálózás) 

• Textíliák szükség szerinti javítása. 

• Fertőzés esetén a teljes fertőtlenítés elvégzése. 

• Ellátja az eseti, nem rendszeres feladatokat, vendégek fogadásához az ételek elkészítését, a megvásárolt áruk 

szállítását, hétvégi ügyeletet, valamint azokat az időszakos feladatokat, amelyekkel az intézményvezető 

megbízza. 

Tervezés 

• A munkakörülmények javításához szükséges tárgyi feltételek fejlesztéséhez javaslatot tehet. 

 

Ellenőrzés 

• Az étel átvételekor naponta ellenőrzi és egyezteti a tízórai, uzsonna, ebédrendeléseket az óvodába szállított 

mennyiséggel. Az étel átvételekor leméri, hogy a Hungast Vital Kft. által küldött mennyiség meg van-e, az 

étel minőségileg megfelelő-e. 

• Amennyiben a mennyiség nem egyezik, jelzi az intézményvezetőnek vagy az intézményvezető helyettesnek, 

hogy a szükséges intézkedést megtegyék.  

• Az ételek, hűtő, hőmérsékletét ellenőrzi, melyet köteles ledokumentálni 

 

Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi feladatok 

• Gondoskodik az intézményi munkarend betartásáról. 

• Ügyel a balesetvédelmi előírások betartására, a speciális biztonsági előírások alkalmazására. 

• Gondoskodik az eszközök és berendezési tárgyak folyamatos ellenőrzéséről. 

• Részt vesz az intézmény környezete alakításában, szépítésében. 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

A szabadság felhasználásával, illetve a távolmaradással kapcsolatos előírások (A munka törvénykönyve 

122. §-a szerint) 

Szabadság: az adott évben a szabadságos kartonon felvezetett napok száma 



 

• A szabadság kiadásának időpontját a dolgozó meghallgatása után a munkáltató határozza meg. 

• A munkáltató évente hét munkanap szabadságot – a munkaviszony első három hónapját kivéve - legfeljebb 

két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. A munkavállalónak erre 

vonatkozó igényét tizenöt nappal előbb be kell bejelentenie, írásban, kivéve rendkívüli esetben. 

• A szabadságot – eltérő megállapodás hiányában - úgy kell kiadni, hogy tartalma legalább összefüggő 

tizennégy napot elérjen. 

• A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt tizenöt nappal 

közölni kell. 

• A szabadságot megváltani nem lehet. 

• A szabadságot esedékességének évében kell kiadni, illetve kivenni.  

•    A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek, vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén: 

- a szabadság kiadásának közölt időpontját módosíthatja, 

-  a munkavállaló már megkezdett szabadságát megszakíthatja. 

•    A munkavállalónak a kiadás időpontjának módosításával vagy a megszakítással összefüggésben felmerült 

kárát és költségeit a munkáltató köteles megtéríteni. 

• A szabadságot, ha a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem lehetett az előzőekben meghatározottak 

szerint kiadni, az ok megszűnésétől számított hatvan napon belül ki kell adni. 

• Éves szabadságolási ütemterv elkészítése január 15.-ig.  

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

érdekében a munkaidő megkezdése előtt minimum két órával jelezni kell az intézményvezetőnek, a 

közvetlen munkatársnak. 

 

Különleges felelőssége 

Vagyoni érdekeltsége 

• A rábízott gépeket és eszközöket rendeltetésszerűen és munkavédelmi előírásoknak megfelelően használja, 

valamint állagmegóvásukról gondoskodik. 

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

megfelelően kell használnia. Amennyiben kárt okoz, anyagi felelősséggel tartozik. Ha meghibásodást észlel, 

jelenti a karbantartónak és a helyettesnek. (mosógép, mikró, kávéfőző, stb.) 

• Az épület biztonsága érdekében záráskor a konyha területét ellenőrzi (ablak, ajtó, világítás stb.) 

• A munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel 

tartozik. 

• Leltári felelősséggel tartozik a konyha, étkező, konyhai raktár berendezési tárgyaiért, eszközeiért, 

együttműködik a leltározásban. 

• Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, egészségügyi szabályokat. 

• Az óvoda területén (épület, udvar, kapubejáró) valamint az intézmény bejáratától számított 5 méteres 

távolságon belül és a séták, kirándulások során a gyermekek között a törvényi előírásnak megfelelően nem 

lehet dohányozni. 

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

várakozzon, míg szól a keresett személynek.   

• Munkakezdés előtt és alatt szeszes italt nem fogyaszthat! 

 

A munkavállaló jogai és kötelességei: 

• Gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyeket a jogszabályok számára előírnak, biztosítanak. 

• Tudásának és képességének megfelelő, korrekt munkavégzés. 

• A munkafegyelem betartása. 

• A munkahelyen kulturált, intelligens magatartás kötelező, a gyermekekkel, a szülőkkel és kollegákkal 

szemben. 

• Az óvoda pedagógiai munkájának, céljainak megismerése, megvalósításának segítése. 

• Tevékenységével, viselkedésével, megjelenésével segíti, hogy az óvoda jó hírneve ne szenvedjen csorbát. 

• Közalkalmazottként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyeket a jogszabályok számára 

előírnak, biztosítanak, illetve az SZMSZ idevonatkozó része tartalmaz. Egyéb szabályok tekintetében a 

belső szabályzatokban rögzítettek betartása a mérvadók. 

• A közalkalmazott köteles részt venni tűz-, és munkavédelmi oktatáson, évente 1 alkalommal munkaköri 

alkalmassági vizsgálaton.  



 

• 30 napot meghaladó keresőképtelenség esetén, munkába csak és kizárólag munka alkalmassági vizsgálat 

után állhat. 

 

Munkakörülmények 

• Öltöző, tisztálkodási lehetőséggel 

• Kulturált étkezési lehetőség 

 

Egyéb  

• Munkahelyén 10 perccel a munkakezdés előtt jelenjen meg, hogy a munkaidejének kezdetekor már 

átöltözve, a munkavégzésre készen álljon. 

• Köteles érkezéskor és távozáskor (pontos, olvasható, tollal beírt) jelenléti ívet vezetni. 

• Az ebédidő naponta 25 perc. 

• A kötelező óraszám letöltése alatt az intézmény épületét elhagyni kizárólag csak vezetői engedéllyel lehet. 

• Az óvodai telefont magáncélra használni nem lehet. 

• A kötelező óraszám letöltése alatt magánügyben csak a legszükségesebb esetben használhatja a mobil 

telefonját. A mobiltelefon használata nem megengedett, kikapcsolt vagy lehalkított állapotban kell tartani. 

Indokolt esetben, rövid 1-2 perces magánbeszélgetés esetében a mobiltelefon a folyosón használható.  

• A munkaközi szünet idejét (20 perc) a munkavállalónak le kell dolgozni, ennyivel hosszabb lesz a 

munkaideje. 

 

Záró rendelkezések 

• A munkaköri leírásban nem szabályozott egyéb kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és a Tócóskerti 

Óvoda szabályzatai az irányadóak. 

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

A munkaköri leírás hatálya: a munkaköri leírás az aláírás napját követő napon lép hatályba és 

visszavonásig érvényes. 

 

Dátum: Debrecen, ………………..év………………………..hó………………….nap 

 

                                                                                                     P. H. 

         

                      intézményvezető                                                                                  

 

 Nyilatkozat 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat megismertem, megértettem, tudomásul vettem és 

magamra nézve kötelező érvényűnek tekintem. Aláírásommal a munkakör ellátására kötelezettséget 

vállalok. 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

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

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

megfelelően használom. 

 

Dátum: ………….év……………………………hó……………….nap 

 

 

         

                      munkavállaló      



 

       3. sz. melléklet 

Tócóskerti Óvoda 

4031 Debrecen Margit tér 18. 

 

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló 

kérelmek intézésének szabályzata 

 
Az intézmény OM azonosítója: 

030911 

 

Intézményvezető: 

 

……………………………………… 

 

                              Ph. 

Legitimációs eljárás 

Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:  

 

7/2022. (12. 06.) 

 

……………………………………………… 

név 

Szülői szervezet nevében véleményezte: 

 

 

 

………………………………………………. 

név 

Intézményvezetői jóváhagyás határozatszáma: 8/2022. (12. 06.) 

 

.........................................................................                                           Ph. 

Intézményvezető aláírása 

 

A dokumentum jellege: nyilvános 

Hatályos: 2022. 12. 06. Érvényes: A kihirdetés napjától 

visszavonásig 

IKTATÓSZÁM:                /2022 



 

A közérdekű adat megismerésének szabályai 

Általános rendelkezések 

A szabályzat célja:  

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény III. Fejezetében foglalt rendelkezések, továbbá a 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 13. § 2 h) pontja 

bekezdésében megfogalmazott előírások figyelembevételével elősegítse a közérdekű 

adatok megismeréséhez való alkotmányos jog érvényesülését azáltal, hogy meghatározza 

az igény esetén követendő eljárás pontos menetét, az ügyintézésben résztvevő 

személyeket, továbbá az adatot megismerni kívánó személy, illetve az adatot szolgáltató 

óvoda eljárási jogait, illetve kötelezettségeit.  

2. A Szabályzat rendelkezéseit a Tócóskerti Óvoda kezelésében lévő adatok 

megismerésére irányuló igények esetében kell alkalmazni.  

Az eljárás megindulása és az azonnal megválaszolható kérdések 

3.1. Az eljárás a közérdekű adatmegismerésére irányuló igényre indul. Igényt nyújthat be 

bármely természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet (a továbbiakban: igénylő) függetlenül attól, hogy az igényben foglalt adatokat 

saját felhasználásra, vagy más személy, szervezet részére történő továbbítás céljából 

igényli. Az igény személyesen szóban, írásban (levélben, telefaxon, e-mailben, stb.), 

valamint az 3.11. pontban meghatározott esetben telefonon is előterjeszthető. 

3.2. Amennyiben az igénylő másolatok készítésére is igényt tart, úgy igényét 

személyesen, postai úton, vagy e-mailben terjesztheti elő. 

3.3. Az igénylő igényét az eljárás teljes tartalma alatt bármikor visszavonhatja. 

3.4. Az írásban benyújtott igényben – az 3.11. pontban meghatározott esetek kivételével 

– feltüntetésre kerül: 

• az igénylő neve és levelezési címe; 

• napközbeni elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím); 

• az igényelt adatok pontos meghatározása; 

• nyilatkozat arról, hogy az adatokat személyes bemutatás során kívánja megismerni, 

vagy másolatok készítését igényli; 

• másolatok igénylése esetében az átvétel módja (személyesen vagy postai úton), 

továbbá aláírt kötelezettségvállalás az ezzel kapcsolatos költségek megfizetéséről. 

3.5. A személyesen megjelent igénylő igényét az erre a célra rendszeresített 

formanyomtatvány kitöltésével az óvodatitkár irodáján nyújthatja be. A 

formanyomtatvány mintáját a Szabályzat melléklete tartalmazza. 

3.6. Az óvodatitkár ellenőrzi, hogy az igénylő a formanyomtatványt az igény 

teljesíthetősége szempontjából megfelelően töltötte ki, szükség szerint a kitöltéshez 

segítséget nyújt. 

3.7. Az óvodatitkár a formanyomtatványon szereplő igényt tartalmi szempontból nem 

vizsgálja, azonban a közzétett adatokra irányuló igény esetében az igénylőt a közzétett 

adat pontos fellelhetőségéről tájékoztatja. Amennyiben az igénylő igényét ennek ellenére 

fenntartja, a továbbiakban az általános szabályok szerint kell eljárni. 



 

3.8. Az óvodatitkár minden munkanap délelőtt 10 óráig soron kívül továbbítja az előző 

munkanapon érkezett igényeket az intézményvezetőnek. 

3.9. Az írásban előterjesztett igényeket az intézményvezetőnek kell megküldeni. 

Amennyiben az igénylő az írásban előterjesztett igényét nem az intézményvezetőnek 

küldte meg, a címzettként megjelölt szervezeti egység haladéktalanul, de legkésőbb a 

beérkezést követő munkanap 10 óráig továbbítja az igénylést az intézményvezetőnek. 

3.10. A más szervezetek által továbbított igények esetében a fenti szabályok szerint kell 

eljárni, amennyiben azok az óvoda kezelésében lévő adatok megismerésére vonatkoznak. 

3.11. Abban az esetben, ha az igénylő igényét az igényelt adatokkal rendelkező óvodában 

szóban (személyesen, telefonon), illetve e-mailen terjeszti elő, a szervezeti egység – 

amennyiben minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy az igényelt adat olyan 

közérdekű adatnak minősül, amelynek nyilvánosságát jogszabály nem korlátozza, és az 

igénylő sem emel a 6.3. pontban meghatározott tartamú intézkedés mellőzésével 

teljesített adatközlés ellen kifogást – az igényelt adatokat szóban, illetve e-mailen is 

közölheti. Az óvoda, az igényt és annak elintézési módját is tartalmazó ügyiratot az 

adatszolgáltatási nyilvántartás vezetése céljából megküldi a fenntartó részére. 

3.12. Amennyiben az előző bekezdésben meghatározott módon előterjesztett igény nem 

válaszolható meg azonnal, az igényt – az igénylő egyidejű tájékoztatásával – 

haladéktalanul továbbítani kell a fenntartónak. Az óvoda az igény teljesítése során a 

továbbiakban az általános szabályok szerint jár el. 

 

Az igény vizsgálata 

 

4.1. Az intézményvezető a beérkezett igényeket haladéktalanul megvizsgálja abból a 

szempontból, hogy 

• a 3.4. pontban meghatározott adatokat tartalmazza-e; 

• a megismerni kívánt adatok köre pontosan meghatározható; 

• az adatok az óvoda kezelésében vannak. 

4.2. Amennyiben az igény nem tartalmazza az igény teljesítéséhez, illetve a döntéshez 

szükséges adatokat – ideértve azt az esetet is, ha az igénylő a megismerni kívánt adatot 

nem tudja pontosan megjelölni – az intézményvezető haladéktalanul felveszi a 

kapcsolatot az igénylővel és – a tőle elvárható módon és mértékben – segítséget nyújt a 

formailag megfelelő igény benyújtása, illetve a megismerni kívánt adatok körének 

konkrét meghatározása érdekében. 

4.3. Amennyiben az intézményvezető által az előző bekezdés alapján nyújtott segítség 

eredményesnek bizonyult, az igénylőt fel kell kérni, hogy az egyeztetés eredményeként 

kiegészített igényét ismételten nyújtsa be. 

4.4. Ha az igény benyújtásakor, vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az 

állapítható meg, hogy az igényben szereplő adatok, vagy azok egy része nem az óvoda 

kezelésében vannak, az igény vagy annak egy részét az intézményvezető haladéktalanul 

megküldi az illetékes szervhez, az igénylő egyidejű értesítése mellett. Abban az esetben, 

ha az illetékes szerv nem állapítható meg, az igénylőt az igény teljesíthetetlenségéről kell 

értesíteni. 

4.5. Ha az igény teljesítéséhez – az óvoda kezelésében lévő adatok alapulvételével – új 

adat előállítása szükséges (pl. az ügyfél által meghatározott típusú dokumentumok 



 

bizonyos adatainak kigyűjtése, statisztikák elkészítése), a vezető – az érintett 

szakterületek bevonásával – megvizsgálja az igény teljesíthetőségét.  

 

Az igény intézése 

5.1. A formai és tartalmi szempontból megfelelő igény benyújtása után a vezető 

haladéktalanul megállapítja, hogy az igényben foglalt adatok pontosan mely szervezeti 

egységeknél találhatóak, ezt követően intézkedik ezek beszerzéséről. 

5.2. A szervezeti egységek az igényelt adatokat tartalmazó ügyiratokat, dokumentumokat 

a megkeresésben megjelölt időpontig, legkésőbb azonban a megkereséstől számított 

három munkanapon belül kötelesek az óvodának átadni. A szervezeti egységek az átadást 

nem tagadhatják meg arra hivatkozással, hogy a dokumentumok, illetve azok egy része 

nem minősülnek közérdekű adatnak, azonban erre vonatkozó álláspontjukat az óvodával 

előzetesen közölhetik. 

5.3. Az igényben foglalt adatokat tartalmazó dokumentumok teljes körű, hiánytalan 

átadása a megkeresett szervezeti egység felelőssége, a megfelelő teljesítést az óvoda nem 

vizsgálja. 

Amennyiben azonban az óvoda a rendelkezésre álló adatok alapján kétséget kizáróan 

megállapítja, hogy az igény teljesítése céljából egyéb dokumentumok beszerzése is 

szükséges, ezek megküldésére a szervezeti egységet soron kívül felhívja. A 

megkeresésnek a szervezeti egység egy munkanapon belül köteles eleget tenni. 

5.4. A dokumentumok beérkezését követően az óvoda haladéktalanul megállapítja, hogy 

• mely dokumentumok tartalmazzák az igénylő által igényelt adatokat; 

• azok olyan közérdekű adatnak minősülnek-e, amelyek nyilvánosságra hozatala a 2011. 

évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

alapján nem korlátozott. 

5.5. A szervezeti egységek által átadott azon dokumentumokat, amelyek nem 

tartalmaznak az igénylő által megismerni kívánt adatot, illetve tartalmaznak, de azok nem 

adhatóak ki az igénylőnek, az óvoda az ügy egyéb irataitól elkülöníti. Az elkülönített 

dokumentumokat a vezető az eljárás végeztével, a többi dokumentummal együtt küldi 

vissza az illetékes szervezeti egységhez. 

5.6. Amennyiben az óvoda azt állapítja meg, hogy az igénylő által igényelt adatok nem 

hozhatóak nyilvánosságra, ennek tényéről, okairól, továbbá az Infotv. 31.§ (1) pontjában 

meghatározott jogorvoslati lehetőségről az ügyfelet postai úton írásban, továbbá – 

amennyiben az igénylő elektronikus levelezési címét közölte – e-mailen is értesíti. A 

kiadmányt az óvoda vezetője adja ki. 

5.7. Ha az igénylő igénye csupán részben teljesíthető, az értesítésben a fentieken kívül fel 

kell tüntetni a nyilvánosságra nem hozható adatok pontos megnevezését, a megtagadás 

indokait, továbbá azon adatokat, amelyekre nézve az eljárást az óvoda tovább folytatja. 

5.8. Az elutasító intézkedés meghozatalakor minden esetben figyelemmel kell lenni az 

Infotv. 30.§ (3) bekezdésében foglalt határidőre. 

 

 

 

 



 

Az adatok előkészítése átadásra 

6.1. Az igény teljesíthetősége esetén az óvoda a nyilvánosságra hozható adatokat, illetve 

az ezekről készített másolatokat [papíralapú vagy elektronikus adathordozóra rögzített 

(floppy, CD)] bemutatásra, illetve megküldésre előkészíti. 

6.2. Amennyiben a dokumentumok törvény által védett adatokat is tartalmaznak, azok fel 

nem ismerhetőségéről az óvoda a dokumentumok szétválasztásával, amennyiben ez nem 

lehetséges, kitakarással, illetve törléssel gondoskodik. Ebben az esetben a személyesen, 

az adatok közvetlen megismerése céljából megjelenő igénylőnek is csak az anonimizált 

másolat mutatható be. 

6.3. Az óvoda a dokumentumok bemutatásáról, írásbeli döntést hoz, amelyet az óvoda 

vezetője ír alá. A kiadmány tartalmazza az Infotv. 22.§-ban meghatározott jogorvoslati 

lehetőségről szóló tájékoztatást is. A döntés meghozatalakor minden esetben 

figyelemmel kell lenni az Infotv. 30.§ (3) bekezdésében foglalt határidő megtartására. 

 

Az adatok átadása 

7.1. Ha az igénylő az adatokat személyesen, közvetlenül kívánja megismerni, az óvoda a 

6.3. pontban meghatározott döntést követően haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az 

igénylővel megfelelő időpont egyeztetése céljából. Ennek során szükséges az igénylő 

figyelmét arra is felhívni, hogy amennyiben a megbeszélt helyen és időben nem jelenik 

meg, az óvoda – az igénylő egy hónapon belül előterjesztett igénye alapján – új időpontot 

állapít meg. 

7.2. Amennyiben az igénylő az előre egyeztetett helyen és időben egymást követő három 

alkalommal nem jelent meg, illetve az elmulasztott időpontot követő egy hónapon belül 

nem kezdeményezi új időpont megállapítását, igényét visszavontnak kell tekinteni. Erre 

az igénylő figyelmét az első mulasztás után fel kell hívni. 

7.3. A megbeszélt időpontban személyesen megjelenő igénylőnek az óvoda képviselője 

átadja a dokumentumok rendelkezésre bocsátásáról hozott intézkedést, valamint felkéri, 

hogy az ügyiraton aláírásával ismerje el, hogy az igényelt adatokat tartalmazó 

dokumentumok átadásra kerültek. A nyilatkozat elmaradása esetén a dokumentumok 

tanulmányozását az igénylő nem kezdheti meg. 

7.4. Az adatok tanulmányozására – az erre a célra kijelölt helyiségben – megfelelő időt 

kell biztosítani. A bemutatott dokumentumok tanulmányozása során az óvoda 

képviselője köteles végig jelen lenni, továbbá az igénylő kérdéseire válaszolni és az 

adatok biztonságára, illetve változatlanságára felügyelni. 

7.5. Az igénylő jogosult a bemutatásra került iratokról jegyzeteket készíteni, továbbá 

másolatok készítésére irányuló igényét, illetve a másolatok átvételének választott módját 

(személyesen, postai úton) az óvoda jelen lévő képviselőjének jelezheti. Az óvoda 

képviselője az igénylő nyilatkozatot az ügyiraton rögzíti, és azt az igénylővel aláíratatja. 

7.6. Amennyiben akár az igényben, akár az eljárás során az igénylő másolatok készítését 

igényelte, az óvoda az elkészített másolatokat az ügyfél választása szerint  

• a személyesen megjelenő ügyfélnek az előre megállapított időpontban átadja; 

• postai úton, utánvétellel megküldi. 



 

7.7. Amennyiben az igénylő a másolatokat személyesen kívánja átvenni, az óvoda a 6.3. 

pont szerinti döntés meghozatalát követően haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az 

ügyféllel megfelelő időpont egyeztetése céljából. 

7.8. A megbeszélt helyen és időben személyesen megjelenő igénylőnek az adatok átadása 

elvégezhető. 

7.9. Az igény teljesítéséről hozott intézkedés átadásával, valamint a másolatok 

átadásának elismerésével kapcsolatos eljárási szabályokra az előzőekben megállapított 

rendelkezések irányadók. 

7.10. Amennyiben az igénylő, az előre egyeztetett helyen és időben egymást követő 

három alkalommal nem jelenik meg, illetve az elmulasztott időpontot követő egy 

hónapon belül nem kezdeményezi új időpont megállapítását, úgy az elkészített 

másolatokat részére postai úton kell megküldeni. 

7.11. Postai úton történő teljesítés esetében az igény teljesítéséről kiadott intézkedést a 

másolatokkal együtt utánvétellel kell az igénylőnek megküldeni, a visszaérkezett igazoló 

szelvényt pedig az ügyirathoz csatolni. 

 

Az eljárás lezárását követő intézkedések 

8. Az igényben foglalt adatok átadását, vagy az igény elutasítását, teljesíthetetlenségét 

megállapító, valamint az igénylő igényének visszavonása miatt az eljárást megszüntető 

intézkedés kiadását követően az ügyirat az óvoda iratkezelésére vonatkozó általános 

szabályok szerint irattározásra, a más szervezeti egységek által megküldött 

dokumentumok visszaküldésre kerülnek. Az iratra rá kell vezeti, "Közérdekből nyilvános 

adat" feljegyzést. 

 

Eljárás a nem nyilvános adatokra vonatkozó megismerési igények esetében 

9.1. Az Infotv. 27. § (1) bekezdése alapján nem nyilvános adat megismerésére irányuló 

igényt az általános szabályok szerint lehet benyújtani. Az igényben elő kell adni a 

megismerni kívánt adatok körének pontos meghatározását, a kérelem előterjesztésének 

indokait, továbbá nyilatkozni kell az esetlegesen igényelt másolatok számáról. 

9.2. Az óvoda az igény beérkezését követően az igényelt adatokat tartalmazó 

dokumentumokat magához kéri, szükség szerint a fenntartóval és az érintett 

szakterületekkel konzultál, majd javaslatot tesz az igény teljesíthetőségéről hozott 

döntésre. 

9.3. A döntést a fenntartó kiadmányozza, az igénylő értesítéséről az óvoda gondoskodik. 

9.4. Az adatok megismerését engedélyező intézkedésben a másolatok készítésére 

irányuló igény teljesítéséről, illetve megtagadásáról is dönteni kell.  

9.5. Amennyiben az igény teljesíthetőségéről születik döntés, az óvoda az intézkedés 

fenntartói kiadmányozását követően felveszi az igénylővel a kapcsolatot megfelelő 

időpont egyeztetése céljából. 

9.6. Az adatok átadásának megkezdése előtt az igénylő figyelmét fel kell hívni arra, hogy 

a megismerési engedély kizárólag az ő részére szól, a megismert adatokat mással nem 

közölheti, illetve azokat semmilyen módon nem hozhatja nyilvánosságra. 

9.7. Az eljárás befejezését követő intézkedésekre a 8. pont rendelkezései irányadóak. 



 

Az adatszolgáltatási nyilvántartás 

10.1. Az óvoda a beérkezett igényekről, az igények elintézésének módjáról, elutasító 

döntés esetében annak indokáról nyilvántartást vezet. 

10.2. Az óvoda a nyilvántartásból teljesíti a közérdekű adatok kezelésével kapcsolatos az 

Infotv. 37. § (1) (2) bekezdésében, továbbá a 229/2012. (VIII.28. ) Korm. rendelet 23. § 

(1) bekezdésében előírt kötelező statisztikai adatszolgáltatást. 

 

Bírósági jogérvényesítés 

Ha az igénylő nem kapja meg a kért adatokat, bírósághoz fordulhat. A bizonyítási teher az 

adatkezelőn van. A pert az adatkezelőre és az igénylőre vonatkozó határidők lejártát követő 

30 napon belül lehet megindítani a közfeladatot ellátó szerv ellen. A Megyei Bíróság soron 

kívül jár el.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IGÉNYLŐLAP 

közérdekű adat megismerésére 

 

Az igénylő neve*: 

Levelezési cím: 

Napközbeni elérhetőség (telefonszám, fax-szám, e-mail cím): 

Az igényelt közérdekű adatok meghatározása: 

Az adatokról másolat készítését: 

 igénylem 

 nem igénylem 

Csak másolatok igénylése esetében kell kitölteni! 

Az elkészített másolatokat: 

 személyesen kívánom átvenni 

 postai úton kívánom átvenni 

Kelt: ..................................................... 

      …………………………………………. 

        aláírás 

 
* 

Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén az eljáró képviselő megnevezése. 

 



 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A közérdekű adatok megismerésének szabályzata A Tócóskerti Óvoda Szervezeti és 

Működési Szabályzatának 3. sz. melléklete. 

 

A szabályzat elfogadását követően lép hatályba és a fentiekre vonatkozó jogszabályok 

módosulásáig érvényes. 

A szabályzat elfogadásánál és módosításánál a szülői szervezetet véleményezési jog illeti 

meg. 

A szabályzat közzététele, a dokumentálás módja és a hozzáférő elhelyezés biztosítása az 

intézményben kialakult szokásrend szerint történik. 

A szabályzatban foglaltak megismerése és betartása, illetve betartatása az 

adatnyilvántartásban és – kezelésben közreműködő intézményi alkalmazottakra kötelező 

érvényű. 

Az intézménynél gondoskodni kell arról, hogy a Szabályzatban foglalt előírásokat az 

érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzathoz csatolt íven aláírásukkal 

igazolják, a hatálybalépés napjával egyidejűleg. 

A Szabályzatot az alkalmazotti testület tagjai megismerték. Az aláírásokat a melléklet 

tartalmazza. 

 

 

 

Kelt: Debrecen, 2022. december 06. 

 

 

 

              Báthory Csabáné 

                                                                                               intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének a szabályzat tartalmát 

megismertem, tudomásul vettem. 

Ssz. Név           Beosztás Aláírás 

1.  Antal Viktória Óvodapedagógus  

2.  Bajkáné Szücs Ágnes Óvodapedagógus  

3.  Báthory Csabáné Intézményvezető  

4.  Debreceniné Turcsán Judit Óvodapedagógus  

5.  Katonáné Benkő Csilla Intézményvezető helyettes  

6.  Kolláth Anikó Óvodapedagógus  

7.  Kovácsné Lente Magdolna Óvodapedagógus  

8.  Kovács Melinda Óvodapedagógus  

9.  Molnár Judit Óvodapedagógus  

10.  Oláhné Csegedi Erika Intézményvezető helyettes  

11.  Pintérné Jakab Mercédesz Óvodapedagógus  

12.  Pogonyi Lea Óvodapedagógus  

13.  Risiné Derzsényi Beáta Fejlesztőpedagógus  

14.  Szabó Balázsné Óvodapedagógus  

15.  Vislóczki Anikó Óvodapedagógus  

16.  Bózné Vida Andrea Óvodapedagógus  

17.  Kádárné Oláh Ildikó Óvodapedagógus  

18.  Lakatosné Drilla Erika Tagintézményvezető  

19.  Lovász Ilona Óvodapedagógus  

20.  Máté Vivien Óvodapedagógus  

21.  Nagy Veronika Anna Óvodapedagógus  

22.  Boldizsár Zita óvodatitkár  

23.  Fehérné Falvai Zsuzsanna Dajka  

24.  
Karsainé Gombos Beatrix 

Erzsébet Konyhai alkalmazott  

25.  Mózes Edit Konyhai alkalmazott  

26.  Nagy Jánosné  Dajka  

27.  Ölyüsné Varga Tünde Dajka  

28.  Rozsnyai Balázsné Dajka  

29.  Szabó László udvaros-eljáró  

30.  Szilvási Ágnes Dajka  

31.  Ujpálné Izsvák Gabriella Pedagógiai asszisztens  



 

Ssz. Név Beosztás Aláírás 

32.  Vargáné Matkó Judit Pedagógiai asszisztens  

33.  Győri Anikó Dajka  

34.  Dandé Zsoltné Dajka  

35.  Gáspár Erika Piroska Dajka  

36.  Kaprinyák Zoltánné Dajka  

37.  Papp Csabáné Óvodatitkár  

38.  Tarjányiné Fekszi Tímea Konyhai alkalmazott  

39.  Végh Éva Pedagógiai asszisztens  



 

  

Véleményezésre jogosultak nyilatkozattétele 

 

 

„A Közalkalmazotti Tanács a Tócóskerti Óvoda „A közérdekű adatok megismerésére 

irányuló kérelmek intézésének szabályzata” elfogadásához magasabb jogszabályban 

meghatározott kérdések rendelkezéséhez általános véleményezési jogát korlátozás nélkül, 

a jogszabályban meghatározott határidő biztosításával gyakorolta. A dokumentummal 

kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg.” 

 

 

Debrecen, 2022. november 23. 

 

 

 

 

 

 

 Kovácsné Lente Magdolna 

 KT elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Véleményezésre jogosultak nyilatkozattétele 

 

 

 

„A szülői közösség, a Tócóskerti Óvoda „A közérdekű adatok megismerésére 

irányuló kérelmek intézésének szabályzata” elfogadásához magasabb jogszabályban 

meghatározott kérdések rendelkezéséhez  a véleményezési jogát korlátozás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidő biztosításával gyakorolta. A dokumentummal 

kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg.” 

 

 

 

Debrecen, 2022. november 23. 

 

 

 

 

 ………………………………………….. 

 Szülői közösség elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek 
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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS 

 

A Tócóskerti  Óvoda adatkezelési és adatvédelmi rendszere a hatályos jogszabályokon 

alapul, melynek alapelvei a következők: 

✓ Az intézményben nyilvántartott és kezelt személyes adatok dokumentálásáért, 

hozzáférhetőségéért, jogszerű továbbításáért, kérelemre történő kiszolgáltatásáért az 

intézményvezető felelős. 

✓ Az adatokat csak törvényesen szabad megszerezni, feldolgozni, felhasználni. 

✓ Személyes adatot kezelni, csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelesség 

teljesítése érdekében lehet. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés 

céljának megvalósulásához elengedhetetlen. 

✓ Az adatoknak pontosaknak és időszerűeknek kell lenniük. 

✓ Az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását 

csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé. 

✓ Nem lehet gépi úton feldolgozni a jogi eredetre, a politikai véleményre, a vallásos 

vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, vonatkozó személyes adatokat. 

✓ Megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállomány véletlen 

vagy jogtalan megsemmisítése, vagy jogtalan hozzáférés megakadályozására. 

✓ Az adatalany szerezzen tudomást személyes adatainak állományáról, annak céljairól, 

az adatkezelő személyéről. 

✓ Az adatalany kapjon lehetőséget az adatok helyesbítésére. 

✓ Az adatalany jogorvoslattal élhessen adatvédelmi jogsérelme esetén. 

✓ A Tócóskerti Óvoda vezetője gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a 

technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a törvény érvényre juttatásához 

szükséges. 

 

2. A SZABÁLYZAT ALAPJÁT KÉPEZŐ JOGSZABÁLYOK 

1. Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 

2. 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról ...  

3. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 

4. 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról  

5. 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek 

iratkezelésének általános követelményeiről  

6. 1995. évi LXVI. törvény A közokiratokról, a közlevéltárakról és a 

magánlevéltári anyag védelméről  

7. 2011. évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól 

8. 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 

9. 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

10. Az óvoda SZMSZ-e 

 

 



  

A Magyar Köztársaság Országgyűlése Magyarország európai uniós jogharmonizációs 

kötelezettségeinek teljesítése érdekében megalkotta az információs önrendelkezési jogról és 

az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt. 

Szabályzatunk az Európai Unió és a Tanács által elfogadott, a személyes adatok védelméről 

és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletében, más néven általános adatvédelmi 

rendeletben (General Data Protection Regulation, rövidítve: GDPR) foglaltak betartásával 

készült. 

 

Adatkezelési szabályzatunk célja 

Az intézményünkben folyó adatkezelés és továbbítás rendjét jelen adatkezelési szabályzat 

határozza meg, amely iratkezelési szabályzatunk részét képezi. 

Adatkezelési szabályzatunk legfontosabb céljai az alábbiak: 

• Az adatok kezelésére vonatkozó alapvető intézményi szabályok meghatározása annak 

érdekében, hogy az érintettek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák. 

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény végrehajtásának biztosítása, 

• az Európai Unió és az Európa Tanács által elfogadott, a személyes adatok védelméről 

és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló uniós rendeletében meghatározott 

előírásoknak történő megfelelés, 

• az intézményi adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak rögzítése, 

• azon személyes és különleges adatok körének megismertetése az intézménnyel 

jogviszonyban állókkal, amelyeket az iskola tanulóiról, munkavállalóiról az 

intézmény nyilvántart, 

• az adattovábbításra meghatalmazott munkavállalók körének rögzítése, 

• az adatok továbbítási szabályainak rögzítése, 

• az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és érvényesítésük rendjének közlése 

• a szolgálati titok védelmével kapcsolatos rendelkezések meghatározása. 

 

Összefoglalva szabályzatunk célja az adatkezelésben érintettet személyek – egyértelmű és 

részletes – tájékoztatása az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az 

adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult 

személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. 



  

E törvény alkalmazása során: 

➢ érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy 

közvetve - azonosítható természetes személy; 

➢ személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, 

valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 

következtetés; 

➢ különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 

pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti 

tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, 

➢ adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját 

meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és 

végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

➢ adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a 

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

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása 

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

felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a 

személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, 

íriszkép) rögzítése; 

➢ adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 

➢ nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

 

3. A KÖZALKALMAZOTTAKRA VONATKOZÓ ADATKEZELÉS 

Az Nkt. 41. § (1) alapján óvodánk köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat 

vezetni, a köznevelés információs rendszerébe bejelentkezni, valamint az Országos 

statisztikai adatgyűjtési program keretében előírt adatokat szolgáltatni. 

Nyilvántartja: 

✓ a pedagógus oktatási azonosító számát,  

✓ a pedagógusigazolványának számát,  

✓ a jogviszonya időtartamát és  

✓ a heti munkaidejének mértékét. 

A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatköre 

✓ neve (leánykori neve) 

✓ születési helye, ideje 

✓ anyja neve 

✓ TAJ száma, adóazonosító jele 

✓ lakóhelye, tartózkodási hely, telefonszáma 

✓ családi állapota 

✓ gyermekeinek születési adatai (név, születési hely, idő, TAJ szám, adóazonosító jel) 

✓ egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete 

✓ legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi) 



  

✓ szakképzettsége(i) 

✓ pedagógus minősítéséről szóló tanúsítvány, egyéb továbbképzés 

✓ iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint 

meghatározott munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai 

✓ tudományos fokozata 

✓ idegennyelv-ismerete 

✓ a korábbi jogviszonyban töltött időtartamok megnevezése, 

✓ a munkahely megnevezése, 

✓ a megszűnés módja, időpontja 

✓ a közalkalmazotti jogviszony kezdete 

✓ állampolgársága 

✓ a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte 

✓ fizetési fokozata, kulcsszáma,  

✓ jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló 

időtartamok 

✓ a közalkalmazottat foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele 

✓ e szervnél a jogviszony kezdete 

✓ a közalkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, FEOR-száma 

✓ vezetői adatok: megbízás kezdete és vége, vezetői beosztás 

✓ következő fizetési fokozatba lépés ideje 

✓ címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai 

✓ a minősítések időpontja és tartalma 

✓ személyi juttatások 

✓ a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama 

✓ a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és a határozott 

idejű áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai 

✓ a közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai  

✓ csökkent munkaképesség igazolása 

✓ bankszámlaszám 

 

A felsorolt adatokat az intézményvezető, mint a munkáltatói jog gyakorlója kezeli.  

A pedagógusigazolványra jogosultak esetében a pedagógusigazolvány kiállításához 

szükséges valamennyi adat a KIR adatkezelője, a pedagógusigazolvány elkészítésében 

közreműködők részére továbbítható. 

 

4. A KÖZALKALMAZOTTI ADATKEZELÉSBEN KÖZREMŰKÖDŐK 

FELADATAI 

 

Az intézmény állományába tartozó közalkalmazottak személyi iratainak őrzéséért, 

kezeléséért, a személyi számítógépes nyilvántartó rendszer működtetéséért az 

intézményvezető felel. 

Az óvodában a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezelésért 

✓ intézményvezető,  

✓ az intézményi nevelőmunkát segítő közalkalmazottak tekintetében a 

teljesítményértékelést végző intézményvezető 



  

✓ a személyügyi adatkezelésben bármilyen formában közreműködő közalkalmazott, 

✓ a közalkalmazott a saját adatainak közlése tekintetében 

            tartozik felelősséggel. 

A magasabb vezető beosztású vezető tekintetében a közalkalmazotti adatkezelést a 

munkáltatói jogokat gyakorló fenntartó szerv látja el. 

A teljesítményértékelést végző vezető, felelősségi körén belül gondoskodik arról, hogy a 

teljesítményértékelés folyamatába bevont harmadik személy kizárólag csak a jogszerű és 

tárgyilagos teljesítmény értékeléshez szükséges adatokat ismerhesse meg. 

A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatköréből a munkából való rendes szabadság miatti 

távollét időtartamának nyilvántartását, az intézményvezető helyettes vezeti. 

A közalkalmazotti alapnyilvántartás személyi juttatásról szóló adatköréhez tartozó 

nyilvántartást az intézményvezető vezeti, amelyről egy példányt a tárgyév zárását 

követően átad a személyi anyag részére. 

Az óvodatitkár az adatok kezelését, a vezető utasítása alapján végzi. 

 

Az óvodatitkár felelősségi körén belül köteles gondoskodni arról, hogy: 

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

adatkezelés teljes folyamatában megfeleljen a jogszabályi rendelkezések tartalmának. 

✓ A személyi iratra csak olyan megállapítás kerülhessen, amelynek alapja közokirat 

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

hatóság döntése, jogszabályi rendelkezés. 

✓ A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat helyesbítését és törlését egyeztesse 

az intézményvezetővel, ha megítélése szerint a személyi iraton szereplő adat a 

valóságnak már nem felel meg. 

✓ Ha a közalkalmazott nem általa szolgáltatott adatainak kijavítását vagy helyesbítését 

kéri, kezdeményezze az intézményvezetőnél az adathelyesbítés, illetve kijavítás 

engedélyezését. 

✓ A közalkalmazott írásbeli hozzájárulásának beszerzéséről az önkéntes adatszolgáltatás 

körébe tartozó adatok nyilvántartását megelőzően. 

A személyi iratokat tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, 

az e célra személyenként kialakított iratgyűjtőben kell őrizni. Az elhelyezett iratokról 

tartalomjegyzéket kell készíteni, amely tartalmazza az iktatószámot és az ügyirat 

keletkezésének időpontját is. 

A személyi anyagnak egy betekintési lapot is kell tartalmaznia, amelyen jelölni kell a 

személyi anyagba történő betekintés tényét, jogosultjának személyét, jogszabályi alapját 

és időpontját, a megismerni kívánt adatok körét, a betekintő aláírását. A betekintési lapot 

a személyi anyag részeként kell kezelni. 

A közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén a tartalomjegyzéket és a betekintési 

lapot le kell zárni, és a személyi anyagot irattározni kell. A közalkalmazotti jogviszony 

megszűnése után a közalkalmazott személyi iratait az irattározási tervnek megfelelően a 

központi irattárban kell elhelyezni.  

A személyi anyagot – kivéve azt, amelyet áthelyezés esetén átadtak – a közalkalmazotti 

jogviszony megszűnésétől számított ötven évig kell megőrizni.  



  

A közalkalmazott személyi anyagába, egyéb személyi irataiba, illetve az 

alapnyilvántartásba a Kjt. 83/D §-ban felsorolt személyek a „Betekintési lap” kitöltését 

követően jogosultak betekinteni: 

✓ a közalkalmazott felettese, 

✓ a minősítést végző vezető, 

✓ feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző vagy 

törvényességi felügyeletet gyakorló szerv, 

✓ munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság, 

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

a bíróság, 

✓ a személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e 

feladattal megbízott munkatársa feladatkörén belül, 

✓ az adóhatóság, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási 

szerv, az üzemi baleseteket kivizsgáló szerv és a munkavédelmi szerv. 

 

A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a munkáltató megnevezése, a 

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

adatokat a közalkalmazott előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra 

lehet hozni. 

Az irattárba helyezése előtt az iratgyűjtő tartalomjegyzékén fel kell tüntetni az irattározás 

tényét, időpontját és az iratkezelő aláírását.  

Az intézményben keletkezett személyi iratok kezelése jelen szabályzat, valamint a 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról iratkezelési előírásai alapján történik. Az 

iratokat elzárva az intézmény páncélszekrényében kell őrizni az illetéktelen 

hozzáférés és a megsemmisülés (tűz, víz) megakadályozása érdekében. 

 

5. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA, SZABÁLYAI, TOVÁBBÍTÁSA 

 

5.1. A GYERMEKEK NYILVÁNTARTHATÓ ÉS KEZELHETŐ ADATAI 

Az óvoda az Nkt. 41. § (4) bekezdése alapján az alábbiakat tartja nyilván: 

A gyermek neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, 

tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, OM azonosító szám, 

nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a 

tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma. 

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

✓ családi pótlékra jogosult nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát 

✓ a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok, 

✓ a gyermek óvodai jogviszonyával kapcsolatos adatok 

✓ felvételivel kapcsolatos adatok, 

✓ az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul, 



  

✓ jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, 

✓ a gyermek, mulasztásával kapcsolatos adatok, 

✓ kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tartós gyógykezelésre vonatkozó adatok, 

✓ a gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 

✓ a gyermek, oktatási azonosító száma. 

✓ a gyermek speciális köznevelési ellátásához elengedhetetlenül szükséges 

szakorvosi diagnózisának adatai 

5.2. A GYERMEKEK ADATAINAK KEZELÉSÉRE TOVÁBBÍTÁSÁRA 

JOGOSULTAK 

Az intézményvezető, a vezető helyettes feladatköre vagy megbízása szerint az 

óvodapedagógus, a gyermekvédelmi felelős, az óvodatitkár. 

Az intézményvezető, a munkavédelmi felelős kezeli a gyermekbalesetekre vonatkozó 

adatokat, s továbbítja a jegyzőkönyvet a jogszabályban meghatározottak szerint. 

A gyermekvédelmi felelős, fejlesztőpedagógus kezeli a beilleszkedési, a tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő gyermek rendellenességére, hátrányos helyzetére 

vonatkozó adatokat és előkészíti az adattovábbításra vonatkozó adatokat a vezetőnek. 

Az óvodatitkár nyilvántartja és kezeli a gyermek kedvezményes, vagy ingyenes 

étkeztetési díjának megállapításához szükséges adatokat. 

A kedvezmények megállapításához szükséges adatok kezelésében feladatkörén belül 

részt vesz az intézményvezető és az általa kijelölt ügyintéző. 

Az óvodapedagógusok vezetik és nyilván tartják, a gyermek személyes adatait, sajátos 

nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási 

rendellenességére, hátrányos helyzetére, tartós betegségére, óvodai fejlődésével, valamint 

az iskolába lépéshez szükséges fejlettségére vonatkozó adatait és előkészítik 

adattovábbításra a vezetőnek. 

5.3. AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSA 

A gyermek adatai közül 

✓ a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve, 

törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, 

tartózkodási helye és telefonszáma, jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, 

megszűnése, mulasztásainak száma a tartózkodásának megállapítása céljából, a 

jogviszonya fennállásával, a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben a 

fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, települési önkormányzat jegyzője, 

közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére, 



  

 

✓ óvodai, iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos adatai az érintett óvodához, 

iskolához, 

 

✓ a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, 

társadalombiztosítási azonosító jele, szülője, törvényes képviselője neve, 

szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, 

az óvodai, iskolai egészségügyi dokumentáció, a tanuló- és gyermekbalesetre 

vonatkozó adatok az egészségi állapotának megállapítása céljából az 

egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek, 

 

✓ a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, 

törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, 

tartózkodási helye és telefonszáma, a gyermek, tanuló mulasztásával 

kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre vonatkozó adatok a 

veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából a családvédelemmel 

foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel 

foglalkozó szervezetnek, intézménynek, 

 

✓ az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe 

vehető állami támogatás igénylése céljából a fenntartó részére 

továbbítható. 

A gyermek,  

✓ sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, 

magatartási rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat 

intézményei és a nevelési-oktatási intézmények egymás között, 

 

✓ óvodai fejlődésével, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével 

kapcsolatos adatai a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az 

iskolának 

továbbítható. 

Az óvoda nyilvántartja azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított 

kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükségesek. E 

célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a 

kedvezményre való jogosultsága. 

Az adattovábbítás az intézményvezető aláírásával, írásos megkeresésre postai úton 

ajánlott küldeményként, kézbesítés esetén átadókönyvvel történhet. E-mailen történt 

megkeresés esetén elektronikus formában a megfelelő adatvédelem biztosításával. 

Intézményen belül papír alapon zárt borítékban. 

6. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG 

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

aki közreműködik a gyermek felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva harmadik 

személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel és családjával 

kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel 



  

szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség a foglalkoztatási 

jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség 

nem terjed ki a nevelőtestület tagjainak egymás közti a gyermek fejlődésével összefüggő 

megbeszélésre. 

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

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

A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott az intézményvezető 

útján köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha megítélése 

szerint a gyermek – más vagy saját magatartása miatt – súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy 

került. Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, valamint az adattal kapcsolatosan 

egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges. 

A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha alóla a szülővel történő 

közlés tekintetében a szülő írásban felmentést adott. 

A titoktartási kötelezettség nem terjed ki azokra az adatokra, amelyek a köznevelési 

törvény alapján kezelhetők és továbbíthatók. 

A titoktartási kötelezettség kiterjed azokra is, akik részt vesznek a nevelőtestület ülésén. 

Az intézmény az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással, juttatások, 

kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, állampolgári jogok és 

kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, a köznevelési 

törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő 

mértékben, célhoz kötötten kezelhetik. 

Adattovábbításra az intézmény vezetője és a meghatalmazás keretei között az általa 

megbízott vezető vagy más alkalmazott jogosult. 

Az adatkezelés és továbbítás intézményi rendjét az iratkezelési szabályzat rögzíti. 

Önkéntes adatszolgáltatás esetén a szülőt tájékoztatni kell arról, hogy az 

adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező. Az önkéntes adatszolgáltatásra 

vonatkozó szülői engedélyt az elévülési idő végéig nyilván kell tartani. 

A szabályzatban felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai 

felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók. 

 

7. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ, ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 

Infotv. 20. § (1) bek. alapján az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, 

hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.  

A megfelelő tájékoztatás eljárásrendje 

1. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a 

hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező.  

2. Egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden 

tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az 

adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, 

hogy kik ismerhetik meg az adatokat.  

3. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és 

jogorvoslati lehetőségeire is. 



  

Az adatkezelés jogalapja 

Főszabály szerinti két jogalap létezik:  

✓ az érintett hozzájárulása illetve  

✓ a jogszabályi felhatalmazás.  

A meglévő két jogalap mellett a törvény – uniós harmonizációs kötelezettségnek eleget téve – 

garanciális szabályok mellett lehetőséget biztosít arra, hogy az adatkezelő törvényi 

felhatalmazás és érintetti hozzájárulás hiányában is kezeljen személyes adatokat.  

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett – önkéntesen, megfelelő tájékoztatást 

követően, határozottan, félreérthetetlenül – hozzájárul. A hozzájárulás írásban adható meg.  

Különleges adat kezelése esetén kizárólag írásban lehet az adatkezeléshez hozzájárulni. Ha 

nem részletes tájékoztatáson alapul a hozzájárulás, akkor az adatkezelés jogellenes. 

Törvény illetve önkormányzati rendelet közérdekből elrendelheti az adatok kezelését 

(kötelező adatkezelés). Ilyenkor akár az érintett kívánsága ellenére is kezelhetők a személyes 

adatai. Az adatkezelés feltételeit a jogszabály határozza meg. 

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő 

a felvett adatokat  

✓ a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy 

✓ az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen 

érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával 

arányban áll 

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását 

követően is kezelheti. 

Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az 

eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére 

indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett 

hozzájárulását vélelmezni kell. 

Az önkéntes adatszolgáltatásra vonatkozó szülői és közalkalmazotti engedélyt az 

elévülési idő végéig nyilván kell tartani. 

A szabályzatban felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai 

felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók. 

 

8. ADATVÉDELEM 

 

Az adatokkal és az azok kezeléséhez alkalmazott elektronikus adathordozókkal 

kapcsolatban minden esetben rendelkezni kell a szükséges védelmi intézkedésekről, 

beleértve a vírusvédelmet és archiválást. Biztosítani kell az illetéktelen hozzáférés 

megakadályozását mind a papíralapú, mind az elektronikus adathordozó esetében. Az 



  

ezzel kapcsolatos védekezés, az elektronikus adathordozó esetében az 

intézményvezető, a papíralapú nyomtatványok esetében az óvodatitkár, a 

gyermekek adatainak estében az óvodapedagógus feladata és felelőssége. 

 

9. A KÖZOKTATÁS INFORMÁCIÓS RENDSZERE (KIR) 

 

A közoktatás információs rendszere – központi nyilvántartás keretében – a 

nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási 

gyermek adatokat tartalmazza. A közoktatás információs rendszeréből személyes adat 

csak az érdekelt kérése, illetve hozzájárulása esetén, illetve az érdekelt egyidejű értesítése 

mellett meghatározott esetben adható ki. A KIR keretében folyó adatkezelés tekintetében 

az adatkezelő a hivatal. 

A közoktatás információs rendszerébe – kormányrendeletben meghatározottak szerint – 

kötelesek adatot szolgáltatni azok az intézményfenntartók, illetve azok az intézmények, 

amelyek közreműködnek a köznevelési törvényben meghatározott feladatok 

végrehajtásában. 

Annak, akit első alkalommal alkalmaznak pedagógus-munkakörben, illetve nevelő- és 

oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazotti munkakörben, az adatkezelő a hivatal 

azonosító számot ad ki. 

A közoktatás információs rendszere tartalmazza azoknak a nyilvántartását, akik 

azonosító számmal rendelkeznek. A nyilvántartás tartalmazza az érintett nevét, születési 

adatait, az azonosító számot, a végzettségre és szakképzettségre vonatkozó adatokat, a 

munkahely címét és típusát, valamint OM-azonosítóját. 

A nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak az egyes, a 

foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása 

céljából továbbítható, a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának 

ellenőrzésére hivatott részére. Az információs rendszerben adatot az érintett 

foglalkoztatásának megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított öt évig lehet kezelni, 

kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintett ismét bejelentik a nyilvántartásba. 

Az intézmény vezetője a KIR-ben az oktatási azonosító számmal kapcsolatosan 

nyilvántartott adatok változását a változást követő öt napon belül köteles 

bejelenteni.  

 

A Közoktatási Információs Központ annak, aki első alkalommal létesít jogviszonyt, 

azonosító számot ad ki. 

✓ A közoktatás információs rendszere tartalmazza a gyermekek nyilvántartását. 

✓ A nyilvántartás tartalmazza a gyermek nevét, születési helyét és idejét azonosító 

számát, anyja nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, állampolgárságát, valamint az 

érintett nevelési intézmény adatait. 

✓ A nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak a jogviszonyhoz 

kapcsolódó juttatás jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható 

a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésre hivatott 

részére. A nyilvántartásban adatot a jogviszony megszűnésére vonatkozó 

bejelentéstől számított öt évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az 

érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba. 



  

A KIR nyilvántartás a gyermek 

✓ nevét, 

✓ nemét, 

✓ születési helyét és idejét, 

✓ társadalombiztosítási azonosító jelét, 

✓ oktatási azonosító számát, 

✓ anyja nevét, 

✓ lakóhelyét, tartózkodási helyét, 

✓ állampolgárságát, 

✓ sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét, 

✓ jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét, 

✓ nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját, 

✓ jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot, 

✓ nevelésének, oktatásának helyét, 

tartalmazza. 

A KIR adatkezelője a KIR-ben nyilvántartott személyek természetes személyazonosító 

adatait és lakcímét azonosítás céljából elektronikus úton megküldi a személyi adat- és 

lakcímnyilvántartás központi szervének. A sikeres azonosítást követően a személyi adat- 

és lakcímnyilvántartás központi szerve kapcsolati kódot képez, amelyet azonosítás 

céljából megküld a KIR adatkezelőjének. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás 

központi szerve az azonosított természetes személy természetes személyazonosító 

adatainak és lakcímének a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban bekövetkezett 

változásáról a kapcsolati kódon értesíti a KIR adatkezelőjét. A KIR adatkezelője a jelen 

bekezdés szerint tudomására jutott adatváltozást a KIR-ben a köznevelési intézmény 

egyidejű értesítésével hivatalból vezeti át. A tanulói nyilvántartásban adatot a tanulói 

jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított harminc évig lehet kezelni, 

kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba. 

Az alkalmazotti nyilvántartás tartalmazza az alkalmazott 

✓ nevét, anyja nevét, 

✓ születési helyét és idejét, 

✓ oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát, 

✓ végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét, 

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

pedagógus-szakvizsga, PhD megszerzésének idejét, 

✓ munkaköre megnevezését, 

✓ munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját, 

✓ munkavégzésének helyét, 

✓ jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét, 

✓ vezetői beosztását, 

✓ besorolását, 

✓ jogviszonya, munkaviszonya időtartamát, 

✓ munkaidejének mértékét, 

✓ tartós távollétének időtartamát. 

Az alkalmazotti nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak az 

egyes, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének 



  

megállapítása céljából továbbítható, a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel 

jogosságának ellenőrzésére hivatott részére, továbbá az adatok pontosságának, 

teljességének, időszerűségének biztosítása, valamint a pedagógusigazolvány igénylésével 

kapcsolatos eljárás keretében azonosítás céljából a személyi adat- és lakcímnyilvántartó 

szerv részére. 

A KIR adatkezelője a KIR-ben nyilvántartott személyek természetes személyazonosító 

adatait és lakcímét azonosítás céljából elektronikus úton megküldi a személyi adat- és 

lakcímnyilvántartás központi szervének. A sikeres azonosítást követően a személyi adat- 

és lakcímnyilvántartás központi szerve kapcsolati kódot képez, amelyet azonosítás 

céljából megküld a KIR adatkezelőjének. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás 

központi szerve az azonosított természetes személy természetes személyazonosító 

adatainak és lakcímének a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban bekövetkezett 

változásáról a kapcsolati kódon értesíti a KIR adatkezelőjét. A KIR adatkezelője a jelen 

bekezdés szerint tudomására jutott adatváltozást a KIR-ben a köznevelési intézmény 

egyidejű értesítésével hivatalból vezeti át. 

A társadalombiztosítási azonosító jel bejegyzésére irányuló kérelem esetén a 

társadalombiztosítási azonosító jel hitelességét a KIR adatkezelője az országos 

egészségbiztosítási szerv nyilvántartásával elektronikus úton megfelelteti. Eltérés esetén 

a személyi- és lakcím adatok helyességére vonatkozó rendelkezéseket alkalmazza. 

 

10. A PEDAGÓGUSIGAZOLVÁNY 

 

A munkáltató a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak részére - kérelemre - 

pedagógusigazolványt ad ki. 

✓ A pedagógusigazolványt a Közoktatási Információs Iroda készítteti el és a 

munkáltató útján küldi meg a jogosult részére. A pedagógusigazolvány a 

közoktatás információs rendszerében található adatokat tartalmazhatja. 

✓ A pedagógusigazolvány tartalmazza továbbá az igazolvány számát, a jogosult 

fényképét és aláírását. 

✓ A pedagógusigazolványt jogszabályban meghatározottak szerint kell igényelni. Az 

igényléshez szükséges adatok a pedagógusigazolvány elkészítéséhez 

továbbíthatók. 

✓ A pedagógusigazolvány elkészítője az adatokat az igazolvány érvényességének 

megszűnését követő öt évig kezelheti. Az adatkezelés kizárólagosan a 

pedagógusigazolvány elkészítését, az adatok tárolását és a Közoktatási 

Információs Irodával történő egyeztetését foglalja magában. 

 

 

11. A KÖZALKALMAZOTTAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

 

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

tartalmazó egyéb nyilvántartásokba, személyi iratokba korlátozás nélkül betekinthet, 

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



  

Tájékoztatást kérhet személyi irataiba való betekintésről, adatszolgáltatásról, személyi 

anyagának más szervhez való továbbításáról. 

A közalkalmazott az általa szolgáltatott adatai helyesbítését és javítását a nyilvántartás 

vezetőjétől, egyéb esetekben az intézményvezetőtől írásban kérheti. A közalkalmazott 

felelős azért, hogy az általa a munkáltató részére átadott, bejelentett adatok hitelesek, 

pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek. 

A közalkalmazott az adataiban bekövetkező változásról 8 napon belül köteles írásban 

tájékoztatni az óvoda vezetőjét, aki 8 napon belül köteles intézkedne az adatok 

aktualizálásáról. 

 

12. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 

 

A Szabályzat hatálya kiterjed az intézményvezetőjére, vezető beosztású beosztottaira, 

minden közalkalmazottjára, továbbá az intézmény gyermekeire, e Szabályzat szerint kell 

ellátni a közalkalmazotti alapnyilvántartást, valamint a közalkalmazott személyi iratainak 

és adatainak kezelését. 

A gyermekek adatainak nyilvántartását, továbbítását, kezelését is e Szabályzat szerint 

kell végezni. 

E Szabályzatot megfelelően kell alkalmazni a közalkalmazotti jogviszony megszűnése 

után, illetve e jogviszony létesítésére irányuló előzetes eljárásokra. A gyermekek 

adataival kapcsolatos titoktartási kötelezettség független a közalkalmazotti jogviszony 

fennállásától, annak megszűnése után határidő nélkül fennmarad. 

 

13. ILLETÉKESSÉG 

• Az intézmény vezetője: 

✓ biztosítja a szabályozás jogszerűségét és folyamatos fejlesztését 

✓ biztosítja a szabályozás megismerhetőségét 

✓ ellenőrzi a szabályozás előírásainak betartását, bevezeti a szükséges 

korrekciókat 

✓ eljár a szabályozás megsértéséből eredő- helyben kezelhető - panaszok 

esetén 

• Az intézményvezető - helyettes 

✓ biztosítja munkaterületén a szabályozás megvalósulását és annak 

ellenőrzését 

✓ kezdeményezést tesz a szabályozás betartásával, korrekciójával, 

fejlesztésével kapcsolatban 

✓ előkészíti a munkaköréhez tartozó területeken a külső adattovábbítást és az 

intézményvezető elé terjeszti azt engedélyezésre 

• Óvodatitkár 

✓ személyesen végzi a munkakörébe tartozó intézményi nyilvántartási és 

adatvédelmi adatokat 

✓ ellátja a szabályozáshoz kapcsolódó belső ellenőrzési feladatokat 



  

✓ rendszeresen ellenőrzi és értékeli az intézményvezető felé a szabályozás 

előírásainak megvalósulását 

✓ kezdeményezéseket tesz a szabályozás korrekciójára, a szabálykövetés 

erősítésére 

• Óvodapedagógusok 

✓ betartják a szabályozás munkaterületükkel összefüggő rendelkezéseit 

✓ kezdeményezik az eltérések megszüntetését és a szabályozás, 

szabálykövetés fejlesztését 

14. JOGSÉRELEM ESETÉN AZ ELJÁRÁS RENDJE 

 

A személyhez fűződő jogok a törvény védelme alatt állnak, sérelmük esetén a 

jogsérelmet szenvedett személy az esetleges jogsértések esetében a Nemzeti Adatvédelmi 

és Információszabadság Hatóság (NAIH) hatósághoz – és a bírósághoz – lehet fordulni. 

Az adatvédelem és az információszabadság terén a NAIH jár el.  

 

A jogérvényesítés formái: 

✓ Tiltakozás személyes adat kezelése ellen 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok 

kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 

teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos 

érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén. A 

tiltakozást írásban kell benyújtani az intézményvezetőhöz. 

Az intézményvezető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn 

belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága 

kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

✓ Bírósági jogérvényesítés 

Ha az óvoda adatkezelésében az érintett a jogainak megsértését vélelmezi, az 

adatkezelő óvoda ellen, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

és a bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért. Az 

adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén 

kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. 

 

15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

A szabályzat elfogadását követően lép hatályba és a fentiekre vonatkozó jogszabályok 

módosulásáig érvényes. 

A szabályzat elfogadásánál és módosításánál a szülői szervezetet véleményezési jog illeti 

meg. 

A szabályzat közzététele, a dokumentálás módja és a hozzáférő elhelyezés biztosítása az 

intézményben kialakult szokásrend szerint történik. 

 

http://www.naih.hu/
http://www.naih.hu/
http://www.naih.hu/


  

Az ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A TÓCÓSKERTI ÓVODA SZERVEZETI ÉS 

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE. 

 

A szabályzatban foglaltak megismerése és betartása, illetve betartatása az 

adatnyilvántartásban és – kezelésben közreműködő intézményi alkalmazottakra kötelező 

érvényű. 

Az intézménynél gondoskodni kell arról, hogy az Adatkezelési Szabályzatban foglalt 

előírásokat az érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzathoz csatolt 

íven aláírásukkal igazolják, a hatálybalépés napjával egyidejűleg. 

 

Az Adatkezelési Szabályzatot az alkalmazotti testület tagjai megismerték. Az aláírásokat 

a melléklet tartalmazza. 

 

Debrecen, 2022. december 06. 

 

 

 

 

 

             Báthory Csabáné 

                                                                                               Intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Az adatkezelési szabályzat tartalmát megismertem, tudomásul vettem. 

 

Ssz. Név Beosztás Aláírás 

1.  Antal Viktória Óvodapedagógus  

2.  Bajkáné Szücs Ágnes Óvodapedagógus  

3.  Báthory Csabáné Intézményvezető  

4.  Debreceniné Turcsán Judit Óvodapedagógus  

5.  Katonáné Benkő Csilla Intézményvezető 

helyettes 

 

6.  Kolláth Anikó Óvodapedagógus  

7.  Kovácsné Lente Magdolna Óvodapedagógus  

8.  Kovács Melinda Óvodapedagógus  

9.  Molnár Judit Óvodapedagógus  

10.  Oláhné Csegedi Erika Intézményvezető 

helyettes 

 

11.  Pintérné Jakab Mercédesz Óvodapedagógus  

12.  Pogonyi Lea Óvodapedagógus  

13.  Risiné Derzsényi Beáta Fejlesztőpedagógus  

14.  Szabó Balázsné Óvodapedagógus  

15.  Vislóczki Anikó Óvodapedagógus  

16.  Bózné Vida Andrea Óvodapedagógus  

17.  Kádárné Oláh Ildikó Óvodapedagógus  

18.  Lakatosné Drilla Erika Tagintézményvezető  

19.  Lovász Ilona Óvodapedagógus  

20.  Máté Vivien Óvodapedagógus  

21.  Nagy Veronika Anna Óvodapedagógus  

22.  Boldizsár Zita óvodatitkár  

23.  Fehérné Falvai Zsuzsanna Dajka  

24.  
Karsainé Gombos Beatrix 

Erzsébet Konyhai alkalmazott  

25.  Mózes Edit Konyhai alkalmazott  

26.  Nagy Jánosné  Dajka  

27.  Ölyüsné Varga Tünde Dajka  

28.  Rozsnyai Balázsné Dajka  

29.  Szabó László udvaros-eljáró  



  

Ssz. Név Beosztás Aláírás 

30.  Szilvási Ágnes Dajka  

31.  Ujpálné Izsvák Gabriella Pedagógiai 

asszisztens 

 

32.  Vargáné Matkó Judit Pedagógiai 

asszisztens 

 

33.  Győri Anikó Dajka  

34.  Dandé Zsoltné Dajka  

35.  Gáspár Erika Piroska Dajka  

36.  Kaprinyák Zoltánné Dajka  

37.  Papp Csabáné Óvodatitkár  

38.  Tarjányiné Fekszi Tímea Konyhai alkalmazott  

39.  Végh Éva Pedagógiai 

asszisztens 

 



 

 

Véleményezésre jogosultak nyilatkozattétele 

 

 

„A Közalkalmazotti Tanács a Tócóskerti Óvoda „Adatkezelés szabályzata” 

elfogadásához magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez 

általános véleményezési jogát korlátozás nélkül, a jogszabályban meghatározott határidő 

biztosításával gyakorolta. A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott 

meg.” 

 

 

Debrecen, 2022. november 23. 

 

 

 

 

 

 Kovácsné Lente Magdolna 

 KT elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Véleményezésre jogosultak nyilatkozattétele 

 

 

 

„A szülői közösség, a Tócóskerti Óvoda „Adatkezelés szabályzata” elfogadásához 

magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez a véleményezési jogát 

korlátozás nélkül, a jogszabályban meghatározott határidő biztosításával gyakorolta. A 

dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg.” 

 

 

 

Debrecen, 2022. november 23. 

 

 

 

 

 

 ……………………………………………………… 

 Szülői közösség  elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Az Adatkezelési szabályzatot megismertem, tudomásul vettem: 

Szabályzat elfogadása utáni munkába álló közalkalmazottak 

jelenléti íve 

 

NÉV BEOSZTÁS DÁTUM ALÁÍRÁS 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     



 

 

FÜGGELÉK 
 


