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BEVEZETŐ 

 
 
 
Az intézmény – a jogszabályi előírásoknak megfelelendő – alapító okiratában foglaltakat e 
Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 
alapján e szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény működésére, belső és külső 
kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket.  
 
A Szabályzatot az intézmény vezetője készítette el. 
 
A szabályzatot a nevelőtestület fogadja el a szülői közösség véleményezését követően, és az 
intézményvezető jóváhagyásával válik érvényessé. 
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I. rész 
 

Az alapító okiratban foglaltak részletezése 
 
 

1. Óvoda és Bölcsőde neve, székhelye, telephelye jogállása, alaptevékenysége 
 

OM-azonosítószáma:     030466 
Neve:     Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde 
Székhelye:     Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde   
  9444 Fertőszentmiklós Rákóczi Ferenc u.70 
 
 
Telephelye     Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde 
      9444 Fertőszentmiklós Malom u.3 
                                          
KSH statisztikai számjel:       16715284-8510-322-08 
KSH statisztikai törzsszáma:  S0101985 
Törzskönyvi azonosító:          641917 
Számlaszáma:        OTP Bank Rt.  11737100-16715284 
Adószáma:                             16715284-2-08 
 
Az intézmény alapítója Fertőszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő- testülete 
 
Fenntartója és felügyeleti szerve:  Fertőszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

Az intézmény működési területe: Fertőszentmiklós város közigazgatási területe 

Az intézmény típusa: óvoda és bölcsőde  

Szervezeti formája:  többcélú intézmény 

Az intézmény jogállása: önálló jogi személy 

 

 
Székhelye: 9444 Fertőszentmiklós, Szent István u. 19. 
                                                           
 
Csoportszáma: székhelyén:    3 óvodai csoport 
                                                                               1 bölcsődei csoport  
 Malom u. telephelyén:3 óvodai csoport 
                                                         
 
Maximális gyermeklétszám:  Székhely óvoda:  Fertőszentmiklós, Rákóczi Ferenc u. 70.  
    70 férőhely 
 Bölcsőde:  Fertőszentmiklós, Rákóczi Ferenc u. 70.    
    12 férőhely 
 Telephely:  Fertőszentmiklós, Malom u. 3. 
    78 férőhely 
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2. Intézmény alkalmazotti létszáma 

Az óvodában 11 fő óvodapedagógus dolgozik. Ebből 1 fő óvodavezető, 1 fő óvodavezető-
helyettes, 1 fő fejlesztőpedagógus, 1 fő gyógypedagógus, 2 fő rekreáció és gyógy-úszás oktató, 
1 fő logopédus és 2 fő pedagógus asszisztens. Kisegítő személyzet létszáma 7 fő, ebből 6 dajka 
és 1 óvodatitkár. 

A bölcsődei feladatokat 2 szakgondozó és 1 dajka látja el. 

 
Intézmény alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése (Az Alapító 
Okiratban foglaltak határozzák meg): 
 
                                                                        
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

091140 Óvodai nevelés ellátás működtetés feladatai 

066015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 

 

Államháztartási szakágazati besorolása: 851020 Óvodai nevelés 

 

Intézmény működési területe: Fertőszentmiklós város közigazgatási területe 

 

 

Szervezeti Struktúra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Intézményvezető 

Magasabb vezető 

Intézményvezető      
helyettes 

             Munkaközösség vezető 
                    

Bölcsőde Szakmai 
vezetője 

Dajkák, 
pedagógiai 
asszisztens, 
óvodatitkár 

 
Óvoda 

pedagógusok 

 
Gondozónők 

 
Munkaközösségi tagok  
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Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazotti létszám: 19 fő 

 

Munkakörök 
A munkakörökben 
foglalkoztatható  

létszám 

Megjegyzés (teljes vagy 
részmunkakör) 

óvodapedagógus, ebből 10 Teljes munkakör 

intézményvezető 1 Teljes munkakör 

intézményvezető-helyettes 1 Teljes munkakör 

kisgyermek nevelő-gondozó 2 Teljes munkakör 

dajka 5 Teljes munkakör 

pedagógiai asszisztens 1 Teljes munkakör 

óvoda titkár 1 Teljes munkakör 

 
 
Valamennyi munkakörhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök 
gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelősségi 
szabályokat a munkaköri leírások tartalmazzák. 
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II. rész 
 

A nevelési-oktatási intézményekre vonatkozó szabályok 

1. A működés rendje 

Általános szabályok 

Az óvodai nevelési év rendjét az óvodai munkaterv határozza meg. 
A munkatervhez ki kell kérni: 
 - az óvodai szülői szervezet (közösség) véleményét. 
 
Az óvodai nevelési év rendjében meg kell határozni: 
 - az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását (max. 5 nap), 
 - a szünetek időtartamát,  

- a megemlékezések, a nemzeti, az óvodai ünnepek megünneplésének időpontját, 
 - a nevelőtestületi, és a szülői értekezletek, valamint fogadóórák időpontját. 
 - az intézmény bemutatkozását szolgáló nyílt nap időpontját 
 
Az óvodai nevelés nélküli munkanapon, szükség esetén gondoskodni kell a gyermekek 
felügyeletéről. 
 
A nyitva tartás rendje:  
a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 12.§ alapján 
Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők – a házirendben szabályozottak 
szerint – gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül az intézménybe behozhassák, 
illetve hazavihessék. 
Az óvoda: 

- nyári zárva tartása 5 hét (jún.-júl.-aug.), 
- nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15-ig értesíti a szülőket, 
-    a nevelés nélküli munkanapokról legalább 7 nappal a zárva tartást megelőzően a 

szülőket tájékoztatja. 
A tájékoztatás módját a házirend szabályozza. 
A nyitvatartási rend értelemszerűen a munkanapokra, illetve a nevelés nélküli munkanapokra 
vonatkozik. 
Az intézmény előbb szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartására (előzetes kérelem 
alapján) az intézmény fenntartója illetve a jegyző adhat engedélyt.  
 
A gyermekek benntartózkodás rendje: 
Az intézményben az óvoda 

- reggel 6.30 órától 16.30 óráig fogad gyermekeket. 
A bölcsőde 

- reggel 6.45 órától 16.45 óráig fogad gyermekeket 
 
Az intézményből a gyermeket 
  a foglalkozásokat követően 
            - ha ebédet nem igényel: 11.30 órától 12 óráig,  

- délután: 14.45 órától legkésőbb 16.30 óráig kell elvinni. 
 

A gyermeket csak a gondviselő szülő, illetve az általa írásban meghatalmazott személy viheti 
el. 
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A gyermeket az óvodába érkezéskor az óvodai csoportba vezetéssel kell átadni az 
óvodapedagógusoknak, akik átveszik a gyermek felügyeletét. 
Az óvoda helyiségeit csak pedagógus, esetenként szakszolgálati szakember közreműködésével 
használhatja. A kizárólagosan felnőttek által használt helyiségekben (konyha, mosókonyha, 
kazánház, öltöző) gyermek nem tartózkodhat.  
 
Az alkalmazottak benntartózkodásának rendje: 
Az alkalmazottak munkaköri feladatait a munkaköri leírás és a megbízások tartalmazzák. A 
munkakörbe tartozó feladatok leírását, a túlórák és megbízások pénzügyi vonzata miatt, 
mindenki kézbe kapja. A pedagógus heti teljes munkaideje (40 óra), a kisgyermek nevelő-
gondozó heti teljes munkaideje (40 óra) mely kötelező órákból, valamint a nevelőmunkával 
összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A dajkák heti teljes munkaideje 40 óra. 
Az alkalmazottak napi munkarendjét és a helyettesítési rendet a vezető-helyettes állapítja meg, 
az óvoda foglalkozási rendjének megfelelően. A konkrét napi munkabeosztások 
összeállításánál az intézmény feladatellátását, zavartalan biztosítását és a pedagógusok feltétlen 
jelenlétét és közreműködését a teljes nyitva tartás idejében kell figyelembe venni. Az intézmény 
vezetőségének tagjai és a dolgozói javaslatot tehetnek egyéb szempontok és kérések 
figyelembevételére is.  
 
Az alkalmazott köteles a munkarendjének megfelelően ápoltan, munkaruházatban pontosan 
megjelenni. 
 
A munkából való rendkívüli távolmaradás esetén azonnal köteles jelenteni a vezetőnek vagy a 
vezető helyettesnek, hogy a helyettesítésről intézkedjen. 
Az óvónők és bölcsődei gondozónők számára a kötelező órán felüli – pedagógiai munkával 
összefüggő rendszeres vagy esetenkénti – feladatokra a megbízást vagy kijelölést az óvoda 
vezetője adja. 
 
A közösségi tulajdon érdekében az épület kulcsainak biztonságos használata a nyitó és záró 
dajka feladata. 
Kulcsmásolat az óvoda vezetőjénél és annak helyettesénél van. 
 
A vezetők nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje 
Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői 
feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. Ennek érdekében a vezetők nevelési-oktatási 
intézményben való benntartózkodásának rendjét az alábbiak szerint határozom meg: 
 

Vezetői beosztás megnevezése Az intézményben való tartózkodásának 
rendje 

Óvodavezető 6.30-13.00 vagy 13.00-16.00 
Óvodavezető helyettes 6.30-13.00 vagy 13.00-16.00 
Megbízott  13.00-16.00 vagy   6.30-13.00 

 
Óvodai ügyintézés: minden nap 8-13 óra között történik 



           2. A vezetők közötti feladatmegosztás, kiadmányozás és képviselet 
Ellátandó feladatok a vezetők 
munkaköri leírása alapján 

Feladatot ellátó vezető  Egyéb (helyettes, 
ellenőr stb.) 

Megjegyzés kiadmányozáshoz 

Szakszerű és törvényes működés Óvodavezető  Óvodavezető-helyettes folyamatos 
Célszerű és takarékos gazdálkodás Óvodavezető  Óvodavezető-helyettes 4 héten túli tartós hiányzás esetén 
Pénzügyi és gazdálkodási feladatok  Óvodavezető  Óvodavezető-helyettes 2 héten túli tartós hiányzás esetén kivétel: 

folyamatos megrendelés-szerződés: dolgozói 
bérlet, rezsi költség, meglévő előfizetés, 
helyettesítés elrendelése és elszámolása, 
gyermekétkeztetés számlái,  pénzügyi osztállyal 
egyeztetve. 

Gyermek és ifjúságvédelem Óvodavezető 
Óvodavezető helyettes 
Óvodapedagógusok  

Óvodavezető-helyettes 2 héten túli tartós hiányzás esetén, kivétel az 
azonnali intézkedést kívánó veszélyeztetettség 
felmerülése 

Gyermekbalesetek megelőzése Óvodavezető  Óvodavezető-helyettes folyamatos 
Egészségügyi vizsgálat megszervezése Óvoda titkár Óvodavezető folyamatos 
Ellenőrzési, mérési, értékelési rendszer 
működtetése  

Óvodavezető  Óvodavezető-helyettes folyamatos 

Pedagógiai program végrehajtása, 
ellenőrzése. 

Óvodavezető  Óvodavezető-helyettes folyamatos 

Éves munkaterv elkészítése, értékelése  Óvodavezető  Óvodavezető-helyettes 4 héten túli tartós hiányzás esetén 
Beiskolázási feladatok lebonyolítása  Óvodavezető  Óvodavezető-helyettes 4 héten túli tartós hiányzás esetén 
Pedagógus továbbképzési program és 
beiskolázási terv elkészítése 

Óvodavezető  Óvodavezető-helyettes 4 héten túli tartós hiányzás esetén 

Nemzeti ünnepek és egyéb hagyományok 
ápolása 

Óvodavezető helyettes 
Óvodapedagógusok 

Óvodavezető folyamatos 

Álláshelyek betöltése, kinevezés 
határozott időre 

Óvodavezető  Óvodavezető-helyettes 2 héten túli tartós hiányzás esetén 

Álláshelyek betöltése, kinevezés 
határozatlan időre 

Óvodavezető  Óvodavezető-helyettes 12 héten túli tartós hiányzás esetén 

Megbízások  Óvodavezető  Óvodavezető-helyettes 4 héten túli tartós hiányzás esetén 
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Munkavállalót terhelő felelősség 
megállapítása 

Óvodavezető  Óvodavezető-helyettes folyamatos 

Munkavállaló kártérítésével kapcsolatos 
intézkedés 

Óvodavezető  Óvodavezető-helyettes 4 héten túli tartós hiányzás esetén 

Közalkalmazottak besorolása, 
nyilvántartások  

Óvodavezető  Óvodavezető-helyettes 4 héten túli tartós hiányzás esetén 

Szükség szerint közalkalmazottak 
minősítése  

Óvodavezető  Óvodavezető-helyettes 12 héten túli tartós hiányzás esetén 

Alkalmazottak erkölcsi és anyagi 
elismerése  

Óvodavezető  Óvodavezető-helyettes 12 héten túli tartós hiányzás esetén 

Szabadságok tervezése, ütemezése Óvodavezető helyettes Óvodavezető folyamatos 
Szünetek alatti ügyelet biztosítása Óvodavezető helyettes Óvodavezető folyamatos 
Munkarend szervezése, ellenőrzése Óvodavezető helyettes Óvodavezető folyamatos 
Tanügy igazgatási feladatok  Óvodavezető  Óvodavezető-helyettes 2 héten túli tartós hiányzás esetén, kivétel a 

meglévő jogviszonnyal kapcsolatos igazolások 
folyamatos 

Kapcsolattartás szülői közösséggel és 
egyéb partnerekkel 

Óvodavezető  Óvodavezető-helyettes folyamatos 

Nyilvántartások naprakész vezetése,  Óvodavezető  Óvodavezető-helyettes folyamatos 
Szabályzatok dokumentumok elkészítése, 
hozzáférhetősége 

Óvodavezető  Óvodavezető-helyettes 4 héten túli tartós hiányzás esetén 

Csoportok adminisztratív teendőinek 
ellenőrzése 

Óvodavezető  Óvodavezető-helyettes folyamatos 

Tűz és munkavédelmi előírások betartása Óvodavezető  Óvodavezető-helyettes folyamatos 
Leltározás selejtezés  Óvodavezető  Óvodavezető-helyettes folyamatos 
Épület és vagyontárgyak védelme Óvodavezető  Óvodavezető-helyettes folyamatos 
Intézmény képviselete Óvodavezető  Óvodavezető-helyettes folyamatos 
Biztosítja a gyermekek részvételét városi 
eseményeken 

Óvodavezető helyettes Óvodavezető folyamatos 



A kiadmányozás szabályai 
 
Az intézményben bármilyen területen kiadmányozásra, a kiadványok tovább küldhetőségének és 
irattárazásának engedélyezésére az intézményvezető jogosult. Kimenő leveleket csak az intézmény 
vezetője írhat alá.  
Az intézményvezető akadályoztatása esetén a kiadmányozási jog gyakorlója az intézményvezető által - 
aláírásával és az intézmény bélyegzőjével ellátott írásos nyilatkozatban - megjelölt magasabb vezető 
beosztású alkalmazottja az intézménynek.  
Az intézmény ügyintézésével kapcsolatban keletkező ügyiratoknak az alábbiakat kell tartalmazniuk: 

az intézmény adatai (név, cím, irányítószám, telefonszám, faxszám, e-mail 
az irat iktatószáma 
az ügyintéző neve 
az ügyintézés helye és ideje  
A kiadvány jobb felső részében a következőket kell feltüntetni: 
az irat tárgya 
az esetleges hivatkozási szám 
a mellékletek száma 

A kiadványokat eredeti aláírással vagy hitelesített kiadványként lehet elküldeni. Ha a kiadványozó 
eredeti aláírására van szükség, a kiadvány szövegének végén, a keltezés alatt, a kiadványozó nevét, 
alatta pedig a hivatali beosztását kell feltüntetni. 
A hitelesítést a kiadvány jobb oldalán kell elvégezni. A keltezés alatt a kiadványozó nevét, valamint 
alatta a hivatali beosztását kell szerepeltetni.  
Bal oldalon „A kiadvány hiteles" záradékkal kell ellátni. A hitelesítést végző a záradékot aláírásával és  
az intézmény körbélyegzőjével hitelesíti.  
 
A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás 
 

Vezetői szint Szervezeti 
egység Rendje és formája 

Legfelsőbb 

vezetői szint  

(intézmény-vezető) 
 
 
 
 

nevelőtestület - Értekezletek ideje, rendszeressége: 
   évente 5 alkalom, nevelés nélküli munkanapokon 
- Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: 
   havonta, kötelező órákon túl 
- Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás ideje,    
   rendszeressége: szükség szerint, kötelező órákon túl 
- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: 
   szükség szerint, dokumentumok, faliújság, körlevél 

alkalmazotti 
közösség 
 

- Értekezletek ideje, rendszeressége: 
  évente 2-szer nevelés nélküli munkanapokon 
- Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: 
   havonta, kötelező órákon túl 
- Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás ideje,      
   rendszeressége: szükség szerint, kötelező órákon 
- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: 
   szükség szerint, dokumentumok, faliújság, körlevél 

 munkaközösség - nevelési év eleji munkatervi megbeszélés, 
- munkaközösségi foglalkozások (évi min.4) 
- év végi beszámoló elkészítése 
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 Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás 
 

Szervezeti 
egység 

Partner (másik) 
szervezeti 

egység 

Rendje és formája 

1. nevelőtestület  

 
 
 
 

alkalmazotti 
közösség 

- Együttes értekezletek ideje, rendszeressége: szükség   
   szerint,  
- Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége:    
   szükség szerint,  
- Vezetői megbeszélgetések, tájékoztatók ideje,    
   rendszeressége: szükség szerint,  
- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége:    
   szükség szerint, dokumentumok, faliújság, körlevél 

 munkaközösség - nevelési év eleji munkatervi megbeszélés, 
- munkaközösségi foglalkozások (évi min.4) 
- év végi beszámoló elkészítése 

 
 
3. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetére a 
helyettesítés rendje 
 

A nevelési-oktatási intézmény vezetője az alábbiak szerint köteles gondoskodni arról, hogy 
maga vagy helyettesének akadályoztatása esetén 

- a vezetői,  
- a vezető-helyettesi feladatokat ellássák. 

A vezető 4 hetet meghaladó tartós hiányzása esetén (előre tervezhető esetben a hiányzás 5. 
napjától) a helyettes 6 kötelező órában látja el vezetői feladatait, s a csoportja ellátásáról túlóra 
elrendelésével, vagy határozott idejű kinevezett pedagógus által kell gondoskodni. 
 
Ha egyértelművé válik, hogy 

- az intézmény vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályoztatása (pl. 
betegsége, egyéb távolléte, stb.) miatt nem tudja megtenni, a vezetői feladatokat az 
intézményvezető-helyettesnek kell ellátnia; 

- az intézményvezető helyettese a szükséges, vezető helyettes feladatkörébe tartozó 
teendőket akadályoztatása (pl. betegsége, egyéb távolléte, stb.) miatt nem tudja 
ellátni, az intézményvezető-helyettesi feladatokat az alábbi táblázatban megjelölt 
személynek kell ellátnia. 

 
A vezető, illetve a vezető-helyettes helyettesítésére vonatkozó további előírások: 

- a helyettesek csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó 
intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg a vezető, vezető-helyettes helyett,  

- a helyettes csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors intézkedést igényelnek, 
halaszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítés során történő ellátására a munkaköri 
leírásában felhatalmazást kapott,  

- a helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső 
szabályzataiban, rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem 
dönthet. 
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A vezető, illetve a vezető helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rend 
 

 

A vezető megnevezése, akit  
helyettesíteni kell 

A helyettesítő megnevezése 
(munkakör és név) 

Kebeleiné Németh Magdolna (vezető) Bokoriné Horváth Katalin (vezetőhely.) 
Árki Zoltánné (megbízott) Mihály Istvánné (megbízott) 
Sövegjártóné Varga Margit (megbízott) Horváthné Nagy Mária (megbízott) 

 
Ezen túlmenően a benntartózkodás alapján intézkedésre a magasabb fizetési fokozatba 
tartozó óvodapedagógus jogosult. Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a 
gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre 
terjed ki. 
 
4. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a 
nevelési-oktatási intézménnyel 
Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a következők 
szerint történhet: 

- külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket 
hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy arra az időtartamra, amely: 

- a gyermek érkezéskor: a gyermek átöltöztetésére és óvónőnek felügyeletre 
átadására, valamint a kísérő távozására,  

- a gyermek távozásakor: a gyermek óvónőtől való átvételére, átöltöztetésére, 
valamint a távozásra szükséges. 

 
- külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben: 
- a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az 

intézmény nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az intézménybe, 
valamint, 

- minden más személy. 
A külön engedélyt az óvoda valamely dolgozójától 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, gondviselőnek a szülői értekezletre való érkezéskor, illetve 

- a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor. 

 
Az óvoda helyiségeinek, létesítményének használati rendje 
 
Az intézmény minden dolgozója felelős a közösségi tulajdon védelméért, a berendezési tárgyak 
felszerelések állagának megőrzéséért, az energiatakarékos felhasználásáért, a tűz- , baleset- és 
munkavédelmi szabályok betartásáért. 
 
A gyermekek az óvoda helyiségeit és udvarát csak óvodapedagógusi felügyelet mellett 
használhatják. 
 
Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszerelési tárgyait, eszközeit csak az 
óvodavezető engedélyével lehet onnan elvinni. 



  

14 
 
 

 
A helyiségeket, létesítményeket rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvásra figyelemmel 
kell használni. 
 
A nevelői/fejlesztő szobát az óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát közvetlen segítők 
használják, ez a nevelőtestületi értekezletek helye is. A szülői közösség értekezleteire is 
rendelkezésre áll, továbbá a horizontális tanulásra érkező hospitálók konzultációjára is 
használható. 

 
Az udvar elsősorban a gyermekek levegőn való foglalkoztatására használható, a tavaszi, nyári 
időszakban a foglalkozások levezetésére.  A gyermekek levegőztetését naponként biztosítani 
kell, az évszaktól függetlenül és az időjárásnak megfelelően a pedagógiai programnak 
megfelelően. A rendért, a játékok és eszközök kíméletes használatáért, elrakásáért az 
óvodapedagógus felel. 
 
A nevelői/fejlesztő szobában a Szakértői Bizottság szakembere, logopédus és az utazó 
gyógypedagógus dolgozik. Egyéni fejlesztési szükség esetén az óvoda pedagógusai is igénybe 
vehetik. 
 
Az óvoda helyiségeiben párt nem működhet. 2011. évi CXC. törvény 24.§ (3). 
 
Az óvoda ingyenes helyiséghasználatot biztosít a közalkalmazotti tanács, a szülői szervezet 
részére. 
 
A helyiségek használatra való átengedéséről az óvodavezető dönt. 
 
Az igénybevevőket vagyonvédelmi kötelezettség terheli és kártérítési felelősséggel tartoznak. 
Kötelesek betartani az óvoda munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatában foglaltakat. 

 
Az épület biztonságos zárásáért, nyitásáért és a kulcsok őrzéséért a mindenkori reggeles és a 
délutános dajka a felelős. 

6. A vezetők és az  óvodai szülői szervezet (közösség) közötti kapcsolattartás rendje 

A vezetők és a szülői szervezet  közötti kapcsolattartás  
A nevelési-oktatatási intézmény vezetőjének feladata a szülői szervezettel való együttműködés 
Az együttműködés és kapcsolattartás során: 
A  vezető feladata a szülői szervezet jogainak gyakorlásához szükséges 

- információs bázis megadása (Az információ bázis megadása alatt kell érteni 
valamennyi nyilvános, az intézmény működésével kapcsolatos irat, dokumentum 
hozzáférésének biztosítását, illetve meghatározott dokumentumok közvetlen 
rendelkezésre bocsátását. Közvetlenül rendelkezésre kell bocsátani azokat az 
iratokat, dokumentumokat, melyek a szülői szervezet jogainak (pl. véleményezési, 
javaslattevő, illetve egyetértési) gyakorlásához szükségesek, 

- óvodán belül megfelelő helyiség biztosítása a szükséges berendezési tárgyakkal. 
A szülői szervezet feladata, hogy éljen a jogszabály és az óvoda, bölcsőde más belső 
szabályzataiban megadott jogosítványaival, s jogainak gyakorlásával: 

- segítse az intézmény hatékony működését,  
- támogassa a vezetők irányítási, döntési tevékenységét. 

A szülői szervezet kiemelt feladata, hogy  
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- javaslatot tegyen az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben, 
különösen: 

- az intézmény irányítását érintő kérdésekben,  
- a vezető személyével kapcsolatos kérdésekben,  
- az intézmény egészét, vagy a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben; 
- egyetértési jogot gyakoroljon az óvodai pedagógiai program elfogadásakor. E jog 

gyakorlásához az óvoda vezetője, illetve az általa kijelölt pedagógus köteles 
tájékoztatást adni a programhoz. 

- egyetértési jogot gyakoroljon a házirend elfogadásakor. 
- a szülői szervezet és a vezetők kapcsolattartásának egyik speciális eszköze a 

nevelőtestület összehívásának kezdeményezési joga. A szülői szervezet által, a 
nevelőtestület összehívására tett kezdeményezésről, a nevelőtestület dönt. 

 
A szülői szervezet és a vezetők kapcsolattartási formái: 
 - szóbeli személyes megbeszélés,  
 - értekezletek,  
 - írásbeli tájékoztatók, 

- Szülői Fórum Szabályzata dokumentum, a jogok írásba foglalásával. 
 
A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás rendje 
Az intézményben a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői 
szervezetet hozhatnak létre, melynek vezetőségébe minden csoport szülői közössége 2 főt 
delegál. Legalább évi 2 alkalommal, az intézmény vezetésével közös értekezletet tartanak a 
hatékony együttműködés érdekében.  

A vezetőknek biztosítani kell, hogy a szülői szervezet: 
- az óvodai nevelési év rendjét annak elfogadása előtt véleményezze – a nevelési év 

rendjére vonatkozó dokumentumot a szülői szervezetnek úgy kell átadni, hogy 
legalább 7 nap rendelkezésre álljon a véleményalkotásra; 

A szülői szervezet köteles véleményezési jogkörében eljárva írásban nyilatkozni. Az intézmény 
vezetőjének feladata a szülői szervezettel való együttműködés. 

 

A szülői szervezetek megnevezése 

Szülői szervezet megnevezése Megalakításának időpontja 

Szülői Közösség Minden év szeptemberi  szülői 
értekezlet 

 
 
 
7. Azok az ügyek, melyekben a szülői szervezetet (közösséget) a szervezeti és működési 
szabályzat véleményezési, egyetértési joggal ruházza fel 
 

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

véleményezési jog: 
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- munkaterv véleményezése – a 20/2012. (VIII.28.) EMMI rendelet alapján,  
- ha az intézményben nem működik óvodaszék, akkor minden olyan kérdésben, 

melyben jogszabály rendelkezése alapján az óvodaszék egyetértési jogot 
gyakorolna, a szülői szervezet (közösség) véleményét ki kell kérni – a 20/2012. 
(VIII.28.)  EMMI rendelet alapján 

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

pedagógiai programmal kapcsolatos tájékoztatás adásra vonatkozó szabályozása 
terén – a 20/2012. (VIII.28.) EMMI rendelet alapján 

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

 
8. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok 
ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések 
Az intézmény a nemzeti köznevelés szóló 2011. évi CXC. törvény figyelembe vételével a 
következők szerint szabályozza a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, 
továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket. 

A nevelőtestület egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja: 
- a szakmai munkaközösségre.  

A nevelőtestület nem ruházhatja át a következő jogköreit: 
 - foglalkozási program elfogadása, 
 - a szervezeti és működési szabályzat elfogadása. 

A nevelőtestület átruházhatja a következő jogköreit: 

Döntési jogkörét: 
- a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése; 
- a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 

elfogadása; 
- a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása; 
- a házirend elfogadása; 
- az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési 

programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása; 
- jogszabályban meghatározott más ügyek. 
-  

Véleménynyilvánítási jogkörét: 
- a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben,  

- az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során,  

- az intézményvezető-helyettesek megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt, 

- a nevelési-oktatási intézmény költségvetésében szakmai célokra rendelkezésre álló 
pénzeszközök felhasználásának megszervezésében,  

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

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

Javaslattételi jogkörét – a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos – 
valamennyi kérdésben. Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles 
azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. 

Jelenleg a nevelőtestület jogkört nem ruház át.  
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9. Dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés, tájékoztatás  

Az óvoda alapdokumentumait (Pedagógiai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat, 
Munkaterv, Házirend) a szülők megismerhetik. A vezetői irodában megtalálhatók. A 
Házirendet minden beiratkozó betekintésre átveszi, ezt aláírásával igazolja. Az előbbi 
dokumentumokra illetve bármely az intézmény érintő kérdésben - a kötelező titoktartás 
figyelembevételével - tájékoztatást az óvodapedagógusok, illetve az óvodavezető ad. 
A pedagógiai program a nyitvatartási időben minden csoportban megismerhető, betekintésre 
átadható. Szóbeli információ előzetes egyeztetés alapján vezetői vagy pedagógiai fogadóórákon 
kérhető. 
 
10. A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének fogalma, célja 

A pedagógiai munka belső ellenőrzése: a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógiai 
tevékenységére kiterjed. 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi 
feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése. 
Az ellenőrzés célja másrészről a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása. 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények: 

- fogja át a pedagógiai munka egészét,  
- segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását, 
- a tevékenységekkel szemben támasztott követelményekhez igazodva mérje és 

értékelje a pedagógus által elért eredményeket, ösztönözzön a minél jobb eredmény 
elérésére, 

- támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb ellátását, 
- a szülői közösség észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel segítse az oktatás 

valamennyi szereplőjének megfelelő pedagógiai módszer megtalálását, 
- biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát, 
- támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes 

végrehajtását, megtartását, 
- hatékonyan működjön a megelőző szerepe.  

A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak  
A pedagógiai munka belső ellenőrzésére elsősorban, általános jogkörben jogosult: 

- az intézmény vezetője,  
- az intézményvezető helyettese 
- munkaközösség vezető 

A pedagógiai munka belső, valamely témájú, területre vonatkozó ellenőrzésére az intézmény 
valamennyi pedagógus dolgozója javaslatot tehet. 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái 
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái különösen a következők lehetnek: 

 -  szóbeli beszámoltatás, 
 -  írásbeli beszámoltatás, - speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok. 
 -  értekezlet,  



  

18 
 
 

 -  foglalkozás látogatás, 
 -  dokumentum elemzés 

Az intézményvezető a pedagógiai munka belső ellenőrzése céljából éves munkatervet készíthet. 
 

11. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve a pedagógiai 
szakszolgálatokat, pedagógiai szakmai szolgáltatókkal, gyermekjóléti szolgálattal, 
valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való 
kapcsolattartást 

Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart: 

egyes kiemelt intézményekkel, szervekkel: 
 - a fenntartóval, 
 - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Soproni Tankerületével, 

- más oktatási intézményekkel, referencia intézményekkel,  

az intézményt támogató szervezetekkel: 
- pedagógiai szakszolgálatokkal 
- pedagógiai szakmai szolgáltatókkal 
- a gyermekjóléti szolgálattal;  
- az egészségügyi szolgáltatóval;  
- egyéb közösségekkel: 
 - az intézménnyel jogviszonyban állók hozzátartozóival, 
 - a település egyéb lakosaival 
- civil szervezetekkel. 

A fenntartóval való kapcsolattartás: 
Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő területekre terjed 
ki: 

- az intézmény átszervezésére, megszüntetésére, 
- az intézmény tevékenységi körének módosítására, 
- az intézmény nevének megállapítására, 
- az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységére (elsősorban a költségvetésre, 

költségtérítésekre, a szociálisan adható kedvezményekre stb.), 
- az intézmény ellenőrzésére: 
- gazdálkodási, működési törvényességi szempontból, 
- szakmai munka eredményessége tekintetében,  
- az ott folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre, valamint 
- a tanuló és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések tekintetében, 
- az intézményben folyó szakmai munka értékelésére.  

Az intézmény és a fenntartó kapcsolata eseti: 
- az intézmény SZMSZ-a jóváhagyása és módosítása, a nevelési/pedagógiai 

programja jóváhagyása tekintetében-amennyiben szükséges. 
 

A fenntartóval való kapcsolattartás formái: 
- szóbeli tájékoztatásadás, 
- írásbeli beszámoló adása,  
- egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel, 
- a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából, 
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- speciális információszolgáltatás az intézmény pénzügyi-gazdálkodási, valamint 
szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan. 

 
Más oktatási intézményekkel és Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Soproni 
Tankerülettel való kapcsolattartás 
Az intézmény más oktatási intézményekkel kapcsolatot alakíthat ki. 
A kapcsolatok lehetnek: 
 - szakmai,  
 - kulturális,  
 - sport és egyéb jellegűek. 
A kapcsolatok formái: 
 - rendezvények,  
 - versenyek. 
  - szolgáltatások. 
A kapcsolatok rendszeressége a kapcsolatok jellegétől függően alakulhat. 
 
Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás 
Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai, hogy: 

- a támogató megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény 
- anyagi helyzetéről,  
- támogatással megvalósítandó elképzeléséről, és annak előnyeiről, 
- az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról olyan nyilvántartást 

vezessen, hogy abból a támogatás felhasználásának módja, célszerűsége stb. 
egyértelműen megállapítható legyen; a támogató ilyen irányú információigénye 
kielégíthető legyen. 

- Az intézményvezető feladata, hogy az intézmény számára minél több támogatót 
szerezzen, s azokat megtartsa. 

 
Pedagógiai szakszolgálatokkal 
Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek fejlődése, speciális szükségletek biztosítása, 
érdekében a: 

- Győr-Moson-Sopron Megyei Gyógypedagógiai Szolgáltató Központtal, illetve 
- Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal, 
- országos szakértői szolgáltató központokkal. 

Az intézmény segítséget kér ha a gyermek fejlesztését pedagógiai eszközökkel nem tudja 
biztosítani, 
Az intézmény a Megyei Szakértői Bizottsággal közvetlen kapcsolatot tart fenn. 
A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: 

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

- esetmegbeszélés – az intézmény részvételével, 
- a Megyei, Szakértői Bizottság címének és telefonszámának intézményben való 

kihelyezése, lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget, 
- előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére. 
- utazó gyógypedagógusi ellátás során folyamatos konzultáció az óvodában a 

gyermek fejlesztéséről. 
Pedagógiai szakmai szolgáltatókkal 
Az intézmény kapcsolatot tart a pedagógusok szakmai munkájának fejlesztése, segítése 
érdekében. 
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A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: 
- a szakmai szolgáltató címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése, 

lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget. 
 

A család- és gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás 
Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és 
megszüntetése érdekében a: 

- család- és gyermekjóléti szolgálattal, illetve 
gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más 

- személyekkel,  
- intézményekkel és 
- hatóságokkal. 

Az intézmény segítséget kér a család- és gyermekjóléti szolgálattól, ha a gyermeket 
veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni. 
Az intézmény a család- és gyermekjóléti szolgálattal közvetlen kapcsolatot tart fenn. 
A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: 

- a család- és gyermekjóléti szolgálat értesítése – ha az intézmény a szolgálat 
beavatkozását szükségesnek látja, 

- esetmegbeszélés – az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére, 
- a család- és gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való 

kihelyezése, lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget, 
- előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére. 

Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás 
Az intézmény a gyermek mindennapos, rendszeres egészségügyi felügyeletét egészségügyi 
szolgáltató bevonásával oldja meg. 
Az egészségügyi szolgáltatóval az intézménynek folyamatos kapcsolata van. 
A szolgáltatatást a szolgáltató szolgáltatási szerződés alapján biztosítja az intézménynek.  
A szolgáltatás díját az intézmény költségvetésében tervezni kell. 
A kapcsolattartás részletes formáját, módját a szerződésben az intézményben jelentkező jogos 
igények szerint kell rendezni.  

Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartása 
Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartására a közösségi szervező, kulturális és 
sport tevékenység jellemző. 

Összetartó szerepe jelentős. 
A külső kapcsolattartás a hagyományos rendezvényekben, illetve más jellegű programokban 
jelenik meg. 
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Az intézmény külső kapcsolatait jelentő szervezetek 
 
Az intézményi kapcsolat 
típusa 

A kapcsolatot jelentő szervezet neve és címe 

1. Fenntartói 

 
 
 
 

Fertőszentmiklós Város Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal 
Fertőszentmiklós Szent István u.19 

2. Más oktatási intézmény 
 
 
 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Soproni Tankerülete 
Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola  
Fertőszentmiklós Szent I. u. 

3. Intézményt támogató 
szervezetetek 

Fertőszentmiklósi Óvodásokért Alapítvány 
Fertőszentmiklós Rákóczi Ferenc u. 70. 

4. Család- és gyermekjóléti 
szolgálat 
 
 
 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat  
Fertőszentmiklós Szent István u.21.  

5. Egészségügyi szolgáltató 
 
 
 

Dr. Badicu Ágnes (orvos)  
Fertőszentmiklós Ifjúság tér 5 

6. Egyéb 
 
 
 
 

Mozgásvizsgáló Országos Szakértői Bizottság  
1145 Budapest Mexikói út 63/64 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  
9400 Sopron Mátyás K. u. 18 

Arany János Egységes Gyógypedagógiai központ  
9300 Csorna Erzsébet királyné út 64. 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság   
9023 Győr Cirkeli u.31. 
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13. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos 
feladatok 

Az ünnepélyek, megemlékezések rendje 
Az intézményben az ünnepélyek, megemlékezések rendje évenként ismétlődő jelleggel, a 
korábbi hagyományokat ápolva kerül meghatározásra. 
Az ünnepélyek, megemlékezések pontos időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat 
és felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg. 

A hagyományápolással kapcsolatos feladatok 
A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve ellátottjának a feladata. 
A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének 
 - megőrzése, illetve 
 - növelése. 
A hagyományápolás elsősorban a nevelőtestület feladata, mely tagjai közreműködése révén 
gondoskodik arról, hogy az intézmény hagyományai fennmaradjanak. 
A hagyományápolás eszközei: 
 - ünnepségek, rendezvények,  
 - egyéb kulturális versenyek, 
 - egyéb sport versenyek, 
Az intézmény hagyományai érintik: 
 - az intézmény ellátottjait (gyermekeket),  
 - a felnőtt dolgozókat,  
 - a szülőket. 
Az intézmény hagyományápolása körébe tartozó konkrét rendezvények nevét, a rendezvénnyel 
érintettek körét, valamint a rendezvény várható időpontját a (programnaptár) tartalmazza. 
A hagyományápolás érvényesülhet továbbá az intézmény: 
 - jelkép használatával (zászló, jelvény stb.), 
 - tanulók/gyermekek ünnepi viseletével,  
 - az intézmény belső dekorációjával. 
A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat 
teremtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről is 

Az ünnepélyek, megemlékezések rendje 

 
Az ünnepély, megemlékezés neve 

Az ünnepély, 
megemlékezés (irányadó) 

időpontja 
Mikulás December 6. 
Advent December 1 – 20  
Karácsony December 18-22. 
Farsang Február 1-20. 
Március 15. Március 12-14. 
Húsvét Április (március) 
Anyák napja Május 1-10. 
Gyermeknap Május  
Nagycsoportosok búcsúztatása Június 
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Az intézmény hagyományápolása körébe tartozó rendezvények 

 
A rendezvény neve 

A rendezvénnyel érintettek 
köre 

A rendezvény  
(hozzávetőleges) 

időpontja 
Víz Világnapja alkalmazottak, gyermekek március 22. 

A Föld Napja alkalmazottak, gyermekek április 22. 

Madarak Fák Napja alkalmazottak, gyerekek május19. 

Születésnap alkalmazottak, gyerekek  

Állatok Világnapja alkalmazottak, gyerekek október 4. 

Kirándulás alkalmazottak, gyerekek szeptember, május 

 

 

Az intézmény jelkép, viselet, egyéb külső jegy, mint hagyomány ápolásának, 
használatának leírása 

Megnevezés Leírás 

Címeres magyar zászló, címer szabvány 
Kokárda  nemzeti színű szalag 
Ünnepi viselet szülői ízlés szerint 
Ünnepi viselet nemzeti ünnepeken fehér felső, sötét alj 

 
 
14. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 
A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletét-tisztasági szűrését-, mint ingyenesen 
igénybe vehető szolgáltatást az intézmény biztosítani köteles. 

 
 
Az egészségügyi ellátás rendje: 
 
 Iskolaorvosi szolgáltatatás 

Az egészségügyi ellátás megnevezése Iskolaorvosi szolgáltatás 

Az ellátást nyújtó pontos megnevezése Dr. Badicu Ágnes 
Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának jellege 
(teljes, részmunkaidő stb.) 

megbízás 

Az ellátást nyújtó által az intézményben 
töltendő idő 

nincs 

Az ellátás nyújtásának helye (pontos címe) Egészségügyi Központ gyermekorvosi rendelő 
Fertőszentmiklós, Ifjúság tér 5.  
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Védőnői szolgáltatás 

Az egészségügyi ellátás megnevezése Védőnői szolgáltatás 

Az ellátást nyújtó pontos megnevezése Települési és Iskola egészségügyi Védőnői 
Ellátás 

Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának jellege 
(teljes, részmunkaidő stb.) 

Megbízás  

Az ellátást nyújtó által az intézményben 
töltendő idő 

Negyedéves tisztasági szűrés 
 

Az ellátás nyújtásának helye (pontos címe) Helyben  
Az ellátás nyújtása során annak a védőnőnek 
(védőnői körzetnek) a megnevezése, akivel 
együttműködve történik a szolgáltatás nyújtás 

Kovácsné Kollár Katalin 

 
 
15. Az intézményi védő, óvó előírások, gyermekvédelmi feladatok ellátási rendje 
 
A gyermekvédelmi felelős és az óvodavezető feladatai: 
A gyermekvédelmi felelős a nevelőtestület tagja, az intézmény vezetőjének a megbízásából, az 
óvodavezetővel együtt képviseli a gyermek és ifjúságvédelmi szempontokat, szervezi, 
irányítja, és személyes részvételével elősegíti ezek érvényesülését.  
A családdal és a pedagógusokkal együttműködve kiküszöböli a veszélyeztetett gyermekekre 
ható ártalmakat, védi őket a testi, lelki, erkölcsi károsodásoktól illetve ellensúlyozza a 
veszélyeztető hatásokat. 
A nevelési év elején megtervezi a gyermekvédelmi munkaprogramot. 
Részt vesz a Gyermekvédelmi Szolgálat tanácskozásain, eset megbeszélésein. Beszámol évente 
a Települési Tanácskozáson. 
Esetjelző lapot elkészíti és elküldi. 
Munkájáról évente beszámol a nevelőtestületi értekezleten illetve egyéb esetekben az 
intézményvezető utasítására. 
Kapcsolatot tart konkrét esetekben a Szakértői Bizottsággal, gyámhatósággal, pártfogókkal, 
nevelőszülői felügyelőkkel, rendőrséggel, valamint a családokkal foglalkozó szakemberekkel. 
Rendszeresen figyeli a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változását, a helyi 
önkormányzat kapcsolódó rendeleteit, és ezt a vezető óvónő és kollégái tudomására hozza. 
Segíti és szorgalmazza a veszélyeztetettség, a hátrányos helyzet kritériumainak intézményi 
szintű megállapítását. 
Összehangolja a gyermekvédelmi tevékenységet az óvodában dolgozó óvónők között. 
Nyilvántartja a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekeket, az intézkedéseket, az 
eredményeket. 
Elősegíti a csoportvezető óvónők felderítő tevékenységét. Szükséges esetekben 
családlátogatást végez a csoport óvónőivel. 
Részt vesz a gyermekvédelmi munka intézményi ellenőrzésében, értékelésében. 

Általános előírások 
A gyermekekkel 

- az óvodai nevelési év, valamint  
- szükség szerint, a foglalkozás, kirándulás, stb. előtt ismertetni kell a következő 

védő-óvó előírásokat. 
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Védő-óvó előírás:  
- az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírás, 
- a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások, 
- a tilos és az elvárható magatartásforma meghatározása, ismertetése. 

A védő-óvó előírásokat a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően kell 
ismertetni. Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell. 
Az óvoda házirendjében kell meghatározni azokat a védő, óvó előírásokat, amelyeket a 
gyermekeknek az óvodában való tartózkodás során meg kell tartaniuk. 

A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok 20/2012. (VIII.31.) EMMI 
rendelet 169.§ alapján 

- Az intézmény vezetőjének feladata, hogy ellenőrizze: 
- hogy az óvodában keményforrasztás, ív- és lánghegesztés, ipari gázpalack, illetve 

tartály felszerelése az épületen szakkivitelező által folytatott építési, felújítási, 
javítási munka kivételével nem végezhető; 

- hogy az intézmény területén a gyermekekre veszélyes eszköz, szerszám csak a 
legszükségesebb időtartamig, az adott felújítási, egyéb szerelési tevékenység 
idejéig, s csak az azzal dolgozók állandó felügyelete mellett lehet; 

- hogy a gyermekek elektromos áramütés elleni védelme folyamatosan biztosítva 
legyen –  az aljzatok vakdugózásával, illetve a hálózat megfelelő védelmével; 

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

A pedagógusok feladata, hogy: 
- haladéktalanul jelezzék az intézményvezető felé azokat a helyzeteket, melynek 

ellenőrzésében az intézményvezetők felelősek; 
- a mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos 

berendezések használatára, kezelésére. A különböző berendezéseket úgy tárolják, 
hogy azokhoz a gyermekek ne férhessenek hozzá; 

- javaslatot tegyenek az óvoda épületének és a csoportszobák még biztonságosabbá 
tételére. 

 
 
Az óvoda nem pedagógus alkalmazottainak feladata, hogy 

- a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek 
biztonságára, testi épségére,  

- a veszélyforrást jelentő munkahelyüket, eszközöket mindig zárják stb. 
Az intézményvezető felelős azért, hogy az intézmény területe - beleértve a belső termeket, 
szobákat, valamint az udvart – felmérésre kerüljön a védő, óvó intézkedések szükségessége 
szempontjából. 
A védő, óvó intézkedések céljából az adott területre vonatkozó figyelmeztető jelzéseket, 
figyelmeztető táblákat, hirdetményeket ki kell függeszteni, illetve azok tartalmát legalább 
évente ismertetni kell a veszélyeztetettekkel.  

A gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 169.§ 
alapján  

Az intézményvezető feladatai: 
- A gyermekbaleseteket nyilvántartja helyben és az elektronikus felületen. 

Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: 
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- intézkedik a 8 napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek haladéktalan 
kivizsgálásáról, e balesetekről elektronikus úton jegyzőkönyvet vetet fel, majd a 
kivizsgálást követően, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig megküldi a 
fenntartónak, valamint átadja a gyermek szülőjének (egy példány megőrzéséről 
gondoskodik), 

- ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje nem tartható, akkor 
e tényről az okok ismertetésével jegyzőkönyvet készíttet. 

Súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: 
- azonnal jelenti a balesetet az intézmény fenntartója felé, kivizsgálására legalább 

középfokú munkavédelmi szakember bevonása szükséges. 
- gondoskodik a baleset legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel 

rendelkező személy bevonásával történő kivizsgálásáról. 
- Súlyos az a gyermekbaleset, amely: 

- a sérült halálát (halálos baleset az is, amelynek bekövetkezésétől számított 90 
napon belül a sérült – orvosi szakvélemény szerint – a balesettel összefüggésben 
életét vesztette) 

- valamely érzékszerv (érzékelőképesség) elvesztését, illetve jelentős mértékű 
károsodását 

- orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást, 
- súlyos csonkulást (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének 

elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek), 
- a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetve 

elmezavart okozott. 
- Lehetővé teszi az óvodai szülői szervezet részvételét a gyermekbalesetek 

kivizsgálásában. 
- Intézkedik minden gyermekbalesetet követően a megelőzésről, azaz arról, hogy a 

megtörtént balesethez hasonló eset ne történhessen meg.  
A pedagógusok feladata: 

- az intézményvezető utasítására a balesetekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése. 
Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok az intézményvezető utasítására: 
- közreműködik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek 

haladéktalan kivizsgálásában, 
- e balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel,  
- jegyzőkönyvet készít, ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás 

határideje nem tartható,  
Súlyos balesetekkel kapcsolatban: 
- a balesetet jelenti az intézményvezetőnek, illetve az intézményvezető távolléte 

esetében a helyettesítési rendnek megfelelően gondoskodik a balesetet jelentéséről, 
- közreműködik a baleset kivizsgálásában. 
- Közreműködik a szülői szervezet tájékoztatásában, és a gyermekbalesetek 

kivizsgálásában való részvétele biztosításában. 
- Intézkedést javasol minden gyermekbalesetet követően a megelőzésre; az 

intézményvezető megelőzéssel kapcsolatos utasításait végrehajtja. 
Nem pedagógus alkalmazott: 

- az intézményvezető utasításának megfelelően működik közre a gyermekbaleseteket 
követő feladatokban. 
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16. A rendkívüli esemény, bombariadó, stb. esetén szükséges teendők 
 

A rendkívüli esemény észlelésekor, tudomásra jutásakor haladéktalanul tájékoztatni kell az 
intézményvezetőt. 

Az intézményvezető a rendkívüli esemény jellegének megfelelően haladéktalanul értesíti: 

- az érintett hatóságokat, 
- a fenntartót, 
- a szülőket; 
- megtesz minden olyan szükséges intézkedést, amelyek a gyermekek, tanulók 

védelmét, biztonságát szolgálják. 
 

Rendkívüli eseménynek számít különösen: 

- a tűz, 
- az árvíz,  
- a földrengés,  
- bombariadó, 
- egyéb veszélyes helyzet, illetve a nevelő munkát más módon akadályozó, nehezítő 

körülmény.  
 

Amennyiben a rendkívüli esemény jellege indokolja, gondoskodni kell az intézmény: 

- kiürítéséről, amely a tűzvédelmi szabályzat szerinti terv szerint kell, hogy történjen. 
- Az egyéb intézkedést követelő rendkívüli események bekövetkeztekor az 

intézményvezető a pedagógusok bevonásával a legjobb belátása szerint dönt. 

17. Az intézményben folytatható reklámtevékenység szabályai 
 
Az intézmény a következők szerint szabályozza az intézményben folytatható 
reklámtevékenységet: 
 
A tiltott és megengedett reklámtevékenység 
Az intézményben a következők kivételével tilos a reklámtevékenység. 

Megengedett a reklámtevékenység, ha a reklám: 

- a gyermekeknek szól, és 
- a következő tevékenységekkel kapcsolatos: 

- egészséges életmód,  
- környezetvédelem,  
- társadalmi tevékenység, 
- közéleti tevékenység, 
- kulturális tevékenység. 
 

A reklámtevékenység engedélyeztetése 
A reklámtevékenység folytatásának minden formája, módja csak az intézményvezető 
engedélyével lehetséges. 
Az engedély kiadása írásban történik, melyben meg kell jelölni: 

- a reklámtevékenység folytatására engedélyt kérő, és e tevékenység folytatására 
jogosult személy, szerv megnevezését, címét; 

- a reklámtevékenység egyértelmű leírását, a reklámtevékenység formáját, módját; 
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- a reklámtevékenység folytatásának határidejét, illetve egyéb időtartam kikötéseket. 
Az engedély legalább két példányban készül, melynek egyik példányát az intézmény őriz, 
másik példánya átadásra kerül az engedélykérőnek. 
Az intézményvezető az engedély visszavonására bármikor jogosult. 
 
A reklámtevékenység jellegének besorolása 
Az intézményvezető önállóan, illetve az általa jelentősnek minősített reklámtevékenység 
esetében:  

- a nevelőtestület,  
- a szülői közösség, valamint 
- a gyermek közösségek bevonásával 

állapítja meg valamely reklámtevékenység jellegét. 
 
Az intézményvezető köteles: 
 - a pedagógusoktól,  
 - a szülőktől,  
 - a gyermekektől érkező, 
az intézményben folyó reklámtevékenységgel kapcsolatos észrevételt megvizsgálni. 
 
Az intézményben folytatható reklámtevékenység lehetséges formái, módjai 
Az intézményben folytatható reklámtevékenység lehetséges formái, módjai: 

- újságok terjesztése, 
- szórólapok,  
- plakátok, 
- szóbeli tájékoztatás, stb. 

Az adott reklámtevékenység során alkalmazható formát, módot az intézményvezető által 
kiadott engedély határozza meg. 

Az intézményben készült fotók és videó felvételek interneten, közösségi portálokon való 
megjelentetése csak a szereplők/érintettek előzetes hozzájárulásával lehetséges. 

 
18. A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés feltételeit: 

Mivel nincs kollektív szerződés, ezért az SZMSZ-ben kell szabályozni. 
 
Feltételei:    

- Magas színvonalú nevelőmunka végzése, a Pedagógiai program teljes körű 
megvalósítása, ellenőrzések és mérések pozitív eredményei 

- Speciális fejlesztési igényű, valamilyen szempontból hátrányos helyzetű, 
beilleszkedési és magatartási zavaros, képességeiben lemaradást mutató, tehetséges 
gyermek sikeres integrációja és egyéni fejlesztése 

- Nyitottság és törekvés pedagógiai és pszichológiai ismeretek bővítésére, 
módszertani újdonságok megismerésére, sikeres adaptálására, terjesztésére 

- Pedagógiai kísérletben való részvétel, szakmai értékelése, továbbadása 
- Szakmai igényességgel összeállított bemutató és elemzése  
- Hospitáló pedagógus jelöltek felkészítése, irányítása 
- Kollégák pedagógiai munkájának segítése, gyakorlati és elméleti síkon 
- Óvodai szabályzatok, dokumentumok elkészítésében való aktív részvétel 
- Szülőkkel történő együttműködés és szolgáltatói színvonal mértéke 
- Szülők elégedettsége  
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- Az óvoda igényes képviselete különböző rendezvényeken, eseményeken: szakmai 
napok, előadások, konferenciák, ünnepélyek, pályázatok, sportrendezvények, 
intézménylátogatások. Gyermekek felkészítése és kísérete. 

- Az óvodán belüli rendezvények előkészítésében és lebonyolításában való aktív 
közreműködés 

- Információszerzés pályázati lehetőségekről, pályázat elkészítése. 
- Az óvoda szolgáltatói tevékenységének bővítése. 
- Játék és foglalkozási eszközök készítése. 
- Igényes magas színvonalú dekoráció készítése 
- Gyakornok mentorálása 
- Értékelés, mérés kiváló eredménye 

A fenti feltételeknek egy vagy több szempontnak való megfelelés képezi a kiemelt 
munkavégzésért járó bérpótlék differenciált odaítélésének alapját. 
Szabályai: 

- Legalább 1 éves munkaviszony a Bezerédj Amália Óvodában és Bölcsődében. 
- Nevelőtestületi és a Közalkalmazotti Tanács javaslata és véleményezése alapján az 

óvodavezető dönt. 
 
19. Szakmai Munkaközösségek 
2011. évi CXC. törvény 71. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 118.§ alapján  
Célja: 
Az intézmény szakmai munkájának segítése, ellenőrzése. Kizárólag a pedagógiai program 
tartalmának megfelelő témában hozható létre. 
Feladata: 
A pedagógusok számára bemutató foglalkozások megtartása, konzultációs lehetőségek és 
hospitálás biztosítása, eszközfejlesztés, szakirodalmak megismerése, módszertani és 
pszichológiai ismeretek átadása, szakmai innováció kezdeményezése és megvalósítása. Az 
intézmény szakmai dokumentumainak elkészítésében történő részvétel. Szakmai munka 
ellenőrzésében való közreműködés. 
Létrehozása:  

- Nevelőtestület legalább 5 tagjának kezdeményezésére. 
- Intézményvezető jóváhagyásával. 

Munkaközösség vezető megbízás és díjazása: 
A munkaközösségi tagok kezdeményezése alapján az intézményvezető bízza meg. Díjazása a 
Kjt. alapján meghatározottak szerint. 
 
Működés rendje: 

- A szakmai munkaközösség dönt működési rendjéről és programjáról. 
- A nevelési év elején a tagok javaslatai alapján a munkaközösség-vezető elkészíti az 

éves tervet, melyet az intézményvezetővel egyeztet, összehangol az év pedagógiai 
céljaival, egyéb feladataival. 

- Év végén értékelést készít a munkaközösség-vezető. Megbízás többször 
meghosszabbítható. 

- A munkaközösség ingyenes használja az intézmény épületét, berendezését. 
- A működéshez felmerült szükséges költségeket a tagok biztosítják. 

 
Döntési jogkör: 

- Nevelőtestület által átruházott kérdésekben 
- Továbbképzési programról 
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Véleményezési jogkör: 
- Pedagógiai munka eredményessége, javaslat a továbbfejlesztéshez 
- Pedagógiai Program 
- Nevelő munkát segítő eszközök, segédkönyvek, segédletek kiválasztása 

Az intézmények közötti munkaközösség jogkörét és működési rendjét, vezetőjének 
kiválasztását az érdekeltek közötti közös megállapodás szabályozza. 
 
20. Kártérítési felelősség 
 
A Munka Törvénykönyve 2012 évi I. törvény 179-190. § szerint kerül alkalmazásra 
 
21. Egyéb szabályzások 
 
Speciális jogszabályok:  
A Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde munkavédelmi szabályzatában, tűzvédelmi 
szabályzatában található. 
Feladatellátás követelményei: 
A munkaköri leírások tartalmazzák az alkalmazottak jogait, kötelezettségeit, konkrét feladatait 
és azok ellátásának követelményeit. 
 
22. Az elektronikus úton előállított papír alapú nyomtatványok hitelesítésének és 
tárolásának, valamint kezelésének rendje 
 
Az elektronikus úton előállított nyomtatványokat a digitalizálást végző személy köteles  
papíralapú formában is előállítani. 
Az elektronikus nyomtatványt az óvodavezető utasítása szerin papíralapon is hozzáférhetővé 
kell tenni, azaz ki kell nyomtatni. A papíralapú nyomtatványt kinyomtatását követően:el kell 
látni az óvodavezető  eredeti aláírásával és az intézmény bélyegzőjével 
Az iraton fel kell tüntetni a dokumentum eredeti adathordozójára való utalást  
„elektronikus nyomtatvány”  
- az elektronikus és a nyomtatott (hitelesített) kiállítás dátumát 
- a vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az irattárazási szabályzat 
alapján irattári dokumentumként kell lerakni.  
A papír alapú irattárazás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi 
követelmények megtartásáért az intézményvezető felel, valamint hitelesítéséről az 
intézményvezetőnek kell gondoskodni. 
 
Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 
Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a - Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén -  
elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. 
(VIII.28.)  Kormányrendelet előírásainak megfelelően.  
A KIR tanulói, alkalmazotti illetve intézményi adatkarbantartó alkalmazása a 2011. évi CXC. 
Törvény szerint, továbbiakban Nkt. 44.§ (5), (7) bekezdése szerint végezzük. 
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, intézmények ágazati 
azonosítójáról és országos nyilvántartásról szóló 226/2006. (XI.20.) Kormányrendelet szerint. 
Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről továbbiakban (KENYSZI) 
programot működtetjük. 
Országos Statisztikai Adatgyűjtési és Adatátviteléről szóló 228/2009 (XII.5.) Kormányrendelet 
2.§ (4) a továbbiakban KSH-Elektra informatikai rendszer alapján adatszolgáltatási 
kötelezettsége van a bölcsődének.  
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A rendszert az intézményvezető alkalmazza. Az elektronikus rendszer használata során az iratot 
ki nyomtatjuk, és az irattárban helyezzük el. 
 
23. A pedagógus munkájához szükséges informatikai eszközök hozzáférésének rendje 
 
Az óvoda tulajdonában lévő számítástechnikai eszközök az alábbi csoportokra 
oszthatók: 

- számítógépek (szerverek, hordozható számítógépek,  
- nyomtatók és multifunkcionális eszközök 
- adatrögzítők és tárolók 
- szkennerek 
- faxok 
- multifunkcionális fénymásoló 

 
Az informatikával kapcsolatos feladatkörök  
Az intézményben betöltött munkakörtől függően szükséges a számítógép, a felhasználói 
alapszoftverek (szövegszerkesztő, táblázatkezelő , internet stb. felhasználó szintű ismerete. 
A vezetői irodában két számítógép található. 
A vezető által használt számítógépet csak a vezető által engedélyezett személyek használhatják, 
akik bizonyos jelentésekhez szükséges jogosultságot a vezetőtől megkapták. Feladatuk. a 
naprakész adatnyilvántartás (KENYSZI rendszer, COMPSYS rendszer,) 
A másik számítógépet az intézmény dolgozói használják,  
A felhasználóknak ismerniük kell az eszközök használatára vonatkozó előírásokat. 
Az informatikai biztonság az óvoda teljes személyi állományának felelőssége. 
Tilosak a bejelentkezési kísérletek olyan programokba amelyekben az igénybevevőnek nincs 
jogosultsága.  
 
24. A bölcsőde feladata 

A gyermekek egyéni fejlettségéhez igazodó, egyéni szükségleteken alapuló nevelés- gondozás, a          
gyermek testi- és pszichés szükségleteinek kielégítése, a fejlődés elősegítése.  

− Az egészséges testi fejlődés elősegítése. 
− Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése. 
− A megismerési folyamatok fejlődésének segítése. 
 
Szakmai ellátási feladatok: 
 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátás keretén belül a bölcsőde alapfeladata a 
20 hetes kortól a-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátása, gondozása, testi-szellemi fejlődését 
elősegítő nevelése. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, a bölcsődei gondozási-nevelési év végéig maradhat 
a bölcsődében. Amennyiben nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 
31-ig tovább gondozható a bölcsődében. /1997. XXXI.tv.42§(1)/ 
42/A.§ A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. 
Alapfunkciójának ellátása mellett, fogyatékos gyermekek korai habilitációs, rehabilitációs fejlesztését 
végezheti egyéni és kiscsoportos formában, a gyermek 6 éves koráig. 
 
A bölcsődei nevelés alapelvei: 
 
- A családi nevelés elsődlegességének tisztelete 
- A gyermek személyiség tiszteletének elve 
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- A nevelés és gondozás egységének az elve 
- Az egyéni bánásmód elve 
- A biztonság és a stabilitás elve  
- Az aktivitás, az önállóság segítésének elve 
- Az egységes nevelő hatások elve 
 
Ellátandó tevékenység: 
 
- az érzelmi biztonságot nyújtó kapcsolat kialakítása a csecsemőkkel és kisgyermekekkel. 
- a környezethez való alkalmazkodás, az alapvető kulturhigiénés szokások és viselkedési szabályok 

megtanulásának segítése. 
- a személyiség kibontakozásának és az önállósulás fejlődésének támogatása.  
- az önálló aktív tevékenység támogatása. 
- derűs légkör biztosítása, a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek lehetőség szerinti megelőzése. 

 
A bölcsődei korosztály ellátási módjainak jelentős alternatív formája a bölcsőde. 
A családok számára választási lehetőséget ad gyermeknevelési tevékenységük ellátásához abban az 
esetben, ha a szülők bármely okból nem tudják, vagy nem akarják vállalni gyermekük otthoni nevelését. 

 
- A bölcsőde a családsegítés bázisa, a korszerű gondozási-pedagógiai elvek alkalmazásával modell 

szerepe van a gyermek-nevelés segítésében. 
- Szakmai tanácsadási feladatokat végez az egészségnevelés különböző területein. 
- Gyermekvédelmi feladatokat lát el. 
- Preventív (megelőző) szerepe van a gyámügyi és szociálisan rászorult családok esetében 
- Nyitott intézményként funkcionál. 
- Tevékenységébe tartozik a társintézményekkel való együttműködés. 
- Tartalmi kapcsolatot tart az óvodákkal a kisgyermekek beilleszkedése érdekében. 
- A védőnői szolgálattal való együttmunkálkodás a bölcsőde és a család kapcsolatának erősítésére 

szolgál. 
 
Bölcsődeorvos 
  
Vállalkozó gyermekorvos - a bölcsődevezetővel és a gondozónőkkel együttműködve - látja el 
feladatát. 
A kisgyermek felvételekor felveszi a gyermek státuszát. 
Megállapítja, hogy a gyermek közösségbe vihető-e. 
Figyelemmel kíséri a gyermekek testi-szellemi fejlődését, növekedését. 
Betegség esetén háziorvoshoz, további vizsgálatra küldi a gyermeket. 
Elkészíti a harmadik életévüket betöltött, óvodába menő gyermekek és a bölcsődében maradó 
gyermekek orvosi igazolásait, javaslatait. 
Szükség esetén javaslatot tesz a gyermek más intézményi elhelyezésére. 
Fejlődésben történő elmaradás észlelése esetén, szülőkkel, gondozónőkkel, szakemberekkel konzultál, 
javaslatot tesz további vizsgálatok elvégzésére. 
 

Gondozónők közössége 
 
Elkülönült feladatuk alapján, a bölcsődei feladatokat ellátó szervezeti egységhez tartozó szabályzatban 
meghatározott, a szakmai területet érintő kérdésekben véleményezési és javaslattevő jogkörrel 
rendelkező közösséget alkotnak. 
A felsőfokú végzettségű gondozónőket ugyanazon jogkörök illetik meg, mint az óvodapedagógusokat 
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Gondozónők 
 

• Bölcsődevezető  irányítása alatt dolgoznak. 
• A kisgyermekek bölcsődei beszoktatását végzik ügyelve arra, hogy a szülőktől való elszakadás 

fokozatos legyen.  
• Gondozási feladatokat látnak el a gyermekek életkorának és szükségleteinek megfelelően, az 

érvényben lévő módszertani elvek figyelembevételével. 
• Figyelemmel kísérik, segítik a kisgyermekek testi és pszichés fejlődését. 
• Egészségügyi és pedagógiai ismeretek birtokában az aktivitást, a kreativitást, pszicho-motoros, 

vizuális, manuális fejlődést segítik a szakmai programban előírtak szerint. 
• Az önállóság kialakulását, a helyes személyiségfejlődést, a szocializációt segítik a gondozási 

folyamatok alatt, valamint a játékos foglalkozások által. 
• Növelik, elősegítik a gyermekek ismeretszerzését, fejlesztik a kommunikációs készségüket. 
• Gondoskodnak a helyes szokások kialakításáról.  
• Figyelemmel kísérik, hogy a bölcsődei környezet (bútorok, játékok) a gyermekek fejlettségi 

szintjének és biztonságának megfelelők legyenek. 
• Gondoskodnak a csoportszobák esztétikus, évszakoknak megfelelő dekorálásáról. 
• A szülőkkel szoros, állandó, korrekt kapcsolatot tartanak, rendszeres tájékoztatást adnak ( 

beszoktató füzet, üzenő füzet)a gyermekekkel kapcsolatos napi eseményekről. 
• Vezetik az előírt dokumentációkat. 
• Szakmai továbbképzéseken, házi továbbképzéseken, szakmai látogatásokon részt vesznek. 
• A bölcsődevezető irányításával dolgoznak, munkájukban figyelembe veszik az orvos, a 

szaktanácsadó, a segítő szakemberek szakmai útmutatásait. 
 
Bölcsődei szervezeti egység vezető 
 

Feladata: 

• Az Intézményhálózat egészének a szakmai és gazdasági munkáját  irányítja, szervezi  
összefogja, ellenőrzi. 

• A munkáltatói feladatok ellátása, kivéve, amit a vezető beosztásúaknak átad. 
• Az igénybevevői nyilvántartásban történő napi adatszolgáltatás 
• Képviselni az intézményt fölöttes szervek, társszervek, társadalmi szervezetek irányában. 
• A kapcsolattartás a felettes szervekkel, társintézményekkel. 
• Figyelemmel kíséri a bölcsőde ellátottsági és működési mutatóit, elemezi a működés 

szakmai hatékonyságát. 
• Az Intézményhálózat szervezeti egységeinek szakszerű működtetése. 
• Irányvonalat adjon a szakmai munkára vonatkozóan. 
• Kidolgozza az Intézmény szakmai alapprogramját. 
• Felelős az Alapító Okiratban foglalt tevékenységek követelményeknek megfelelő 

ellátásáért. 
• Felelős a gazdálkodásért, a tervezési, beszámolási kötelezettség teljesítéséért. 
• Felelős az Intézményre vonatkozó jogszabályok betartásáért. 
• Felelős a folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzés megszervezéséért, működéséért. 
• Felelős az intézmény használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáért. 
• Gondoskodik a vezetők és dolgozók folyamatos képzéséről, konzultációs lehetőségek 

 biztosításáról 
•  Vezeti az előírt szakmai és gazdasági nyilvántartásokat, dokumentációt, adatokat     

                   szolgáltatnak a gazdasági szervezet részére Elkészíti a havi jelentéseket.  Ellenőrzi a                     
                    gondozónők által vezetett dokumentációt. 
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Hatásköre, jogköre: 
 

Munkáltatói jogkör 
 

• kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára (a részmunkaidőseket is beleértve). 
• távollétében az intézményvezető helyettes meghatározott korlátozott munkáltatói jogkörrel  

helyettesíti. 
• az intézményvezető egyes munkáltatói jogköröket – pl. szabadság kiadása, helyettesítések 

megszervezése, –  más személyre ruházhat át.  
• teljes munkáltatói jogkört gyakorol az alábbi esetekben: 
 

- alkalmazás (közalkalmazotti jogviszony létesítése, kinevezés) 
- közalkalmazotti jogviszony megszűntetése 
- illetmény-megállapítás 
- jutalmazás 
- fizetés nélküli szabadság engedélyezése 
- fizetett szabadság engedélyezése vezetők részére 
- munkaerő átcsoportosítás az Intézményhálózaton belül 
-  munkaköri leírások készítése és kiadása vezetők részére 
-  fegyelmi jogkör gyakorlása 

                                -      munkarend, munkaidő beosztás készítése 
      -      munkaidőn belüli szükséges kilépés engedélyezése 

                                -      munkahelyi jelenlét ellenőrzése 
      -       munkára való alkalmasság megállapítása 

 
 
25. Munkaköri leírás minta 
Lásd dokumentum végén 
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 
 
 
 
1. Véleményezte 
 
 
 
__________________________ ____________________________ 
 Dátum Szülői Közösség 
 
 
2. Elfogadta 
 
 
__________________________ ___________________________ 
 Dátum Nevelőtestület 
 
 
3. Jóváhagyta 
 
 
_________________________ ____________________________ 
 Dátum Óvodavezető 
 
 
 
 
4. Érvényességi nyilatkozat 
      2017. szeptember 1-től visszavonásig. 
 
5. Felülvizsgálat, értékelés időpontja: 5 évente 

 
6. Módosítás előírásai 

� Törvényi változás esetén 
� Feladatváltozás esetén 
� A nevelőtestület 2/3-os többségi kezdeményezése alapján, a nevelőtestület    

dönt a módosítás elfogadásáról 
� Írásbeli előterjesztés nevelőtestületnek, óvoda vezetőségnek. 

  
7. Nyilvánosságra hozatala: 
      A fenntartó és a partnereink által megtekinthető a vezetői irodában és minden   
      csoportszobában. 
 
8. A különös közzétételi lista az óvoda honlapján illetve az intézmény faliújságján 

megtalálható. 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 
 
Munkavállaló neve:   
Munkaköre:  óvodapedagógus 
Szervezeti egysége és a munkavégzés helye:   
Közvetlen felettese:   
Alkalmazáshoz szükséges végzettség:   főiskola vagy felsőfokú óvodapedagógus 

végzettség 
Az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel. Nkt. 62.§ (8) 
Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai 
életet magában foglaló foglalkozásokra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó részében, 
legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, 
a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti 
helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára. 
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 
példányát átvettem. Az általam végzett munkáért és a kezelt értékekét anyagi és büntetőjogi 
felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, gépeket rendeltetésüknek 
megfelelően használom. 
 
Az óvodapedagógusa feladatai: 

• A rábízott, köztük a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási és 
magatartászavaros, a hátrányos és halmozottan hátrányos, valamint a tehetséges 
gyerekek nevelése és fejlesztése, a legjobb tudásának megfelelően, minden területre 
kiterjedően. 

• Feladatait a köznevelési törvényben meghatározottak szerint, az országos alapprogram, 
az óvodai pedagógiai program, SZMSZ, házirend és a vezetői utasítások maradéktalan 
figyelembe vételével végzi, a pedagógiai szabadság nyújtotta szakmai önállósággal és 
felelősséggel. 

• A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelességeket, melyet az ide 
vonatkozó jogszabályok határoznak meg. 

• Alkotó módon együttműködik a nevelőmunka fejlesztése, a nevelőtestületi egység 
kialakítása érdekében. 

• Feladata az együttműködés változatos és célszerű formájának kialakítása. 
• Életszemléletében törekszik a pozitív beállítódásra, megnyilvánulásaiban ezt 

hangsúlyozza. 
• Együttműködik a jó munkahelyi légkör megteremtésében, konfliktuskezelésében 

megértő, tapintatos, a további közös munka sikerességét szem előtt tartó módon jár el. 
• Köteles megtartani a pedagógusetika követelményeit, valamint a munkafegyelem és 

közösségi együttműködés normáit. 
• Hivatáshoz méltó magatartást tanúsít az élet minden területén. 
• És mindazon feladatot, amelyre az intézményvezető utasítja, köteles elvégezni. 

 
1. Alaptevékenysége 

• Felelős a rábízott gyerekek szellemi és testi fejlődéséért. Nevelőtevékenysége 
keretében gondoskodik a gyermekek testi épségének megóvásáról, erkölcsi 
védelméről, személyiségének fejlesztéséről. Az ismereteket sokoldalúan és 
tárgyilagosan közvetíti. A fegyelmező intézkedések az életkori sajátosságokból 
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fakadóan mindig a pozitív irányba ható mintaadás, átterelés, motiválás, 
megbeszélés, szélsőséges esetben tevékenység megállítása. Elkülönítés (csoport 
területéről), étel, tárgy vagy szeretetmegvonás nem alkalmazható. Mindig a 
gyermek viselkedésének közösségellenességére irányul, a pillanatnyilag adott 
magatartást ítéljük el és nem a gyermeket. 

• Együttműködik a beilleszkedési, tanulási és magatartás zavaros és a sajátos nevelési 
igényű gyermekek ellátásában részt vevő szakemberekkel.  

• A pedagógus kötelessége a gyermeki szükségletek kielégítésére: 

Mozgásigény, biológiai-fiziológiai szükségletek: 
Mozgásos tevékenység felkínálása, játékba hívás, együttes játék, mozgáslehetőség 
biztosítása, ezek feltételeinek megteremtése, szokások megerősítése, új szokások 
kialakítása, igényeinek megfelelő szükséglet kielégítésére való lehetőség biztosítása. 
Érzelmi biztonság: 
Napirend kialakítása és annak igazodása az egyéni szükségletekhez, meglévő szokásainak 
elismerése, új szokásrend szabályossága, szabályok megértése, szeretetteljes fogadás, derű, 
érthetőség, jó szándék, tolerancia, egyéni bánásmód, páros tevékenység, fokozatos terhelés, 
őszinteség, optimizmus, bátorítás, testközelség, odafordulás, meleg, családias légkör. 
Szeretetigény: 
Odafordulás, mosoly, derű, kedvesség, meleg érzelmi klíma, testközelség, kedves szó, 
dicséret, kedveskedés, boldogság kifejezése, ajándék, empátia, a szeretet látható jeleinek 
kimutatása, a szeretet örömteli fogadása. 
Társigény: 
Kommunikáció, érdeklődés, együtt játék, beszélgetés, vita, elmesélés, közös tevékenység, 
tevékenységbe hívás, együttlét öröme. 
Dicséret, elismerés iránti igény: 
Az óvodában a pozitív értékelés az elsődleges: a jutalmazás és ennek előlegezett formája, a 
biztatás. Ezzel erősíthetők leginkább a gyermek helyes megnyilvánulásai és ezzel 
alakíthatók ki a pozitív motivációk. 
A gyermek jutalmazásának elvei és formái: Az óvodában alkalmazott jutalmazás a verbális 
és nonverbális kifejezések és kommunikációs eszközök, érzelmek kifejezése, kiemelt-
megtisztelő feladatátadás. Tárgyi jutalmazás nem alkalmazható. 
Kíváncsiság, tudásvágy: 
Problémahelyzet, tanakodás, véleménykérés, kutatgatás, kételkedés, provokálás, 
kísérletezés, hitetlenkedés, kipróbálás, vita, vizsgálódás, kommunikáció. 
Esztétikum iránti igény: 
Bemutatás, elismerés, példamutatás, meglepődés. 
Alkotásvágy iránti igény: 
Gyakorlati probléma, kíváncsiskodás, vizsgálódás, próbálgatás, kutakodás, kísérletezés, 
kételkedés. 
Önmegvalósítás vágya, önkifejezés igénye: 
Magyarázásra késztetés, bizonyítás, vitára késztetés, provokálás, tanakodás, kételkedés, 
véleménykérés, ösztönzés, buzdítás, bátorítás, visszakérdezés, önálló munkára késztetés, 
önálló próbálkozások támogatása, elismerése. 
Szabadságvágy: 
Vita, kísérletezés, próbálgatás, kipróbálás, egyéni munka, kínálás, a választás tiszteletben 
tartása, feltételek megteremtése, ésszerű korlátok magyarázata. 
• Minden óvónőnek hivatásából eredően kötelessége, hogy fejlessze szakmai és általános 

műveltségét, tökéletesítse pedagógiai munkáját. Ennek érdekében felhasználja az 
önképzésben és a szervezett továbbképzésben biztosított lehetőségeket. 
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• Az érvényben lévő alapdokumentum előírásai és ajánlásai szerint felkészül a tervszerű 
nevelőmunkára. Alkalmazza, készíti a gyermekek tevékenységéhez szükséges 
szemléltető eszközöket, segédanyagokat. 

• Határidőre ellátja a szakmai munkával és tanügyi nyilvántartással kapcsolatos ügyviteli 
és adminisztrációs teendőket. Naprakészen vezeti a csoportmunkához kapcsolódó 
adminisztrációs feladatokat (mulasztási napló, csoportnapló, személyiséglapok). 

• A külső világ tevékeny megismeréséhez gondoskodik biztonságos, külső helyszínekről, 
kísérletről.  

• A csoportszobában és a közös helyiségekben esztétikus környezetet teremt, amely 
harmonizál az óvoda többi helyiségével. 

• A szakmai fejlesztésben, innovációkban aktívan részt vesz. 
• Kapcsolatot teremt a szülőkkel, pedagógiai és egészségügyi felvilágosító 

tevékenységével hozzájárul az óvodai és a családi nevelés egységének kialakításához. 
A gyermekek és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja. Részt vesz az 
óvoda szülői értekezletein, megszervezi és vezeti azt, a szükségletnek megfelelően 
fogadóórát és nyílt napot tart. A szülőket folyamatosan érdemben tájékoztatja az 
óvodában folyó nevelőmunkáról, a kisgyermek fejlődéséről. 

• Közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek 
fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, (szükség esetén 
családlátogatást végez), megszüntetésében, folyamatosan konzultál a gyermekvédelmi 
felelőssel. 

• Az iskolaérettség megállapításához szakvélemény javaslatot tölt ki. 
• Folyamatosan ellenőrzi, méri, értékeli a gyermekek teljesítményét, fejlődését és erről a 

személyiséglapon feljegyzést készít, évente 2 alkalommal. A gyermekek egészségügyi 
állapotáról, magatartásáról, viselkedéséről, értelmi képességeinek fejlődéséről a szülőt 
érdemben rendszeresen tájékoztatja. 

• Támogatja az orvos, a védőnő, az állami gondozott gyermekek esetében a nevelőszülői 
felügyelő munkáját. 

• Felelős a rábízott gyerekek testi épségéért, csoportját nem hagyja felügyelet nélkül. 
• Köteles a balesetveszélyt elhárítani, megelőzni, a szükséges lépéseket ennek érdekében 

megtenni. Betartja a tűz- és munkavédelem szabályait. 
• Együttesen (dajkával, kollégával) gondoskodik a kulturált étkezés, a nyugodt pihenés 

és gondozás feltételeinek biztosításáról. 
• A gyermek életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátítja a közösségi 

együttműködés magatartási szabályait, törekszik azok betartására. 
• Alapvető feladata a rábízott gyermek egyéni differenciált nevelése, a 

gyermekközösségek alapítása, fejlesztése. Figyelembe veszi a gyermek egyéni 
képességeit, tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális helyzetét, átlagtól eltérő 
másságát. Biztosítja, elsősorban saját példájával a gyermekek részére az etikus 
viselkedéshez szükséges ismereteket. Feladata a tehetséggondozás, felzárkóztatás, a 
preventív nevelőmunka. 

• Az óvodában olyan időpontban jelenik meg, hogy munkaidejének kezdetekor 
munkavégzésre rendelkezésre álljon a csoportjában (az óvoda által meghatározott 
forma/munkaruhában, mely méltó az óvoda és a pedagógus hivatás képviseletére). 
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• Ha munkáját betegség vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelzi 
vezetőjének, kollégáinak, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. Munkaidő 
alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát. 

• A pedagógiai munkával, az óvoda ügyvitelével és működésével kapcsolatos – kötelező 
óraszámon kívül – rendszeres vagy esetenkénti teendőket a vezető útmutatása szerint 
végzi. 

• Óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait. A csoportszobában elhelyezett leltári 
tárgyakért és az általa használt eszközökért felelősséggel tartozik. 

• Ékszereket, értékeket az óvoda épületébe behozni vagy elhelyezni nem lehet, 
kézitáskáját elzárt szekrényben tárolja, az óvoda nem vállal felelősséget az ezekben 
keletkezett károkért. 

• Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival és munkájával, a gyermekek 
adataival, állapotával, fejlődésével, egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos 
hivatali titkot köteles megőrizni. 

• Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, magánügyeit 
gyorsan (mindössze 1-2 percben) a nevelőmunka zavarása nélkül intézze el. 

• A szülőkkel csak a gyermek nevelésével kapcsolatosan kommunikál. 
• Az intézményben készült fotók és videofelvételek interneten, közösségi portálokon való 

megjelentetése csak a szereplők/érintettek és az óvodavezető előzetes hozzájárulásával 
lehetséges. 

• Húsz perc munkaközi szünet része a napi munkaidőnek, mely délelőttös munkarendben 
10.00-10.30 között, délutános munkarendben 13.00-13.30 között vehető ki. 

 
2. További feladatai 

Az éves önértékelési tervben meghatározott feladatok, melyet a munkaidő nevelő-oktató 
munkával le nem kötött részében végzi. 

 
Fertőszentmiklós, 201............................ 
 
 
 munkavállaló  intézményvezető 
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Bölcsődei Intézmény 
9444 Fertőszentmiklós Rákóczi Ferenc u.70. sz. 

 
 

M U N K A K Ö R I   L E Í R Á S 
Név: 
 

Munkakör:  kisgyermekgondozó,- és nevelő,  

Besorolási kulcsszám: 
 

 

Munkavégzés helye: 9444 Fertőszentmiklós Rákóczi Ferenc u. 70.sz. 
 

 

Munkaid ő:   heti 40 óra,  csoportban eltöltendő 35 óra  
 

 

Munkáltatói és fegyelmi jogkör gyakorlója: 
 

 Óvoda és Bölcsőde vezetője 

Munkahelyi vezetője: Kebeleiné Németh Magdolna 
 

Besorolási bére: a KJt. szerint 

Helyettese: Bokoriné Horváth Katalin 
 

Helyettesítési kötelezettsége:  

Alkalmazás feltétele: Kisgyermekgondozó, és -nevelő képesítés 
 

 

 
Feladatai: 
• Korszerű pedagógiai, lélektani, egészségügyi elvek, és gyakorlat alapján végzi a 0-3 éves 

korú gyermekek ellátását. 
• A gyermek szükségleteit figyelembe vevő gondozási-nevelési teendőket végez, 

figyelemmel kíséri a testi-lelki fejlődés folyamatát, törekszik annak támogatására, az 
aktivitás, a kreativitás, és az önállóság segítésére. 

• Megszervezi a gyermek egészséges, tevékeny életmódjának menetét, lehetőséget teremt a 
nyugodt játéktevékenység feltételeihez.  

• Megszervezi és biztosítja a gyermekek mindennapos szabadlevegőn való tartózkodását. 
• Napirend, és munkarend szerint dolgozik. 
• Felismeri az egészségestől eltérő elváltozásokat, állapotokat, közreműködik ezek szakszerű 

ellátásában, kezelésében. 
• Gondozó-nevelői munkájához kapcsolódó dokumentációt vezet / egészségügyi törzslap, 

csoportnapló, üzenő füzet /. 
• Hatékony egészségnevelési- egészségügyi felvilágosító tevékenységet végez. Olyan 

bensőséges kapcsolatot alakít ki és tart a szülővel és a gyermekkel, ami a szülő-gyermek 
kapcsolat elmélyítését szolgálja.  

• Segíti a szülőt a gondozásával, nevelésével kapcsolatos nehézségek megoldásában. 
• Javaslataival, észrevételével segíti az egész bölcsőde munkáját. 
• A sérült, speciális gondozást igénylő gyermekek megfelelő ellátása érdekében az érintett 

szakemberekkel folyamatosan konzultál. 
• Meglátogatja a gyermeket és családját bölcsődébe kerülés előtt, vagy beszoktatás ideje alatt, 

valamint hosszan tartó betegség vagy egyéb hiányzás esetén. 
• Családlátogatási és beszoktatási tervet készít és megvalósítja azt. 
• Alkalmazza a biztonságos és balesetmentes környezet kialakítására vonatkozó alapelveket, 

a higiénés szabályok betartására fokozottan ügyel. 
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Joga, kötelessége:  
• A rábízott feladatok maradéktalan végrehajtása. 
• A törvények, rendeletek, egyéb jogszabályok, belső szabályzatok betartása. 
• Munkatársi értekezleteken való részvétel.  
• A szükséges szakmai információk korrekt továbbadása, belső információk megtartása. 
• Továbbképzéseken való részvétel. 
• Vagyonmegőrzés, felelősség a bölcsődében lévő vagyontárgyakért, anyagokért, az 

épület megóvása. 
• Tűzrendészeti és munkavédelmi joga, kötelessége az éves tűzrendészeti és 

munkavédelmi előadáson való részvétel, az ott hallottak elsajátítása, betartása. 
• A közegészségügyi és járványügyi joga, kötelezettsége a törvényben előírt 

időközönként, vagy soron kívül a foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálatokon 
és a szükséges szűrővizsgálatokon megjelenni, egészségügyi könyvét megőrizni. 

Munkakapcsolatok, együttműködés: 
• Munkáját a bölcsődevezető közvetlen irányításával végzi. 
• Kapcsolatot tart különösen feletteseivel, szaktanácsadóval, más munkatársaival, 

szülőkkel, bölcsődeorvossal, akikkel köteles együttműködni a magas színvonalú 
szakmai munka elősegítése érdekében. 

Általános kötelezettségek: 
• Magatartási szabályok, titoktartási kötelezettség betartása. 
• Munkaidő alatt a bölcsőde területét csak a vezető, vagy az általa megbízott személy 

engedélyével hagyhatja el.  
• Szabadságát munkatársaival egyeztetve tervet készít annak felhasználásáról. 
• Tudomásul veszi, hogy az alapszabadság 3/4 részével az intézmény gazdálkodik. 
• Ha a munkába állás betegség, stb. miatt akadályoztatva van, azt jelezni kell 24 órán 

belül a munkahely vezetőjének. 
• A személyét érintő változásokról tájékoztatást ad a munkahelyi vezetőnek (másodállás, 

továbbtanulás, egyéb). 
• Húsz perc munkaközi szünet része a napi munkaidőnek, mely délelőttös munkarendben 

10.00-10.30 között, délutános munkarendben 13.00-13.30 között vehető ki. 

 
A munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. 
 
 
Fertőszentmiklós, 20 
     
      ……………………………….. 
      Munkáltató aláírása 
 
A munkaköri leírást átvettem, tartalmát megismertem. Tudomásul veszem, hogy a munkaköri 
leírásban rögzítettek betartásáért anyagi és fegyelmi felelősséggel tartozom. 
 
 
Fertőszentmiklós, 20                  
      
      ……………………………… 
      Dolgozó aláírása 
 



  

42 
 
 

 
 

 
 
 

 
Munkaköri leírás 

 
 
Intézmény megnevezése:   Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde 
Munkakört betöltő neve:   
Munkakör megnevezése:   óvodai dajka 
Munkaterület:  Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde  

9444 Fertőszentmiklós, Rákóczi F. u. 70.; Malom u. 3. 
Munkaidő:     napi 8 óra 
Közvetlen felettese:    az intézmény vezetője és helyettese 
Munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető 
Besorolási bére:    Kjt. szerint 
 
1. Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok részletes meghatározása: 

• az óvodapedagógus segítőtársaként végzi feladatát 
• biztosítja a pedagógiai munkához szükséges higiénés feltételeket 
• közreműködik a gyermekek egész napi gondozásában, a környezet rendjének, 

tisztaságának megteremtésében. Ellátja a környezetgondozási és baleset-
megelőzési teendőket, kisebb baleseteknél elsősegélyt nyújt. 

• Munkáját a gyermekek óvodai napirendjéhez igazodva, önállóan szervezi és végzi. 
• Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és 

beszédmintájával hasson az óvodás gyermekek fejlődésére. 
• Tisztelje a gyermeket, a szülőt, kapcsolataira a tapintat, az elfogadás legyen 

jellemző. 
• A tudomására jutott pedagógiai információkat titokként kezelje. 
• Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az óvodapedagógushoz 

irányítsa. 
 

2. Munkavédelmi, környezetvédelmi feladatok 
• a munkaidő, a munkarend, a gyermekek napirendjének betartatása, 
• a balesetvédelem biztosítása, speciális biztonsági előírások alkalmazása, 
• elsősegélynyújtás, egészségüggyel kapcsolatos feladatok, 
• az eszköz és berendezési tárgyak folyamatosan ellenőrzése, 
• tisztítószerek biztonságos tárolása, 
• a környezet építésében, szépítésében való részvétel. 

 
3. Takarítási feladatok: 

• az óvoda helyiségeinek, valamint az udvari játékok tárolására használt helyiségek 
tisztán tartása, 

• a textíliák mosása, vasalása, 
• a gyermekek eszközeinek tisztántartása, fertőtlenítése. 

 
4. Étkeztetéssel kapcsolatos feladatok: 
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• a konyhai feladatok ellátása, illetve közreműködés a feladatok ellátásában, 
• a gyermekek étkezési feltételeinek biztosítása, 
• a gyermekek önkiszolgálásában, tevékenységében aktív közreműködés. 

 
5. Szervezési feladatok (a gyermekek napirendjéhez kapcsolódóan): 

• teremrendezés, 
• a játék és a gyermekek munkatevékenységeihez kapcsolódó teendők csoportszobai és 

udvari feltételeinek biztosítása, 
• a gyülekezés és távozás alatt az öltözőkben segítséget nyújt, 
• ügyel a balesetek megelőzésére, 
• a beteg gyermeket ápolja, felügyeli, fertőző betegség esetén a fokozott egészségügyi 

előírások szerint jár el. 
 
6. Bölcsődével kapcsolatos napi feladatai: 

• Tálalásra előkészíti a bölcsődések ebédjét. 
 
7. Munkáját az óvodában végzi, munkája közben munkaköpenyt köteles viselni. 

Munkaruháját köteles tisztán tartani, mindig tiszta, kifogástalan köpenyben kell 
megjelennie. 

 
8. Húsz perc munkaközi szünet része a napi munkaidőnek, melyet délelőttös munkarendben 

10.00-10.30 között, délutános munkarendben 14.00-14.30 között vehet igénybe. 
 
9. Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, magánügyeit gyorsan 

(mindössze 1-2 percben) a nevelőmunka zavarása nélkül intézze el. 
 

10. Az intézményben készült fotók és videofelvételek interneten, közösségi portálokon való 
megjelentetése csak a szereplők/érintettek és az óvodavezető előzetes hozzájárulásával 
lehetséges. 

 
7.  A munkakör betöltésének képzettségi és egyéb feltételei: 

• érettségi, 
• a 16/1994. (VII.8.) NKM rendelet szerinti szakirányú végzettség. 

 
 
 
Fertőszentmiklós, 201........................................ 
 
 
 
 intézményvezető 
 
 
 
A munkaköri leírás egy példányát átvettem: 
 
 
 munkavállaló 
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Munkaköri leírás 
 

 

 

1. Munkavállaló neve:  

2. Munkavállaló munkakörének megjelölése: óvodatitkár 

3. Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok részletes meghatározása: 

• A szülők, pedagógusok, óvodába látogató személyek fogadása, ügyeik 
elintézése, vagy az ügyben illetékeshez juttatása. Minden intézkedésről 
tájékoztatja az óvodavezetőt vagy helyettesét. 

• A gazdasági-hivatali adminisztráció ellátása. Bonyolítja az intézmény 
levelezését, elvégzi az iktatást, az iratkezelési szabályoknak megfelelően 
kezeli az ügyiratokat. Figyelemmel kíséri a határidős jelentési 
kötelezettségek teljesítését. 

• Mutatókönyvezi az újonnan megjelenő, az óvodára vonatkozó törvényeket, 
rendeleteket, utasításokat. 

• Rendben tartja a tanügyi nyomtatványokat, kiegészítésükről, pótlásukról 
gondoskodik. 

• A hivatalos üzeneteket, körtelefonok tartalmát továbbítja. 
• Végzi a betegek nyilvántartását. 
• Ellátja a kedvezményes utazásra jogosító igazolványokkal kapcsolatos 

adminisztrációkat. 
• Rendszeresen elkészíti és továbbítja az előírt jelentéseket. 
• Szükség esetén gépel és sokszorosít. 
• Vezeti a személyzeti munkával kapcsolatos nyilvántartásokat, 

közreműködik az e tárgyban megjelenő új jogszabályok érvényesítésében, 
az intézmény vezetőjének a jubileumi jutalomra jogosultak, a sorosan 
előlépők, valamint a nyugdíj-jogosultságot, a következő költségvetési 
évben elérő dolgozókról. 

• A helyettesítési naplók vezetésében, a túlórák és helyettesítések 
elszámolásában segíti a vezető, illetve a helyettese munkáját. 

• Vezeti az „Óvodába felvett gyermekek” nyilvántartását, végzi az óvodai 
beíratással kapcsolatos adminisztrációt. 

• Lebonyolítja a tanév közben érkező és távozó gyermekekkel kapcsolatos 
adminisztratív teendőket. 

• Az óvodában és bölcsődében az étkezési, térítési díjak beszedése, 
számlázása, ezzel kapcsolatos nyilvántartások vezetése. 
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• Felelős a törzslapok gondos raktározásáért. 
• Rendszeres kapcsolatot tart az óvoda és bölcsőde orvosával, védőnővel, 

koordinálja a védőoltások, szűrővizsgálatok beosztását. 
• Esetenként a vezető utasítására vezeti az értekezletek és egyéb hivatalos 

megbeszélések jegyzőkönyveit. 
4. Munkakör szervezeten belüli megjelölése: óvodatitkár 
5. Munkavégzés során az utasítási jogkör és az ellenőrzési jogkör gyakorlójának 

megjelölése: Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője 
6. Az utasítási jogkör gyakorlója jogosult a munkaköri leírásban meghatározott 

munkaköri feladatokon túlmenően, a munkakör jellegéhez kapcsolódó egyéb 
utasítások adására is. 

7. A munkakör betöltésének képzettségi és egyéb feltételei: középfokú 
végzettség. 

8. A munkavégzés helye: Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde, Rákóczi F. u. 70. 
9. Húsz perc munkaközi szünet része a napi munkaidőnek, melyet 12.00-12.20 

között vehet igénybe. 
 
 
Kelt, Fertőszentmiklós, 201...................................... 
 
 
 
 
 ..................................................... 
 munkáltató 
 
 
 
Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete. 
A munkaköri leírást átvettem és az abban foglaltakat elfogadom. 
 
 
 
 ..................................................... 
 munkavállaló 
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Munkaköri leírás 
 
Munkavállaló neve:  
 
Munkavállaló munkakörének megjelölése: pedagógus asszisztens 
 

• Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok részletes meghatározása: 
• Az óvodai ügyvitel szervezése és adminisztratív végrehajtása, illetve az óvoda pedagógus és 

egyéb alkalmazottaival kapcsolatos adminisztráció ellátása, a gyermekek adminisztratív 
ügyeinek intézése, alapvető tájékoztatási és protokoll-szervezési feladatok ellátása. 

• A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatok részben önálló munkával, részben vezetői, 
helyettesei vagy gazdasági vezetői irányítással tudják megoldani. Az adminisztratív 
tevékenységhez szorosan kapcsolódó levelezései, gépírási, illetve szövegszerkesztési, valamint 
ügyirat kezelési gyakorlat mellett rendelkezzen jó kommunikációs készségekkel, alapvető 
pedagógiai, szervezési, protokoll és gazdálkodási ismeretekkel, ezen kívül megfelelő 
jártassággal. 

• Mindezekhez kapcsolódjon a munka során nélkülözhetetlen gyermekközpontú szemlélet. 
• Gépírási, szövegszerkesztői és levelezési alapismeretek. 
• Ügyviteli ismeretek: 

ügyiratokkal kapcsolatos általános eljárások, ügyiratok kezelése, 
óvodai dokumentációk és azok ügykezelése, 
gyermekek adminisztrációs jellegű ügyeinek intézése. 

• Bölcsődei feladatai (az időpontok a téli-nyári időszámítás szerint változnak): 
9.45  órakor (8.45 órakor a nyári időszámítás szerint) az udvaron várja a felöltöztetett 
bölcsődés gyermekeket, 
10.50 órakor a csoportszobában várja a levegőzésből visszatérő bölcsődéseket, 
11.05 órakor ismét kimegy az udvarra és felügyeli a még levegőző bölcsődéseket, 
11.15 órakor ismét az óvodai feladatait látja el. 

Húsz perc munkaközi szünet része a napi munkaidőnek, melyet 12.00-12.20 között vehet igénybe. 
 

Munkakör szervezeten belüli megjelölése: 
Munkavégzése során az utasítási jogkör és az ellenőrzési jogkör gyakorlójának szervezeti megjelölése: 
Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde vezetője, valamint intézmény vezető helyettese. 
Az utasítási jogkör gyakorlója jogosult a munkaköri leírásban meghatározott munkaköri feladatokon 
túlmenően, a munkakör jellegéhez kapcsolódó egyéb utasítások adására is. 
 
A munkakör betöltésének képzettségi és egyéb feltételei: középfokú végzettség és OKJ szerinti 
szakképesítés. 
 
A munkavégzés helye: Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde 
 
Kelt, Fertőszentmiklós, 201...................................... 

 
 
 ..................................................... 
 munkáltató 
 
 

Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete. 
A munkaköri leírást átvettem és az abban foglaltakat elfogadom. 

 
 ..................................................... 
 munkavállaló 


