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1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS 

JOGSZABÁLYI HÁTTERE 
 

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE Szervezeti és Működési Szabályzatának 

célja a köznevelési intézmény szervezeti felépítésének, működésének, belső és külső 

kapcsolataira vonatkozó rendelkezések megfogalmazása és szabályozása. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat szabályozza az intézmény pedagógiai programjában 

rögzített cél és feladat rendszer megvalósulását, tartalmazza a kialakított és működtetett 

tevékenységi csoportok összehangolt kapcsolati és működési rendszerét. 

Szervezeti és Működési Szabályzatunk elkészítésénél figyelembe vettük az intézmény 

alapdokumentumait (esélyegyenlőségi terv, alapító okirat, házirend, pedagógiai program). 

Szervezeti Működési Szabályzatunkban (továbbiakban SZMSZ) az integráció (továbbiakban 

IPR) elemeit vastagítva, dőlt betűkkel az önértékelési elvárásokat zölddel jelöltük. 

Településünk Látrány, balatoni háttértelepülés, gyönyörű természeti adottságokkal, 

néphagyományokkal. Ezek az adottságok igazi kihívást, lehetőséget jelentettek 

nevelőtestületünknek a program készítésénél, a megvalósításához kapcsolódó Szervezeti 

Működési Szabályzat írásánál, hogy a szervezeti keretek törvényileg megfelelőek legyenek 

intézményünk működéséhez.  

Nevelőtestületünk mottója családias, gyermekszerető, biztonságot nyújtó intézmény 

megteremtése, olyan szervezeti és működési kereteken belül, amely alkalmas a gyermek 

életkori sajátosságához, mert számunkra fontos a gyermekek tisztelete, feltétel nélküli 

elfogadása, egészséges életmódra nevelése, sokoldalú személyiségfejlesztése, tudásának 

gyarapítása.  

Hisszük és valljuk, hogy a  műveltségtartalmak a gyermekek életkorának megfelelő szinteken, 

szervezeti kereteken az óvodában, és a bölcsődei csoportban ez a szint a játék. Ezen kívül az 

óvodában szervezett kötelező és szabadon választott foglalkozásokon közvetíthető. 

Nevelőtestületünk innovatív. Szervezett továbbképzéseken ismerkedtünk meg a reform 

pedagógia új módszereivel (kooperatív technikák, kompetencia alapú oktatás, integráció, 

drámapedagógia, „Két éves gyermekek nevelése az óvodában” című tanfolyam. 

Intézményünk 2006-os évben a ROP II. pályázatnak köszönhetően teljes felújításban 

részesült. 

A pályázatban tett pedagógiai vállalásunk, az integráció bevezetése intézményünkben. 

Nevelőtestületünk 2006 óta folyamatosan részt vesz integrációs továbbképzéseket, 

konferenciákon. Elkészítettük a bevezetési ütemtervet. 2009. szeptember 01-től sikeresen 

pályáztunk az IPR-en belül. Iskolánk, óvodánk a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 39/D.  és 39/E. §-a szerint olyan oktatási, 

képesség kibontakoztató szervezési formát működtet, amely támogatja a halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók és óvodások továbbá a sajátos nevelési igényű gyermekek 



4 

integrált együtt nevelését, a szociális helyzetből és a képességek fejlettségéből eredő 

hátrányok leküzdését. A településünk esélyegyenlőségi tervét figyelembe véve határoztuk 

meg céljainkat. 

Óvodánkban  szakképzett táncpedagógusok és drámapedagógusok készítik elő a gyermekeket 

a művészeti iskola képzésére. 

 Az intézményi SZMSZ jogszabályi alapjai 

- A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX törvény (továbbiakban: 

Kt.), (PM útmutató a Kszjtv. Alkalmazásához kapcsolódó feladatok végrehajtásához) 

- A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (továbbiakban Köznev.Tv.                                           

) 

- A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Törvény 

(Kszjtv.) 

- Az államháztartás működési rendjéről szóló 2011. évi CXCV. törvény 

- A nevelési – oktatási intézmények működéséről szóló többször módosított 11/1994. 

(VI.8.) MKM rendelet (továbbiakban MKM r.) 

- A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. r. (a 

továbbiakban Ellenőrzési r.) 4 § (3) 

- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a 

közoktatási intézményekben (továbbiakban: Korm. rendelet 

- 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. 

Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben (továbbiakban: Korm. 

rendelet) 

- 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet  

-1997. évi XXXI. (GYVT törvény) 

-A Bölcsöde nevelés országos alapprogramja 2004. 

- A bölcsődei nevelés-gondozás minimum feltételei és a szakmai munka részletes szempontjai 

(OCSGYVI 1999.) 

- Szakmai ajánlás a több célú egységes óvoda-bölcsődei intézmények bevezetéséhez és 

működtetéséhez 2009. 

 

Az SZMSZ hatálya 

Jelen SZMSZ az intézmény nevelőtestületének véleményezésével, az óvodavezető 

jóváhagyásával, a törvény erejénél fogva 2014. szeptember 1. napjától hatályos. 
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2.  A LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ADATAI: 

 

Az intézmény neve: 
 
Látrányi Egységes Óvoda-Bölcsőde  

 

Az intézmény általános jellemzői: 
 
Az intézmény közszolgáltató költségvetési szerv: Közintézmény 

Az intézmény köznevelési feladatokat ellátó Egységes óvoda-bölcsőde. 

Az intézmény székhelye, címe: 8681 Látrány Dózsa Gy. u. 18. 

Az óvodavezető elérhetősége: miovodank@citromail.hu; +36/30-828-5794 

Az intézmény jogállása: önálló jogi személy 

Az intézmény gazdálkodásának formája: önállóan működő költségvetési szerv. 

Az intézményalapító, fenntartó, irányító szervei: Látrány, Somogybabod, Visz Önkormányzat 

Képviselő-testületei által létrehozott Intézmény Fenntartói Tanács irányításával.    

Gesztor önkormányzat: 

Látrány Község Önkormányzata: 8681 Látrány, Rákóczi u. 69. 

   Telefon: 85-327-165. 

Az intézmény alapításának éve: 1977 (óvoda) 

 

Az intézmény működésének alapdokumentumai 
 
Az intézmény alapító okirata: a fenntartó készíti el, az Önkormányzatok Képviselőtestületei 

fogadják el. 
 
Az intézmény pedagógiai programja, mely tartalmazza az IPR program elemeit, figyelembe 

veszi a település esélyegyenlőségi tervét, a bölcsődei nevelés az óvodai nevelés szakmai 

sajátosságait, az óvodavezető készíti el, a nevelőtestület fogadja el, a szülői közösség 

véleményalkotási jogot gyakorol, és az óvodavezető jóváhagyásával válik hatályossá. 
 
Az intézmény házirendje: az óvodavezető készíti el, a nevelőtestület fogadja el, a szülői 

közösség véleményezési, illetve egyetértési jogot gyakorol, az óvodavezető jóváhagyásával 

válik hatályossá. 
 
Az éves intézményi munkaterv, melyet az óvodavezető készít el, és a nevelőtestület fogadja 

el. 
 
Jelen intézményi SzMSz (a mellékleteivel), melyet az óvodavezető készít el, az intézményi 

nevelőtestület fogad el, a szülői közösség egyetértési jogot gyakorol. 

Az óvodavezető jóváhagyásával válik hatályossá. 

 

Az intézmény tevékenysége: 
 
Alaptevékenység:  

 A jóváhagyott helyi Pedagógiai Program szerinti bölcsődei és óvodai nevelés. 

 A jóváhagyott Pedagógiai Program alapján: 

o Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek 

fejlesztése, nevelése gyógypedagógus segítségével. 

o Szakértői javaslat alapján integrálható sajátos nevelési igényű gyermekek 

nevelése. 

o Óvodai-bölcsődei, intézményi közétkeztetés 

o Iskolai intézményi közétkeztetés 

 

mailto:miovodank@citromail.hu
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Kiegészítő tevékenysége  

Munkahelyi vendéglátás. 
 
Vállalkozási tevékenység köre, mértéke:  vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
Nem minősül vállalkozásnak alaptevékenységén belül az a tevékenysége, amelyet az 

alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és 

anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljára végez. 

 

Gazdálkodási jogkör szerinti besorolás:  önállóan működő költségvetési szerv.  
 
A gazdálkodási tevékenységet a Látrányi Közös Önkormányzati Hivatallal kötött 

Munkamegosztási Megállapodás alapján végzi. 
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3. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS VEZETÉSE 
 

 

3.1. Szervezeti  struktúra  

 

 
 

 

Az intézmény vezetése: 
 
Magasabb vezető beosztásnak minősül: óvodavezető 
 
Vezetői beosztásnak minősül: Óvodavezető helyettes 

 

 

3.2. Az intézmény vezetője az óvodavezető 

 

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője.  

 

Az intézményvezető kinevezési rendje: 

Az intézmény vezetőt, az óvodavezetőt, az intézményfenntartásra társult önkormányzatok 

képviselő-testületei együttes ülésen bízzák meg pályázat útján, határozott időre – 5 év 

időtartamra – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet 

alapján. Felette az egyéb munkáltatói jogot a Polgármester gyakorolja. 

 

Az óvodavezető jogállása: 

Az óvodavezető magasabb vezetői beosztásban látja el feladatát, mint kinevezett vezető. 

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Döntéseiben épít az intézmény dolgozóinak 

véleményére, az óvodavezető helyettes állásfoglalására, valamint a gesztor fenntartó 

önkormányzattal kötött munkamegosztási megállapodás alapján a gazdálkodási feladatokkal 

felruházott dolgozóval folyamatos munkakapcsolatot tart. 

Jogköre és felelőssége az intézményt érintő valamennyi jogviszonyra kiterjed. 

 

 

 
óvodavezető 

 
óvodavezető 

 helyettes 

óvodapedagógusok 

bölcsődei  

gondozónők 

élelmezésvezető, 

óvodatitkár 

dajka,  

pedagógiai 

asszisztens 

 
konyhai  

dolgozók 

 
fűtő, karbantartó 

takarító 
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Jogköre: 

- az intézmény működésének irányítása, 

- a munkáltatói jogok teljes körben való gyakorlása, 

- az intézmény tevékenységével kapcsolatos kötelezettségvállalás, 

- az intézmény képviselete, 

- rendkívüli munkaszünet elrendelése. 

 

Hatásköre: 

- az intézmény nevelési évre szóló éves munkatervében elfogadott feladatok végrehajtásának 

ellenőrzése, a szükséges módosítások kezdeményezése és realizálása, 

- az intézmény naptári évre tervezett költségvetési előirányzatainak - az igényeknek és a 

változó körülményeknek megfelelő - átcsoportosításáról való intézkedés, illetve annak 

kezdeményezése, 

- belső ellenőrzési, munkavédelmi, vagyon- és tűzvédelmi feladatait közvetlenül, illetve 

megbízottjai (óvodavezető helyettes, a munkavédelmi és tűzvédelmi felelős) útján teljesíti.  
 
Az itt megnevezettek e tevékenységüket munkaköri leírásuk alapján, valamint az Éves 

Ellenőrzési Terv, a Munkavédelmi szabályzat és a Tűzvédelmi szabályzat szerint végzik. 

 

Feladatköre: 

- az intézmény stratégiájának – a jogszabályokkal és a fenntartói döntésekkel, 

iránymutatásokkal összhangban történő - megfogalmazása, figyelembe véve az óvoda, 

önkormányzatok és a szülők elvárásait, 

- az intézményi éves munkaterv, illetve beszámoló elkészítése, a program 

végrehajtásához szükséges feltételek megteremtése, a végrehajtás figyelemmel 

kísérése a szakmai feladatokat illetően, 

- az intézmény külső kapcsolatainak szervezése, különös tekintettel a szolgáltatást 

igénybevevők, a fenntartó önkormányzatok tekintetében, 

- a gazdasági tevékenység szervezeti, technikai feltételeinek meghatározása, a 

gazdálkodás megalapozottságához rövid és hosszú távú stratégiák megfogalmazása, 

- a belső vezetői ellenőrzés megszervezése az intézményi ellenőrzési terv alapján, 

- a feladatokkal összhangban a humánerőforrás biztosítása, a munkáltatói hatáskör 

ellátása, 

- óvodai jogviszony létesítése, megszüntetése. 

 

 

3.3. Óvodavezető helyettes  
   
Amennyiben óvodánk gyermek létszáma meghaladja az 50 főt, óvodavezető helyettes 

kerül kinevezésre, egyébként a helyettesítés a végzettség szerinti illetve életkor szerinti 

rangsor alapján történik. 

 

Jogállása: 

- az intézményegységet szakmailag vezeti, 

- munkáltatói jogkörrel nem rendelkezik. 
 
Jogköre: 

- Az intézményegység szakmai tevékenységének irányítása, a nevelési-oktatási 

feladatok ellátása. 

- Működési rendet készít. 

- A külső kapcsolatrendszer működtetése az óvodavezető egyetértésével. 
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- Javaslat, előterjesztés az intézmény vezetése részére a nevelő-oktató munka 

színvonalának javítása érdekében. 

- Javaslattétel az intézmény humán és tárgyi erőforrásának, valamint a szakmai 

programok tervezéséhez. 

- Javaslatot tesz fegyelmi illetve jutalmazási kérdésekben. 

 

Hatáskörök: 

- Az intézmény feladatellátás megszervezése, a működtetési rend meghatározása, 

irányítása. 

- Az intézmény képviselete azokban az esetekben, amelyekre az intézményvezető 

egyedi megbízást ad. 

- Az óvodavezető utasításai, az általa meghatározott és elkészített munkaköri leírásuk, 

valamint az intézményi Munka- és Balesetvédelmi Szabályzat, valamint Tűzvédelmi 

Szabályzat iránymutatása alapján intézményegységükben eljárnak munka- tűz- és 

balesetvédelmi esetekben. 

 

Feladatkörök: 

- az intézmény éves munkatervének az elkészítése, 

- a feladatellátás operatív szervezése, 

- az adminisztráció szervezése, irányítása ellenőrzése, 

- az éves beszámoló készítése az intézmény tevékenységéről, 

- a szakszerű és törvényes működés biztosítása, 

- folyamatos kapcsolattartás, adatszolgáltatás az intézmény vezetésével, 

- a nevelési értekezletek előkészítése, megtartása intézmény, 

- javaslatot tesznek az intézmény dolgozói alkalmazásával, munkájuk 

- értékelésével, elismerésével, felelősségre-vonásukkal, jutalmazásukkal kapcsolatos 

munkáltatói döntések előkészítéséhez, 

- az intézmény éves ellenőrzési tervével összhangban a nevelő-oktató munka 

- szakmai ellenőrzése céljából tervet készítenek, 

- ellátják az intézmény működési rendjében – az egyéni adottságaiknak 

- megfelelően - vállalt speciális feladatokat. 

 

3.4. A vezetők kapcsolattartási rendje: 
 
Az intézmény vezetője és helyettese, az önkormányzat gazdasági munkatársa, az 

élelmezésvezető heti rendszerességgel munkatársi értekezletet tart. Ezen kívül a feladatoknak 

megfelelően napi munkakapcsolatban vannak. 

 

3.5. A vezetők benntartózkodási rendje: 
 
A nevelési év folyamán az óvodavezető vagy a helyettes az intézményben tartózkodik.  

 

3.6. A vezetők helyettesítésének rendje: 
 
Az óvodavezető szabadsága és betegsége, valamint hivatalos távolléte esetén az óvodavezető 

helyettes helyettesíti. Akadályoztatása esetén az óvodapedagógusok helyettesítési rendje a 

következő: elsősorban végzettség szerint, illetve születési sorrendiség szerint történik. 
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3.7  Az IPR  program  szervezeti felépítése: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézményünk képesség kibontakoztató programot működtet a hátrányos és a halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek számára.   

 

A menedzsment és a munkacsoportok éves munkaterv alapján végzik munkájukat. 

Munkájukról egyedi dokumentációt készítenek, amit az év végi önértékeléshez 

felhasználnak 

 

A csoportok közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a 

különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, csoportos tevékenység. 

A gyermek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos 

helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermek többi gyermekkel együtt történő sikeres neveléséhez, tanításhoz oktatáshoz szükséges 

megfelelő módszertani felkészültség. 

 

 

4. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE 
 

4.1 Belépés és benntartózkodás rendje 

A köznevelési intézménnyel közalkalmazotti és óvodai jogviszonyban nem állóknak 

vagyonbiztonsági okok miatt az intézményben tartózkodni csak intézményi dolgozó 

jelenlétében lehet. 

 

Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az 

intézménnyel: 

  Külső látogatók az intézményben folyó nevelő munkát nem zavarhatják 

  Az intézménybe érkező külső személyeknek a bejáratnál jelezniük kell jövetelük 

célját, illetve azt, hogy kit keresnek. 

IPR  

MENEDZSMENT 

VEZETŐ 

óvodavezető 

MÉRÉSI 

MUNKACSOPORT 

VEZETŐ 

Mérési munkacsoport 

OKCS 

MUNKA-CSOPORT 

VEZETŐ 

OKCS munkacsoport 

ÓVODA-ISKOLA 

ÁTMENETI 

VEZETŐ 

Óvoda-iskola átmenet 

munkacsoport 
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 A fenntartó képviselőit, a pedagógiai-szakmai szolgáltató és a pedagógiai 

szakszolgáltató szervektől érkezőket illetve más hivatalos személyeket elsősorban 

az óvodavezető fogadja, abban az esetben is, ha a tárgyalást vagy a közös munkát 

a vezetői feladatmegosztás szerint más vezetővel kell elvégezni. 

 Az óvodai foglakozások látogatására külső személyek részére az óvodavezető ad 

engedélyt.  

 Az óvodavezető által engedélyezett rendezvények közönségét a kijelölt helyen kell 

fogadni. 

 

4.2 A nevelési év helyi rendje 

A nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig tart. Az Egységes Óvoda- 

Bölcsődében szeptember 1-től május 31-ig tart a szorgalmi időszak, június, július hónapban 

nyári nevelő munka kötetlen szervezési keretben zajlik. Az óvoda-bölcsőde zárása augusztus 

első három hetében történik, erről a szülőket köteles az óvoda februárban értesíteni.  

 

A nevelési év helyi rendjét, valamint az intézmény rendszabályait (házirend) és 

balesetvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi előírásokat az óvodapedagógusok ismertetik az 

első szülői értekezleten a szülőkkel. A fentieket, a házirendet, a nyitva tartást és a felügyelet 

időpontjait az intézményben jól látható helyen ki kell függeszteni. 

 

A nevelési év helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg az évnyitó 

értekezleten, amit a munkatervben rögzítenek. 

 

A nevelési év rendje tartalmazza az intézmény működésével kapcsolatos legfontosabb 

eseményeket és időpontokat: 

- A nevelőtestületi értekezletek időpontjait, 

- Az intézményi ünnepek és rendezvények idejét és ünneplésének a módját 

- A nevelés nélküli munkanapok programját és időpontját 

- A bemutató foglalkozások/nyílt napok időpontját. 

 

Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődéséért. Pedagógiai folyamatok, 

tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók. 

 

Az Egységes Óvoda- Bölcsőde 7.00 órától 17.00 óráig tart nyitva. Nyitástól zárásig 

óvodapedagógusok felügyelnek a gyermekekre. A nyitvatartási időt a szülők véleményezik. A 

gyerekek napi életszervezését napirendben rögzítik az óvónők. A napirend folyamatos a 

gyermek szükségleteit figyelembe veszi.  

 

A "saját gondozónő" - rendszer  

A személyi állandóság elvén nyugszik a bölcsődei csoportban. A csoport gyermekeinek egy 

része /5 gyermek/ tartozik egy gondozónőhöz. A gondozásnevelés mellett ő kíséri 

figyelemmel a gyermek fejlődését, vezeti a feljegyzéseket, törzslapját, naplóját, ő tartja 

számon az újabb fejlődési állomásokat. A "saját gondozónő"- rendszerben több figyelem jut 

minden gyermekre, számon lehet tartani a gyermekek egyéni igényeit, problémáit, szokásait, 

elsősorban a "saját" gondozónő segíti át őket a bölcsődei élet során adódó nehézségeken. 

 

Az óvónők havi váltásban dolgoznak.  
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Az óvodáskorú gyermekek felvételére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

az irányadó. 
 
Az óvoda helyiségeinek használói felelősek: 

 az óvoda tulajdonának megóvásáért, védelméért 

 az óvoda rendjének, tisztaságának megőrzéséért 

 a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért 

 az óvoda szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben 

megfogalmazott előírások betartásáért. 

 

Az óvoda épületében az óvodai dolgozókon és a gyerekeken kívül csak a hivatalos ügyet intézők 

tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az óvodavezetőtől engedélyt kaptak .  

Az óvoda berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az óvoda épületéből elvinni csak az 

óvodavezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 

Az óvoda helyiségeit – elsősorban a hivatalos nyitvatartási időn túl – külső igénylőknek külön 

megállapodás alapján át lehet engedni, ha ez az óvodai foglalkozásokat, rendezvényeket nem 

zavarja. Az óvoda helyiségeit használó külső igénybe vevők, az óvoda épületén belül csak a 

megállapodás szerinti időben és helyiségekben tartózkodhatnak saját dolgozó jelenlétében. 

Az óvodában mindenfajta reklámtevékenység tilos. Ez alól kivételes esetben az óvodavezető 

igazgatója felmentést adhat, amennyiben az adott reklám a gyermekeknek szól és az 

egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve 

a kulturális és tanulási tevékenységével függ össze. 

 

4.3. Az intézmény munkarendje: 

Valamennyi alkalmazott köteles 10 perccel a munkakezdés előtt, a munka felvételére 

alkalmas állapotban megjelenni az intézményben. 

Az óvodapedagógusok munkaideje heti 40 óra, a gondozónőé, heti 20 óra, amely a kötelező 

órákból és a nevelőmunkával vagy a gyermekekkel a szakfeladatának megfelelő 

foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A kötelező órák számát 

jogszabály határozza meg.  
 
A kötött munkaidőben ellátott feladatok: 

- csoportban végzett munka 

- munkaközösségben végzett munka 

- differenciált képességfejlesztő foglalkozások 
 
A kötött munkaidőn kívül ellátott feladatok: 

- a csoportban végzett munkára való felkészülés 

- a gyerekek rendszeres értékelése, dokumentáció vezetése 

- külön programok lebonyolítása 

- a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, adminisztrálása 

- szülőértekezletek, fogadóórák megtartása 

- értekezleteken, továbbképzéseken való részvétel 

- kirándulások, rendezvények lebonyolítása 

- az óvoda dekorációjának kialakítása  

- részvétel az intézmény belső szakmai dokumentumainak elvégzésében 
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Alapellátáson túli, a családi nevelést támogató szolgáltatások 

Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

A családtámogató szolgáltatások a bölcsődei alapellátás prioritása mellett szervezhetők, 

NYITVA TARTÁSI IDŐN TÚL. A szolgáltatások személyi és tárgyi feltételeinek 

kialakításánál a kisgyermek gondozás-nevelés elveit és gyakorlatát kell követni az egyes 

szolgáltatási formák eltérő jellegét figyelembe véve. 

A szolgáltatásokat a gyermekek orvosi igazolás nélkül vehetik azt igénybe. 
 

Valamennyi szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni, melyet az egységes óvoda - bölcsőde saját 

hatáskörben, a fenntartóval egyeztetve állapít meg. 
 
Az intézményben dolgozók jogállását, a szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelő 

részletes feladatait, kötelezettségeit és jogait minden dolgozó névre szóló munkaköri leírásban 

kapja meg. A munkaköri leírások az SZMSZ mellékletét képezik  . A munkaköri leírásokat az 

óvodavezető, óvodavezető helyettes készíti el.  
 

A pedagógiai munkát segítő alkalmazottak: a dajkák, munkarendjét az óvodavezető helyettes 

készíti el, intézmény zavartalan működésének az érdekeit figyelembe véve. 
 
Az intézmény alkalmazottainak távolmaradása, rendkívüli távolmaradása 
 
Az alkalmazott a munkából való távolmaradását és annak okát a törvényi előírásoknak 

megfelelően 15 nappal korábban köteles bejelenteni, rendkívüli távolmaradását és annak okát 

a lehető legrövidebb időn belül köteles jelenteni az intézmény vezetőjének vagy 

helyetteseinek, hogy gondoskodni lehessen a szakszerű és gyors helyettesítéséről. 
 
Tanulás támogatása. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz 

kapcsolódó önreflexiók. 
 

4.4. Pedagógiai működés rendje: 
 
A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek: 

- A csoport napirendjének, heti-rendjének kialakítása a Pedagógiai Programnak 

megfelelően, a gondozónő, és az óvónő együttműködésével különös tekintettel az 

egységes óvodai bölcsődei csoportban.   

- Éves és havi tervek készítése a csoportnaplókban; 

- Szülői értekezletek szervezése; 

- Munkatervek készítése a munkacsoportokon belül; 

- Év végi beszámolók elkészítése a nevelési év végén; 

- Véleményezési és elfogadási jogkörrel rendelkezik az óvoda alapdokumentumait 

illetően; 

- Részt vesz a szakmai munkaközösségek kapcsolattartását megszervezi; 

- Pedagógiai programmal kapcsolatban eleget tesz a tájékoztatási kötelezettségének a 

szülők felé. 

 

Az intézményi munka tervezése 
 
Az intézményi stratégiai terveket, valamint az éves munkatervet, az ellenőrzési tervet az 

óvodavezető készíti el. 
 
Éves tervet készít a munkaközösség-vezető, és az IPR munkacsoport vezető. 

Az óvodapedagógus keretterv alapján havi tervet készít, amit hónap végén értékel. 
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A fejlesztő pedagógus egyéni fejlesztési terv szerint dolgozik, amit a szakvélemény alapján 

készít el, a logopédus munkanaplót vezet, a fejlesztő foglalkozásokról. 

 

Az intézményi beszámolót az  óvodavezető készíti el a tanévzáró értekezletre. 

A munkaközösség vezetők, a gyermekvédelmi felelős, a gyógypedagógus, a logopédus, a 

minőségbiztosítási vezető éves beszámolóját a tanévzáró értekezleten leadja. 

 

 

4.5. Az intézmény gazdálkodás rendje 
 
A kiadásokat és bevételeket befolyásoló feltétel- és követelményrendszer, a feladatellátás 

folyamat- és kapcsolatrendszere 
 
Az intézmény tevékenységének pénzügyi alapját az éves költségvetés képezi. 
 

- Az intézményi költségvetés segítse elő a szakmai feladatok hatékony megvalósulását, 

- tegye lehetővé a szakszerű, takarékos gazdálkodás követelményeinek érvényesítését, 

- legyen megalapozott a források, a kiadások, a létszám, a mutatószámok és egyéb 

adatok számítása, 

- érvényesüljön a teljesség, a pontosság, a valódiság, a következetesség és a bruttó 

elszámolás elve, 

- elégítse ki az egyensúlyi követelményeket. 
 
Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv. A gazdálkodási tevékenységét a gesztor 

fenntartóval kötött Munkamegosztási megállapodás szabályozza. Az elemi költségvetésben 

meghatározott saját előirányzatai felett kötelezettségvállalási és utalványozási jogkörrel 

rendelkezik, és felelős a működési felhalmozási célú előirányzatok célszerű, indokolt 

felhasználásáért, a rábízott vagyon „jó gazda módján” történő és az elvárható takarékosság 

betartásával való kezeléséért. 

 

Pénztáros 

A pénztáros felel a házipénztári kifizetések és nyilvántartásuk elszámolásáról. 
 
A térítési díj, fizetési kötelezettséggel kapcsolatos szabályok 

A térítési díjak mértékét az intézmény külön szabályzatban határozza meg. 

A térítési díjat az élelmezésvezetőnél havonta meghatározott napokon kell befizetni. 

 

Az intézmény költségvetését a helyi Önkormányzat Képviselő Testület együttesen hagyja 

jóvá. 

 

A kiadványozási (aláírási) jogkör gyakorlása 

 

Az intézmény bélyegzői és azok használatának szabályai 

A bélyegző felirata, lenyomata 

Hosszú bélyegző: 

Lenyomat: 
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Körbélyegző: /Középen a Magyar Köztársaság hivatalos címerével/ 

Lenyomat: 

 

 

Az intézményi bélyegzők használatával kapcsolatos kötelezettségek és jogok 
 
Kötelezettségvállalásról szóló dokumentumot a körbélyegzővel ellátva csak az óvodavezető 

és a gazdasági feladatokért felelős személy írhat alá.  
 
Az intézményi bélyegző az óvodavezető aláírásával érvényes.  
 
Cégszerű aláírás esetén az óvodavezető és a gazdasági feladatokért felelős személy 

aláírásával, illetve az aláírási joggal, bejelentett aláírási címpéldányon feltüntetett 

jogosultságok alapján az óvodavezető az óvodavezető helyettessel, az óvodavezető a 

gazdasági feladatokért felelős személy, és a gazdasági feladatokért felelős személy az 

óvodavezető helyettessel jogosult aláírni. 
 
A bélyegző nyilvántartását, őrzésének rendjét külön dokumentumban vezetni kell. 

 

Aláírási jogok 
 
Intézményi iratokat, tanügyi dokumentumokat, kiadmányokat, leveleket az óvodavezető írhat 

alá. A helyettesítésre kijelölt vezető helyettes az óvodavezető nevének feltüntetésével „h” 

betűjelzéssel írhatja alá a fentieket.  

 

4.6. Az ügyvitel rendje 
 
Az ügyviteli munkát az óvodavezető és a helyettes irányításával az óvodatitkár végzi. 
 
A gyermekekről szóló nyilvántartások elkészítésében közreműködnek az óvodapedagógusok. 
 
A levelek bontását, az iratok érkeztetését, iktatását, irattárazását, a kiadmányozást az 

Iratkezelési Szabályzat szerint végezzük. 
 
Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

 

4.7. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje: 
 
Az óvoda dolgozói számára üzemorvosi szolgáltatási szerződés alapján biztosítja. A 

gyermekek rendszeres egészségügyi ellátását (védőnő, gyermekorvos, fogorvos) 

együttműködési megállapodás alapján biztosítja. 

 

Az intézmény dolgozóinak feladatai, a gyermekbalesetek megelőzésében, illetve a baleset 

esetén intézményi védő, óvó előírások. 
 
Az óvodapedagógusok, és a gondozónő közreműködésével a minden nevelési év elején a 

gyermekek baleset- és tűzvédelmi oktatásban részesülnek, ezen kívül alkalomszerűen séták, 

illetve kirándulások előtt az óvodapedagógusnak munkavédelmi kötelessége a veszélyekre 

felhívni a figyelmet, és az óvoda által használt nyomtatványon ezt rögzíteni is kell. 

Valamennyi gyermeknek és dolgozónak joga, hogy az intézményben biztonságban és 

egészséges környezetben töltse idejét, illetve dolgozzon. 

Az óvodabusz biztonsági övekkel lett ellátva a buszon a felügyeletet biztosítjuk a gyermekek 

számára. 

Az óvodavezetője az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi 

ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi szemlék tanévenkénti 
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időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe bevont dolgozókat az intézmény 

munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata tartalmazza. 

 

A gyermekbalesetekkel kapcsolatos intézményi feladatok. 

A gyermekbalesetet az előírt nyomtatványon nyilván kell tartani. A balesetről elektronikusan 

jelentést kell adni az oktatási hivatalnak. 

A három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni 

és e balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egy 

példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt pedig át kell adni a szülőnek. A 

jegyzőkönyv egy példányát az óvoda őrzi meg. 

A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az óvoda fenntartójának. A súlyos baleset 

kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell 

bevonni. 

Rendkívüli esemény esetén szükséges tennivalók 
 
Az óvoda működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható 

eseményt, amely a nevelőmunka szokásos menetét akadályozza, illetve az óvoda gyermekeinek 

és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését 

veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

 a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.) 

 a tűz 

 a robbantással történő fenyegetés. 

Amennyiben az intézmény bármely gyermekének vagy dolgozójának az óvoda épületét vagy a 

benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a 

tudomására, köteles azt azonnal közölni az óvoda vezetőjével, illetve valamely intézkedésre 

jogosult felelős vezetővel. 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 óvodavezető 

 óvodavezető helyettes 

 tűzvédelmi felelős 

 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell  

 az intézmény fenntartóját 

 tűz esetén a tűzoltóságot 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget 

 személyi sérülés esetén a mentőket 

 egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve 

katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az óvodavezetője szükségesnek tartja. 

 

A rendkívüli esemény észlelése után az óvodavezető vagy az intézkedésre jogosult felelős vezető 

utasítására az épületben tartózkodó személyeket tűzjelzővel (riasztani) kell, valamint 

haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a 

benntartózkodó óvodacsoportoknak a tűzriadó terv és a bombariadó terv mellékleteiben található 

"Kiürítési terv" alapján kell elhagyniuk. 

 

A óvodacsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen történő 

gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért az óvodapedagógus a felelős a 

tűzvédelmi szabályzatban előírtak szerint. 
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A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre: 

 Az épületből minden óvodás gyermeknek távoznia kell. 

 A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület 

elhagyásában segíteni kell. 

 Az óvodai helyiségeit,  és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő 

hagyhatja el utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen 

valamelyik gyermek az épületben. 

 Az óvodás gyermekeket a csoportszoba elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre 

történő megérkezéskor a nevelőnek meg kell számolnia. 

Az óvodavezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett épület 

kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi 

feladatokról: 

 a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról, 

 a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról, 

 a vízszerzési helyek szabaddá tételéről, 

 az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 

 a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek 

stb.) fogadásáról. 

Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az óvodavezetője vagy az 

általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: 

 a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről, 

 a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról, 

 az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről), 

 a közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről, 

 az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról, 

 az épület kiürítéséről. 

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a rendvédelmi, 

illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a további 

biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv  

vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és gyermeke köteles betartani! 

 

A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért a tűzvédelmi felelőssége. 

 

Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv alapján 

évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az 

óvodavezetője a felelős. 

A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden tanulójára 

és dolgozójára kötelező érvényűek. 

A tűzriadó tervet és a bombariadó tervet lezárt borítékban a óvodavezetői irodában kell 

elhelyezni. 

 

A csoportok közösségek alakulásának 

segítése,fejlesztése,esélyteremtés,nyitottság a különböző társadalmi-kulturális 

sokféleségre,integrációs tevékenység,csoportos tevékenység. 

 

 

4.8.  Az intézményi hagyományok ápolása és az ünnepélyek rendje 
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A Helyi Nevelési Programunk részletezi intézményünk és településünk hagyományait. A népi 

hagyományok ápolásához megfelelő szervezeti keretet. A környezettudatos nevelés érdekében 

óvodánk  kiemelten kezeli a természeti világgal kapcsolatos ünnepeket.  

 

A hagyományápolás célja 

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

jó hírnevének megőrzése az alkalmazotti és gyermekközösség minden tagjának kötelessége. 

Az intézmény egyéb helyi hagyományai közé tartozó rendezvények a közösségi élet 

formálását, a közös cselekvés örömét szolgálják, a gyerekeket az egymás iránti tiszteletre 

nevelik. 

Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődéséért 

Pedagógiai folyamatok,tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz 

kapcsolódó önreflexiók. 
 

A hagyományápolással kapcsolatos feladatok 

Az intézményi rendezvényekre való megfelelő színvonalú felkészítés és felkészülés, bevonva 

a gyerekeket és lehetőség szerint a szülőket is.  

 

 

 

  

 

 

 

 

5.  KAPCSOLATOK 

 

5.1. Belső kapcsolatok  

 

  

Az óvodaközösséget  az  óvoda  dolgozói, a szülők és az óvodások alkotják.  

 

Gyermekek közössége. 

 

A gyermekcsoportokat vegyes életkorú csoportonként szervezzük. Óvodánk felvehető 

maximális gyermeklétszáma 65 fő.  

A csoportok közötti kapcsolattartás a nevelési év során az ünnepeknek és rendezvények 

köszönhetően rendszeres. 

A vezetők és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje és formája. 

 

A vezetők heti rendszerességgel munkaértekezletet tartanak az aktuális feladatokról. A 

szervezeti egységek napi kapcsolatban vannak egymással.  

 

Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődéséért 

Pedagógiai módszertani felkészültség 

Pedagógiai folyamatok,tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz 

kapcsolódó önreflexiók. 
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A nevelőtestület. 

A nevelőtestület tagja az, óvoda  valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, a 

gondozónő és a pedagógus asszisztens. 

A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörökkel rendelkezik. 

A nevelőtestület véleményét ki kell kérni a magasabb jogszabályokban megfogalmazott 

esetekben.  

Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: 

 tanévnyitó értekezlet 

 tanévzáró értekezlet 

 1 alkalommal nevelési értekezlet 

 Munkatársi értekezlet, alkalom szerűen 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha aevelőtestület tagjainak 50 %  kéri, 

illetve ha az óvoda vezető indokoltnak tartja.  

A magasabb jogszabályokban megfogalmazottak szerint: 

 nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint ötven 

százaléka jelen van 

 a nevelőtestület döntéseit – ha erről magasabb jogszabály, illetve a szervezeti és 

működési szabályzat másként nem rendelkezik – nyílt szavazással, egyszerű 

szótöbbséggel hozza.  

A nevelőtestület személyi kérdésekben – a nevelőtestület többségének kérésére – titkos 

szavazással is véleményezhet.  

A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell vezetni 

Szakmi munka közösségek.  

 IPR managment  

. óvoda vezető, óvodavezető helyettes  

  óvoda – iskola átmenet munkacsoport 

            tagjai: óvodapedagógusok, alsós pedagógusok 

 Mérési munkacsoport 

Tagjai: gyógypedagógusok 

 OKCS  

Tagjai: óvodapedagógusok, gondozónő és ped. asszisztens,  logopédus 

 

 

A szakmai munkaközösségek a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel 

rendelkeznek.  

A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakmai-pedagógiai területen belül: 
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 a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység irányítása, ellenőrzése 

 a pedagógusok helyi továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése 

  a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése 

 a munkaközösség vezetőjének megválasztása,  

 segítségnyújtás a munkaközösség vezetője részére az éves munkaterv, valamint a 

munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez.  

A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség-vezető irányítja.  

A munkaközösség vezetőjét az óvodavezető egyetértésével a munkaközösség tagjai választják 

meg.  

A munkaközösségek vezetői munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. 

 

 Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

 

A szülői szervezet (közösség) 

A Szülői Szervezet a szülők érdekképviseleti szerve munkáját munkaterv alapján végzi és 

folyamatos kapcsolatot tart az óvodavezetővel és helyettessel, kölcsönösen meghívják 

egymást az értekezletekre.  

  

 

Működésének rendjét az SZMSZ melléklete tartalmazza. 

 

 

Az  IPR program keretein belül negyedévente írásos értékelést kap a szülő gyermekéről, amit 

aláírásával igazol az óvodában. 

 

 

A szülők lehetőségei a kapcsolattartásra. 

 a családlátogatások 

 a szülői értekezletek 

 a nevelők fogadó órái 

 a nyílt napok 

 rendezvények 

 

 

A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontját, óvodai  munkaterv tartalmazza.  
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A szülők és a gyerekek  – a jogszabályokban, valamint az  óvoda belső szabályzataiban 

biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy 

választott képviselőik, tisztségviselők útján az, óvodavezetőhöz,   óvónőjéhez  óvoda nevelőihez, 

fordulhatnak.  

 

Alapdokumentumaink a szülők számára elérhetőek. 

A Látrányi Egységes  Óvoda-Bölcsőde  Pedagógiai Programja nyilvános, minden érdeklődő 

számára elérhető, megtekinthető.  

A Házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek  meg kell ismernie. 

 

A házirend egy példányát – a közoktatási törvény előírásainak megfelelően – az  

óvodába  történő beiratkozáskor a szülőnek átadjuk. 

 

Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

 
 

5.2.  KÜLSŐ KAPCSOLATAI 

 

 

Az  óvodai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az intézmény vezetésének állandó 

munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: 

 

 Az intézmény fenntartójával: Látrány, Somogybabod, Visz Önkormányzat 

Képviselő-testületeivel, Polgármestereivel 

 A Kisebbségi Önkormányzattal   

 A megyei,  Pedagógiai Intézettel: Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató Intézet 

7400 Kaposvár Bajcsy-Zsilinszky u.10. 

 A  Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal /Blelle/ 

 A Juromed 2000 Bt Egészségügyi Szakszolgálattal 

 Fogorvossal 

 A Balatonlellei Pedagógiai Szakszolgálattal  

 Gyámügyi Központtal 

 A kaposvári Somogy Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló és 

Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságával 
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 A  civil szervezetekkel (Nyugdíjasklub, Kerek Világ, stb) 

 

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az óvodavezető felelős.  

Az IPR program keretein belüli együttműködési megállapodás alapján . 

 

Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az  óvoda törekszik a  rendszeres 

munkakapcsolatra 

 

Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődéséért 

 

 

Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

 

 

Tanulás támogatása 

 

 

A csoportok közösségek alakulásának 

segítése,fejlesztése,esélyteremtés,nyitottság a különböző társadalmi-kulturális 

sokféleségre,integrációs tevékenység,csoportos tevékenység. 

 

Pedagógiai folyamatok,tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz 

kapcsolódó önreflexiók. 

 

Belső kapcsolatrendszerünk,kommunikáció és szakmai 

együttműködés,problémamegoldás 

 

Pedagógiai módszertani felkészültség 

 

 

 

A gyermek személyíségének fejlesztése,az egyéni bánásmód érvényesülése,a 

hátrányos helyzetű,sajátos nevelési igényű vagy 

beilleszkedési,tanulási,magatartási nehézséggel küzdő gyermek többi 

gyermekkel együtt történő sikeres neveléséhez,tanításhoz oktatáshoz szükséges 

megfelelő módszertani felkészültség. 
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A csoportok közösségek alakulásának 

segítése,fejlesztése,esélyteremtés,nyitottság a különböző társadalmi-kulturális 

sokféleségre,integrációs tevékenység,csoportos tevékenység 

 

  

6. AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ 

SZABÁLYOK. 

 

 

A belső ellenőrzés feladatai: 

 

- elősegítse az intézmény törvényes (a jogszabályokban, az óvoda pedagógiai 

programjában és egyéb belső szabályzataiban előírt) működését; 

- segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét,  hatékonyságát; 

- az óvodavezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a dolgozók 

munkavégzéséről, a gyerekek neveltségi szintjéről; 

- feltárja és jelezze az óvodavezetés számára a szakmai (pedagógiai) és jogi előírásoktól, 

követelményektől való eltérést, járuljon hozzá a hibák kiküszöböléséhez; 

 

Az ellenőrzött alkalmazott jogai és kötelességei: 

Az ellenőrzött dolgozó jogosult: 

- az ellenőrzés megállapításait (kérésére: írásban) megismerni; 

- az ellenőrzés módjára és megállapítására vonatkozóan írásban észrevételeket 

tenni, és ezeket eljuttatni az ellenőrzést végző közvetlen feletteséhez. 

 

Az ellenőrzött dolgozó köteles: 

- az ellenőrzést végző dolgozó munkáját segíteni, az ellenőrzéssel összefüggő 

kéréseit teljesíteni; 

- a feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat azonnal megszüntetni. 

 

A belső ellenőrzést végző dolgozó feladatai: 

- Az ellenőrzést végző dolgozó a belső ellenőrzést köteles a jogszabályokban, az  óvoda belső 

szabályzataiban, a munkaköri leírásában, az éves ellenőrzési tervben előírtak szerint a 

nevelési év során folyamatosan végezni. 

 

Az ellenőrzés tényét és megállapításait írásba kell foglalnia. 

 

A belső ellenőrzésre jogosult dolgozók és kiemelt ellenőrzési feladataik: 

 

Óvodavezető, és helyettese: 

 

 

- ellenőrzési feladatai az óvoda egészére kiterjednek; 

- ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok megtartását; 

- elkészíti az intézmény belső ellenőrzési szabályzatát; 

- összeállítja  az éves ellenőrzési tervet; 
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A pedagógiai (nevelő és oktató munka belső ellenőrzésének rendje). 

 

Az óvodavezető ellenőrzi a: 

 

- a pedagógusok munkavégzését, munkafegyelmét; 

- a pedagógusok adminisztrációs munkáját; 

- a pedagógusok nevelő-oktató munkájának eredményességét; 

- a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. 

- a gyógypedagógus fejlesztő munkáját.  

-Az óvónők csoporton belüli együttműködése, továbbá megfelelő munkakapcsolat a 

logopédussal, és a gyógypedagógussal, hogyan valósul meg. 

- IPR program ellenőrzése 

 

A belső ellenőrzésen szervezett tapasztalatok szolgálnak alapul a vezető számára a 

teljesítmény értékelés elkészítéséhez, és a minősítéshez, és a kiemelt munkavégzésért járó 

kereset kiegészitéshez. 

 

 

 

 

 

 

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Jelen szervezeti és működési szabályzat módosítása csak a nevelőtestület elfogadásával, az 

óvodavezető jóváhagyásával válik hatályossá. 

A szervezeti és működési szabályzat módosítását kezdeményezheti: 

 a nevelőtestület, 

 az óvodavezető 

 

Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket önálló 

szabályzatok, óvodavezetői utasítások tartalmazzák. Ezen szabályzatok, utasítások előírásait az 

óvodvezető a szervezeti és működési szabályzat változtatása nélkül is módosíthatja. 

 

 

 

Az SZMSZ felülvizsgálata  jogszabályi módosításoknak megfelelően, illetve évente. 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l. Munkaköri leirások: 

 

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 

8681 Látrány Dózsa Gy. u. 20. 

Óvodapedagógus munkaköri leírása 

 

A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója az intézményvezető. 

A munkakör szakmai irányítója: az óvodavezető. 

 

Munkaideje: heti 40 óra, kötelező óraszáma 32 óra, melyet gyermekcsoportban tölt el. A 

fennmaradó időben az óvodai nevelőmunkával összefüggő egyéb feladatokat lát el. 

 

Utasítást adó felettes munkakörök: 

Óvodavezető 
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A munkakörnek alárendelt munkakör: 

Dajka 

 

A munkakör célja: 

 A közoktatási törvény szerint az intézmény óvodai nevelési és iskolai életmódra 

előkészítési feladatainak ellátásában való aktiv közreműködés. 

 

Helyettesítés rendje: 

A munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 

Pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök 

A munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 

Pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök 

 

A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások: 

1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról, 

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, 

10/1999. (V. 13.) MKM rendelet, 

Alapító okirat 

SZMSZ 

Pedagógiai Program 

 

 

A munkavégzés helye: Látrányi Egységes Óvoda-Bölcsőde 

                                       Látrány Dózsa Gy. u. 20.   

                                        

   

 

Az óvodapedagógus a munkaköri leírásban foglaltakat személyesen, a felettes vezető 

irányításával látja el. 

A munkakör tartalma 

 

 

Szakmai feladatok 

 

 

Általános szakmai feladatok 

 

Együttműködés a szülőkkel, aktív részvétel a szülői rendezvényeken. 

Munkája során együttműködik a szülőkkel a gyermek személyiségének 

fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában. 

A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő munkáját a 

gyermekközösség kialakítása, fejlesztése során. 
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Feladatának ellátása során köteles tiszteletben tartani a szülőnek azt a jogát, 

hogy vallási és világnézeti meggyőződésüknek megfelelő nevelésben 

részesülhessenek gyermekeik. 

 

Az egyes jogok biztosítása 

Gondoskodik a gyermekek közoktatási törvényben foglalt jogainak 

biztosításáról. 

Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról. 

Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a gyermekkel kapcsolatos 

döntései, intézkedései meghozatalakor.   

 

 

Részletes szakmai feladatok 

 

A gyermek nevelésével kapcsolatos feladatok 

Óvodapedagógusként alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése.  

Ennek keretében: 

Gondoskodik a gyermek testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, 

személyiségének fejlődéséről. 

Nevelő tevékenysége során figyelembe veszi a gyermek egyéni képességét, 

tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, sajátos 

nevelési igényét, segíti a gyermek képességének, tehetségének kibontakozását, 

illetve a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő gyermek 

felzárkózását társaihoz. 

A gyermekek részére az egészségükhöz, testi épségük megőrzéséhez szükséges 

ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződik; ha észleli, hogy a 

gyermek balesetet szenved, vagy annak veszélye fennáll, a szükséges 

intézkedéseket megteszi. 

Közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését 

veszélyeztető körülmények feltárásában, megszüntetésében, az ilyen 

körülmények kialakulásának megelőzésében. 

A gyermek életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a 

közösségi együttműködés magatartási szabályait, és törekszik azok 

betartatására. 

A szülőket és gyermekeket az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, 

a szülőt figyelmezteti, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének 

elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek. 

A szülő javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad. 

Tevékenysége során a gyermekek és a szülők emberi méltóságát és jogait 

tiszteletben tartja. 

A gyermekek részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja. 

 

Az óvodapedagógus feladata az óvodai élet tevékenységi formáival kapcsolatban 

Gondoskodik a megfelelő csoportlégkör, hely, idő, eszközök, élmények 

biztosításáról a különböző játékformákhoz. A játékformákat a lehető 

legszélesebb körben alkalmazza, így pl.: a mozgásos játékokat, a 

szerepjátékokat, az építő, konstruáló játékokat, szabályjátékokat, 

dramatizálást, bábozást. 
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Gondoskodik arról, hogy a játék kiemelt hangsúlyt kapjon a csoportja 

napirendjében. 

Minden nap gondoskodik arról, hogy a mese, a vers  megjelenjen a nap 

folyamán. 

Gondoskodik a gyermek zenei érdeklődésének felkeltéséről, zenei ízlésének 

formálásáról. 

A gyermeket a rajzolással, festéssel, mintázással, építéssel, képalkotással, egyéb 

kézi munka fajtákkal megismerteti. 

A gyermek természetes mozgását játékos formában fejleszti, segíti a gyermek 

mozgásfejlesztő eszközökkel, sporteszközökkel történő ismerkedését. 

Lehetővé teszi a gyermek számára a környezet tevékeny megismerését, a helyi 

nevelési programunk alapján, mivel óvodánk a környezeti nevelést kiemelten 

kezeli, megfelelő alkalmat, időt, helyet, eszközt, élménylehetőséget biztosít a 

tapasztalatszerzésre. 

Segíti a gyermek tanulási tevékenységét, beleértve a szokáskialakítást, a 

tapasztalatszerzést, a kérdés-válasz alapján történő ismeretszerzést, a 

megfigyelést, a gyakorlati probléma- és feladatmegoldást, az óvodai 

foglalkozást. 

 

A nevelési programmal kapcsolatos feladatok 

A nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézmény nevelési programjának 

tervezésében, és értékelésében gyakorolja a nevelőtestületet megillető jogokat. 

A nevelési program alapján az ismeret átadás, a nevelés módszereit 

megválasztja. 

 

 

A gyermekek értékelése 

Irányítja, megfigyeli, elemzi és értékeli a gyermekek tevékenységét.  

Tapasztalati és mérési módszereket alkalmazva elemzi és értékeli a gyermeki 

személyiség fejlődési vonalát, és erről a személyiséglapon feljegyzést készít. 

Az iskolaérettség megállapításához szakvéleményt készít. 

 

Munkához szükséges ismeretek megszerzése 

A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi. 

Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján 

gyarapítja. 

 

Egyéb feladatok 

Köteles megtartani a pedagógusetika követelményeit, valamint a 

munkafegyelem és közösségi együttműködés normáit. 

. 

Naprakészen vezeti a csoportmunkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat 

(csoportnapló, személyiséglapok, mulasztási napló, étkezési nyilvántartó). 

A pedagógiai munkával, az óvoda ügyvitelével és működésével kapcsolatos – 

kötelező óraszámon kívüli – rendszeres, vagy esetenkénti teendőket az 

óvodavezető útmutatása szerint végzi. 

Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, magánügyeit 

gyorsan (mindössze 1-2 percben), a munkafolyamat zavarása nélkül intézze el. 
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Az óvodára háruló feladatokból az óvodapedagógus köteles az alábbi részfeladatokat 

ellátni a vezető útmutatásai szerint: 

 

Helyettesítés 

Szülői értekezlet tartása 

Előadás, beszámoló,  gyakorlati bemutató tartása 

Jegyzőkönyvvezetés 

Az óvodai munkatervben szereplő rendezvények, szabadidős tevékenységek 

megszervezése 

Pályázatírásban való részvétel 

Továbbtanulók segítése 

Hallgatók gyakorlatának vezetése 

Leltározás, selejtezés előkészítése 

Munkavédelmi és tűzvédelmi megbízatás 

Gyermekvédelmi felelős 

 

 

Az intézmény belső életére vonatkozó értesüléseit, valamint a gyermekek 

személyes adatait köteles szolgálati titokként megőrizni. 

 

 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

 

 

 

A fenti munkaköri leírást, elolvastam tudomásul, és a mai napon egy példányt 

átvettem : 

 

Látrány, 2014. ……………………. 

 

 

…………………………………….. 

 

 

 

                                                      Császár Bíró Zsuzsanna 

                                                                 óvodavezető 

 

 

 

 

 

Látrányi Egységes-Óvoda-Bölcsőde 

8681 Látrány Dózsa Gy. U. 18. 
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Dajka munkaköri leírása 

 

 

 

 

A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója az intézményvezető. 

A munkakör szakmai irányítója az óvodavezető és az óvodapedagógus. 

 

Munkaideje: heti 40 óra 

 

Az utasítást adó felettes munkakörök: 

Intézményvezető 

Óvodapedagógus 

 

 

A munkakörnek alárendelt munkakörök nincsenek. 

 

A munkakör célja: 

 A dajka az intézményben az óvodapedagógus segítőtársaként végzi feladatát, a 

csoportban és az udvaron. 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 az óvodavezető által meghatározott munkarendben, a gyermekek óvodai 

napirendjéhez igazodva részben önállóan szervezi, részben a csoportvezető óvodapedagógus 

irányítása alapján végzi. 

 

Helyettesítés rendje: 

A munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott 

A munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 

 

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott 

 

A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások 

1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról 



31 

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 

10/1999. (V. 13.) MKM rendelet 

Alapító okirat 

SZMSZ 

Helyi nevelési program 

Intézményi minőségirányítási program 

 

A munkavégzés helye: 

                Egységes Óvoda-Bölcsőde Látrány Dózsa Gy. u. 20. 

                  

  

 

A dajka a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, a felettes vezetők irányításával 

látja el. 

 

A munkakör tartalma 

 

Szakmai feladatok 

 

Legfőbb feladata 

Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és 

beszédmintájával pozitívan hat az óvodás gyermekek fejlődésére. 

A csoportvezető óvodapedagógus által meghatározott napirend szerint segít a 

gyermekek gondozásában, öltöztetésében, a tisztálkodási teendők ellátásában. 

Kapcsolatait a tapintat és az elfogadás jellemzi. 

A tudomására jutott pedagógiai információkat titokként kezeli. Nevelési 

kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az óvodapedagógushoz 

irányítja. 

 

Együttműködés a szülőkkel 

Munkája során együttműködik a szülőkkel a gyermek személyiségének 

fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában. 

A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő, gondozó munkáját a 

gyermekközösség kialakítása, fejlesztése során. 

Feladatának ellátása során köteles tiszteletben tartani a szülőnek azt a jogát, 

hogy vallási és világnézeti meggyőződésének megfelelő nevelésben 

részesülhessen gyermekeke. 

 

Az egyes jogok biztosítása 

Gondoskodik a gyermekek közoktatási törvényben foglalt jogainak 

biztosításáról. 

Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról. 

Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a gyermekkel kapcsolatos 

döntései, intézkedései meghozatalakor.  
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A gyermek nevelésével kapcsolatos általános feladatok 

Közreműködik a gyermek testi épségének megóvásában, erkölcsi védelmében, 

személyiségének fejlődésében. 

A gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges 

ismeretek átadását segíti. Ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy 

annak veszélye fennáll, a szükséges intézkedést megteszi. 

A gyermek életkorának, fejlettségének figyelembe vételével segít a közösségi 

együttműködés magatartási szabályainak elsajátíttatásában, és törekszik azok 

betartására. 

Türelmes, kedves hangnemmel segíti a nevelőmunkát, a gyermekek 

szokásrendjének alakulását. 

Kirázólag a gondozási területen a szülő javaslataira, kérdéseire érdemi választ 

ad. A gyermek egyéb fejlődési területéről nem ad felvilágosítást. 

Tevékenysége során a gyermekek és a szülők emberi méltóságát és jogait 

tiszteletben tartja. 

A gyermekek részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja. 

 

Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi feladatok 

Gondoskodik az intézményi munkarend, valamint a gyermekek napirendjének 

betartásáról. 

Ügyel a balesetvédelmi előírások betartására, a speciális biztonsági előírások 

alkalmazására. 

Ellátja az elsősegélynyújtással, egészségüggyel kapcsolatos feladatokat. 

Gondoskodik az eszközök és berendezési tárgyak folyamatos ellenőrzéséről. 

Gondoskodik a tisztítószerek biztonságos tárolásáról. 

Részt vesz az intézmény környezete alakításában, szépítésében, csoportban és 

udvaron egyaránt. 

 

Takarítási feladatok 

Gondoskodik az óvoda helyiségeinek, valamint teraszának tisztántartásáról. 

Folyamatosan gondoskodik napközben a folyosók tisztántartásáról, a takarítási 

feladatot többször is el kell végezni, ha a terület szennyezettsége indokolja. 

Gondoskodik a munkaterületén található bútorok, berendezések naponkénti 

tisztántartásáról, portalanításáról.  

Gondoskodik a textíliák szükség szerinti, akár naponkénti cseréjéről, mosásba 

kerüléséről, szükséges javításáról. 

Gondoskodik a gyermekek eszközeinek tisztántartásáról, fertőtlenítéséről. 

Gondoskodik a munkaterültén található szemetes-edények, illetve szeméttárolók 

kiürítéséről, valamint ezeknek az eszközöknek a tisztításáról. 

Gondoskodik a munkaterületén található növények ápolásáról, gondozásáról, 

locsolásáról, szükség szerinti átültetéséről. 

Gondoskodik a munkaterületén található szőnyegek, lábtörlők portalanításáról, 

tisztításáról. 

Az ablakok, ajtók szennyezettségétől függően elvégzi az ablaktisztítási, 

ajtómosási feladatokat. 

Kéthavonta, de a fűtési szezon megkezdése előtt, valamint a nyári szünet és a téli 

szünet után mindenképpen gondoskodik a fűtőtestek tisztításáról, valamint a 

radiátorok mögötti szennyeződések eltávolításáról. 
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A mellékhelyiségek (gyermek és nevelői WC-k) tisztántartása kiemelt napi 

feladat, melyet szükség esetén naponta többször is el kell végezni. 

Gondoskodik a WC higiéniájának folyamatos biztosításáról, a WC papír 

pótlásáról. 

Gondoskodik a mosdók naponta legalább egyszeri vegyszeres tisztításáról. 

Az intézmény rendezvényeihez kapcsolódóan elvégzi a rendezvény során 

érintett munkaterület soron kívüli takarítását. 

A rendezvényeket követően segédkezik a helyszín rendjének eredeti 

visszaállításában. 

A nyári zárva tartás ideje alatt elvégzi az éves nagytakarítást.  

 

Étkeztetéssel kapcsolatos feladatok 

A gyermekek étkezési feltételeit biztosítja. 

Az étkezések kultúrált lebonyolításában, a gyermekek önkiszolgálásában, 

tevékenységében aktívan közreműködik. Segít az ételek kiosztásában, az 

edények leszedésében. 

 

Szervezési feladatok (a gyermek napirendjéhez kapcsolódóan) 

Közreműködik teremrendezési feladatok ellátásában. 

Biztosítja a játék és a gyermekek munkatevékenységeihez kapcsolódó teendők 

csoportszobai és udvari feltételeit a csoportvezető óvodapedagógus útmutatásai 

szerint. 

A nyugodt pihenés feltételeinek megteremtéséhez lerakja az ágyakat, 

ágyneműket. A terem szellőztetéséről gondoskodik lefekvés előtt.  

Segítséget nyújt a gyülekezés és távozás alatt a folyosói öltözőben. 

Az óvodai ünnepélyeken, hagyományokban aktívan közreműködik, a szervezési 

feladatokban a vezetők és az óvodapedagógusok útmutatásai szerint részt vesz. 

Séták, kirándulások alkalmával az óvodapedagógusokat segítve kíséri a 

gyermekcsoportot, felügyelve a biztonságos közlekedésre. 

A környezet esztétikai rendjének megteremtésében aktívan közreműködik. 

Ügyel a balesetek megelőzésére. 

A napközben megbetegedett gyermeket felügyeli, ápolja, fertőző betegség esetén 

a fokozott egészségügyi előírások szerint jár el, amíg a szülő érte nem jön. 

 

Egyéb feladatok, rendelkezések 

Köteles előre jelezni a takarítási feladataihoz szükséges eszközök, vegyszerek, 

tisztítószerek mennyiségi szükségletét. 

Felelős a számára kiadott eszközökért, valamint a vegyszerek, tisztítószerek 

biztonságos tárolásáért, gazdaságos felhasználásáért. 

Köteles tájékoztatni az intézményvezetőt arról, ha a munkaterületen 

karbantartást igénylő állapotot észlel. 

Feladata, hogy a munkaterületén az intézményi vagyon biztonságára ügyeljen, 

tartsa be a vagyonvédelmi előírásokat. 

A munkarend alapján – az intézmény elhagyásakor – ellenőrizze az ajtók, 

ablakok bezárását, az áramtalanítást. 

Az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik. 

A munkatársi értekezleteken részt vesz. 
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A gyermekekről pedagógiai információt, az óvoda belső életéről, gazdasági 

helyzetéről felvilágosítást nem adhat. Az óvoda belső életére vonatkozó 

értesüléseit köteles szolgálati titokként megőrizni. 

Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, magánügyeit 

gyorsan (mindössze 1-2 percben), a munkafolyamat zavarása nélkül intézze el. 

Rendszeres munkaköri feladatain túlmenően alkalmanként külön indoklás 

alapján köteles ellátni azokat a tennivalókat, amelyekkel az óvodavezető, vagy a 

csoportvezető óvónő megbízza. 

Az óvoda belső életére vonatkozó értesüléseit köteles szolgálati titokként 

megőrizni. 

 

A Munkavállaló köteles munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, 

valamint általában olyan magatartást tanúsítani, hogy az más egészségét és testi épségét ne 

veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodását vagy helytelen megítélését ne idézze 

elő. 

 

 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

 

 

 

Látrány, 2014………………………….. 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Császár Bíró Zsuzsanna 

                                                                         óvodavezető 

 

 

 

A munkaköri leírást elolvastam és tudomásul vettem: 

És egy példányt a mai napon átvettem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 

8681 Látrány Dózsa Gy. u. 20. 
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BÖLCSŐDEI GONDOZÓ 

 

Dolgozó neve:  

Munkakör megnevezése: bölcsődei gondozó 

Besorolási kategória: 

Bérbesorolás: 

Közvetlen felettese: Intézményvezető 

 
Munkakör célja:  

 A családdal és a társadalmi környezettel együttműködve bölcsődés korú gyermekek  

tudatos fejlesztése, nevelése, az egyetemes és nemzeti értékek, erkölcsi normák közvetítése. 

Felelősségek:  

a) Erkölcsi – szakmai felelősség a rá bízott gyermekek neveléséről, ellátásáról. 

A munkakör betöltőjének fő feladatai: 

 Gondoskodjon a gyermekek testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, 

személyiségének fejlesztéséről. 

 A gyermekek életkori sajátosságait, egyéni fejlődési ütemét, szociokulturális hátterét 

figyelembe véve közvetlen felettese szakmai útmutatása alapján vegyen részt az óvodai 

nevelőmunkában: 

  - játéktevékenység irányításában, 

  - társas és közösségi tevékenységek kialakításában, 

  - szabadidős tevékenységek szervezésében, 

  - gondozási feladatok ellátásában. 

a) Működjön közre a gyermekvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek 

fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában és megszüntetésében. 

b) Vegyen részt a családlátogatáson, készítsen erről feljegyzést. 

c) Vezesse naprakészen a bölcsődés gyermekekkel kapcsolatos 

dokumentumokat. 

d) Segítse elő a gyermekek képességeinek kibontakoztatását, tehetségük 

fejlesztését, hiányosságaik kompenzálását. 

 Külön megbízás alapján ( szóbeli is!) lássa el mindazokat a teendőket, melyeket az 

intézményvezető feladatkörébe utal. 

Elvárható kompetenciák: 

1. Magatartási: 

 Feltétel nélküli elfogadás ( pozitív érzelmi odafordulás kifejezése ) 

 Empátia ( teljes figyelmét szentelje a gyermekre ) 

 Kongruencia ( hitelesség – verbális és nem verbális közlései essenek egybe ) 

 A gyermekek és szüleik emberi méltóságának tiszteletben tartása. 

2. Szakmai: 

 Kommunikációs ügyesség 

 Gazdag és rugalmas viselkedésrepertoár 

 Gyors helyzetfelismerés, konstruktív helyzetalakítás 

 Erőszakmentes konfliktusmegoldás 

 Gyermekekkel, kollégákkal és szülőkkel való együttműködés igénye és képessége 

 Mentális egészség 

Iskolai végzettség és gyakorlat: 

 Bölcsődei gondozói végzettség és az óvodában eltöltött pedagógiai gyakorlat 

Szakmai vezető kívánalmai: 

A képesítésének megfelelő színvonalú önálló és hatékony munkavégzés, az óvodai 

nevelőmunka segítése a bölcsődés korú gyermekeknek változatos tevékenység felkínálásával. 

Munkarendje: naponta 8.00 órától 12.00 óráig 

Heti munkaideje: 20 óra 
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2. Iratkezelési Szabályzat 

 

Iratkezeléssel kapcsolatos fogalmak 

2. 1. Az iratkezelés 
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- Az óvodába érkező beadványok és egyéb küldemények, vagy az itt keletkező 

iratok átvétele, illetékesség szerinti elosztása, iktatása, nyilvántartása; 

- A kiadványok és egyéb iratok tisztázása, (leírása, sokszorosítása), továbbítása, 

postára adása, kézbesítése; 

- Irattározás, irattári kezelés, megőrzés; 

- Selejtezés 

2. 2. Irat 

Minden írott szöveg, számadatsor, térkép, tervrajz, mely az óvoda működésével 

kapcsolatban bármilyen anyagban, alakban és bármely eszköz felhasználásával keletkezett, 

kivéve a megjelentetés szándékával készült könyvjellegű kéziratokat. 

2. 3. Irattári anyag 

Az óvoda és jogelődei működése során keletkezett, az óvoda irattárába tartozó iratok 

és az azokhoz kapcsolódó mellékletek. 

2. 4. Irattári terv 

Rendszerbe foglalja az intézmény által ellátott ügyköröket, és az azokhoz kapcsolódó 

iratokat. Az irattári terv az iratok rendszerezésének alapja. 

2. 5. Iratkezelési szabályzat 

Az iratok biztonságos átvételét, feldolgozását, kiadványozását, rendszerezését, 

nyilvántartását, irattározását, selejtezését és levéltárba történő átadását szabályozza. 

2. 6. A küldemények átvétele és felbontása 

2. 6. 1. Az óvodának érkező küldeményeket a postai kézbesítő vagy futárszolgálat az 

intézménybe kézbesíti, melynek átvételére jogosult: 

- az óvodavezető 

2. 6. 2. Az óvodának személyesen benyújtott iratok átvételére az óvoda vezetője, óvodavezető 

helyettes jogosult. A személyesen benyújtott iratok átvételét kérelemre igazolni kell. 

2. 6. 3. Amennyiben a küldemény címzéséből megállapítható, hogy az nem az óvodát illeti, 

felbontás nélkül kell a címzetthez eljuttatni, vagy a postára visszaküldeni. 

2. 6. 4. Ha az irat burkolata sérülten vagy felbontottan érkezett, a küldeményt átvevőnek rá 

kell írnia „Sérülten érkezett”, illetőleg „Felbontva érkezett” megjegyzést, a dátumot, és alá 

kell írnia. 

2. 6. 5. Felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani a névre szóló iratokat, a szülői 

munkacsoport a munkahelyi szakszervezet, stb. részére érkezett leveleket. 

2. 6. 6. A névre szóló iratot, amennyiben az nem magánjellegű és hivatalos elintézést igényel, 

a címzetteknek haladéktalanul vissza kell juttatnia az óvodavezetőnek, vagy az ügy 

intézésével megbízottnak. 

2. 6. 7. A névre szóló küldeményt a címzett távolléte esetén az intézményvezető vagy 

megbízottja felbonthatja, ha a küldemény külseje alapján megállapítható, hogy hivatalos iratot 

tartalmaz. 

2. 6. 8. A küldeményt felbontó dolgozónak egyeztetnie kell a borítékon és a benne levő 

iratokon lévő iktatószámokat, továbbá az iraton feltüntetett és ténylegesen beérkezett 

mellékletek számát. Az eltéréseket az iratra rá kell vezetni, és erről a küldemény feladóját 

haladéktalanul értesíteni kell. 

2. 6. 9. Amennyiben a küldeményhez pénz, illetékbélyeg, válaszbélyeg van mellékelve, ezt az 

iratra fel kell jegyezni. 

2. 6. 10. A küldemény téves felbontása esetén a borítékot ismét le kell ragasztani. A 

küldeményt. 

3. Az iktatás 

1. Az óvoda iktatási rendszere évente újrakezdődő sorszámos rendszer, melyet az 

óvodavezető által hitelesített iktatókönyvbe kell rögzíteni. 
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2. Az iktatás az iratok beérkezésének, illetve keletkezésének sorrendjében történik a 

beérkezés napján. 

3. Iktatni kell az óvodába érkező és azon belül keletkezett iratokat. 

4. Nem kell iktatni: meghívókat, közlönyöket, sajtótermékeket, reklámcélú 

kiadványokat, valamint az olyan iratokat, amelyekről a vonatkozó rendelkezések 

értelmében külön nyilvántartást kell vezetni (pl. könyvelési bizonylatok) 

5. Iktatáskor az iratra rá kell vezetni: 

- az iktatás dátumát, 

- az iktatókönyv sorszámát (iktatószám), 

- a mellékletek számát, 

- az ügyintéző nevét, 

- irattári tételszámot. 

Ezzel egy időben, a fenti adatokkal megegyezően az iktatókönyvbe is be kell 

jegyezni: 

- a sorszámot, 

- az iktatás idejét, 

- a beküldő nevét és ügyiratszámát, 

- az ügy tárgyát, 

- a mellékletek számát, 

- az ügyintéző nevét, 

- az elintézés módját, 

- az irattári tételszámot. 

- Az irat követésére szolgáló adatokat: (sorszámozott irattartó papucs, személyi 

anyag, pályázati dosszié, stb.) 

6. Az iktatókönyv több éven keresztül használható. Az iktatás sorszáma azonban 

naptári évenként újra kezdődik. Az év utolsó munkanapján az iktatókönyvet a 

felhasznált utolsó sorszámot követően aláhúzással, az utolsó iktatás sorszámával 

feltüntetésével, a körbélyegző lenyomatával és az óvodavezető aláírásával le kell 

zárni. 

7. Az iktatókönyvben oldalt, iktatószámot üresen hagyni nem szabad. 

8. Téves iktatás (vagy üresen hagyott iktatószám esetén) a téves bejegyzést 

érvényteleníteni kell. Érvénytelenített iktatószámot újból kiadni nem szabad. 

9. Az iktatókönyvben a téves bejegyzéseket át kell hozni, hogy az eredeti szöveg is 

olvasható maradjon, és fölé kell írni a helyes adatot. 

10. Az iktatókönyv egy-egy sorszámára csak egy ügyet szabad iktatni. 

11. Az iktatókönyvben fel kell tüntetni az intézményben keletkezett belső iratok 

elhelyezésének pontos helyét. (sorszámozott irattartó papucs, személyi anyag, 

pályázati dosszié, stb.) 

12. A nyertes uniós és hazai pályázatok iratait külön iktatókönyvben, saját 

sorszámozással, elkülönítetten kell iktatni és az iratokat tárolni. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Irattári terv: 

 

Név Dokumentumok Megőrzési  
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idő/év 

1. 

V
eze

tési, ig
a
zg

a
tá

si és szem
ély

i 

ü
g
y
ek

 

d
o
k

u
m

en
tu

 

1. Intézménylétesítés, -átszervezés, -fejlesztés (Alapító okirat; 

Törzskönyv) 

Nem selejtezhető 

2. Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek Nem selejtezhető 

3. Személyzeti, bér- és munkaügy  50 év 

4. Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem 10 év 

5. Fenntartói irányítás 10 év 

6. Szakmai ellenőrzés 10 év 

7.Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek 10 év 

8. Belső szabályzatok (SZMSZ, Házirend) 10 év 

9. Polgári védelem 10 év 

10. Munkatervek, jelentések, statisztikák 5 év 

11. Panaszügyek 5 év 

2. 

N
ev

elési –
 o

k
ta

tá
si ü

g
y
e
k

 

1. HNP 10 év 

2. MIP, megvalósulásának értékelése, 10 év 

3. Továbbképzési és beiskolázási terv, 7 év 

4. Munkaterv, beszámoló, 5 év 

5. Felvételi és mulasztási napló 20 év 

6. Felvételi és előjegyzési napló 20 év 

7. Óvodai csoportnapló (amit az óvónők vezetnek csoportonként) 5 év 

8. Tankötelezettség megállapításához szükséges szakvélemény 5 év 

9. Felvétellel, átvétellel, hiányzással kapcsolatos határozatok 20 év 

10. Szaktanácsadói, szakértői dokumentumok 5 év 

11. Vezetői szakmai ellenőrzések jegyzőkönyve 5 év 

12. Vezetői pályázat 5 év 

13. Nevelőtestületi értekezletek jegyzőkönyvei 5 év 

14. Szakmai pályázati anyagok 5 év 

15. Gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos iratok 3 év 

16. Egyéni fejlesztéssel, felméréssel kapcsolatos iratok 5 év 

17. Gyakorlati képzéssel kapcsolatos iratok 5 év 

18. Törzslapok, pótlapok Nem selejtezhető 

19. Nevelési-oktatási kísérletek, újítások (Jógyakorlat) 10 év 

20. Pedagógiai szakszolgálat dokumentumai 5 év 

21. Szülői szervezet működésével kapcsolatos dokumentumok 

(SZMSZ, éves munkaterv) 

5 év 

3. G
a
zd

a
sá

g
i ü

g
y
ek

 

1. Ingatlan nyilvántartás, -kezelés, -fenntartás, határidő nélküli 

épülettervrajzok, helyszínrajzok, használatba vételi engedély 

50 év 

2. Társadalombiztosítás 50 év 

3. Leltár, állóeszköz-nyilvántartás, vagyonnyilvántartás, 

selejtezés 

10 év 

4. Éves költségvetés, költségvetési beszámolók, könyvelési 

bizonylatok másolatai 

5 év 

5. Szakértői bizottság szakértői véleménye 20 év 

 

 

 

5 MELLÉKLET 
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Adatvédelmi szabályzat. 

A NKT. tv. 42§ (1) alapján. 

Pedagógus és a nevelő-oktató munkát segítő alkalmazott, valamint a gyermek felügyeletében 

résztvevő, hivatásánál fogva harmadik személynek adatot nem szolgáltathat ki. Titoktartási 

kötelezettség terheli a gyermekkel és a családjával kapcsolatban szerzett információk 

kiadásában. Ennek megsértése, megszegése fegyelmi vétséget von maga után. A kötelezettség 

fenn áll a foglalkoztatási jogviszony alatt valamint annak megszűnése után határidő nélkül. 

 

Az adatszolgáltatás továbbításának lehetőségeit, célhoz kötötten a köznevelési törvény 

határozza meg. 
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8. MELLÉKLETEK 

Iratkezelési és irattári szabályzat 

Pénzkezelési szabályzat – számviteli politika 

Leltározási szabályzat – számviteli politika 

Selejtezési szabályzat – számviteli politika 

Bizonylati rend – számviteli szabályzat 

FEUVE 

Munkaköri leírások 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ZÁRADÉK 

A véleményezés, egyetértés dokumentumai 
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1. záradék: 

A szülıi közösség képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a 

jogainkat gyakoroltuk, az SzMSz-szel és módosításaival egyetértünk. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

Dátum a szülői közösség vezetője 

 

 

 

 

 

A nevelőtestület elfogadó nyilatkozata 

2. záradék 

Ezt a szervezeti és mőködési szabályzatot és módosításait az óvoda nevelıtestülete 

megtárgyalta és elfogadta. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

Dátum aláírás  

 

 

Záradék  

Óvodaveztői jóváhagyásról 

 a Nevelő Testület és a Szülői Szervezet véleményét figyelembe véve az SZMSZ törvénynek 

megfelelő módosításait  jóváhagyom.  

 

 

 

 

……………………………………………….. 

óvodavezető 

 


