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1. Pedagógiai folyamtok 

Tervezés 

A stratégiai és operatív tervezés megvalósításának intézményi gyakorlata (PP. továbbképzési program, 
beiskolázási terv, intézményi éves munkaterv, munkaközösségi tervek elkészítése) 
 

Elvárás Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel. 
 
2019/2020. 
nevelési 
évben az 
alábbiak 
szerint 
valósult 
meg 

Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív 
dokumentumainak koherens kialakítását. A tervek elkészítése a nevelőtestület 
bevonásával történik, az intézmény munkatársainak felkészítése a feladatra 
időben megtörténik. 
Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés.  
Az intézményi önértékelési ciklust lezáró intézkedési terv és a stratégiai és 
operatív tervezés dokumentumainak összehangolása megtörténik. 
Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a 
munkaközösségek terveivel a nevelőtestület jogszabályban rögzített jogköreit 
biztosítottam. Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak 
oktatáspolitikai céljaival összhangban készülnek. Az operatív tervezés a 
stratégiai célok megvalósulását szolgálja, és a dokumentumokban nyomon 
követhető /SZMSZ, HÁZIREND, PP, MUNKATERVEK/.  
A nevelési év során az óvoda stratégiai dokumentumaiban bővítés történt, 
Pandémiás terv elkészítésével: intézkedési terv célja az volt, hogy az óvoda 
normál működéséhez szükséges szolgáltatásrendszer koronavírus járvány alatti 
megőrzése érdekében: 

- felhívja az Óvodával kapcsolatba állók figyelmét a járvány 
következtében várhatóan jelentkező problémákra, 

- biztosítson megfelelő szemléletet az Óvodával kapcsolatban állók 
számára a helyzet értékeléséhez és a megfelelő előkészületek 
megtételéhez, 

- mutassa be azt a minimális előkészületi szintet, amely szükséges és 
alkalmas az alapfeladatok ellátása közben a járvány terjedésének 
minimalizálására. 

Elkészítettük „Intézményünk módszertani ajánlását az óvodapedagógusok 
részére a koronavírus-járvány időszakára az elrendelt rendkívüli szünetre” 
2020. március 23-tól visszavonásig lehetővé tettük intézményünkben - a 
távmunka végzését. A távmunka végzés határozatlan időre került 
megállapításra. A távmunka végzés során rendkívüli esetben bárki 
berendelhető volt, ezért a rendelkezésre állást mindenki részére elrendeltem. 
Az előírt feladatok elvégzése az óvodapedagógusok feladata volt, 
ellenőrzésüket én végeztem.  
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Megvalósítás 

Az intézmény működését irányító éves tervek és beszámolók viszonya 
Elvárás A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő nevelési 

év tervezése. 
 
2019/20
20. 
nevelési 
évben 
az 
alábbiak 
szerint 
valósult 
meg 

A stratégiai tervek megvalósítása nevelési évekre bontott, amelyben megjelennek a 
stratégiai célok aktuális elemei. (Pedagógiai program, a továbbképzési terv, 
Pandémiás terv részeként megírt- MÓDSZERTANI ajánlás). 
A távmunka végzés során elvégzendő feladatok voltak: 

• A családok informálása, pedagógiai segítése, támogatása a válsághelyzetben, 
a családi életrend tiszteletben tartásával.  

• Az óvodások megszokott életrendjének más, kényszerű körülmények közé 
helyezésében megtalálni a módját annak, hogy a gyermekek 
 izgalmas, motiváló hatású élményekhez jussanak.  

• Az óvodapedagógusok számára kihívást jelentő feladatban való helytállással 
történő sikerélményhez juttatás, személyes szakmai fejlődés, kiemelten a 
kommunikációs képességek, és az IKT, digitális kompetenciák terén.  

• A teljes óvodai közösség összekovácsolása a folyamatos kapcsolattartás, 
együttműködés országos és óvodai szintű közös célok érdekében.  

• A felelős, szabálykövető alkalmazotti, szülői - állampolgári magatartás 
motiválása, támogatása.  

I.  Szülők tájékoztatása  
1. Aktuális, naprakész tájékoztatás történt az óvodákat, óvoda egészét érintő 

hivatalos, hatóságok, fenntartó által elrendelt információkról, felelős 
állampolgári magatartásról.  

2. Tájékoztatás formája a Koronavírusról felnőtteknek plakáton, és 
gyerekeknek, gyerek nyelven, videón. A helyes kézmosás rajzos ábrán és 
kézmosó versike közzététele gyerekeknek. „Maradj otthon!” felhívás.  

3. Szülők tájékoztatása az online óvodai működésről.  

II.  Online óvodai élet megtervezése, megszervezése  

• Törekedtünk a családokkal az inkluzív kapcsolattartásra: nagyon sokféle, 
különböző élethelyzetben és informatikai feltételekkel rendelkező családot 
szólítottunk meg online, arany középút tartásával.   

• Az online ovi programját úgy állítottuk össze, hogy este találkozzanak 
valamilyen tartalommal, amivel a gyermek aztán másnap napközben akár 
önállóan is tovább tevékenykedhet, amikor a szülőnek kötelezettségei vannak 
nagyobb testvérrel, vagy saját munkavégzése miatt.  

• Egy általános, intézményi szinten egységes kereteket tartalmazó online 
óvodai munkát terveztünk, amit aztán korcsoportonként lehetett megtölteni 
konkrét tartalommal.  

• Online elérhetőek voltunk, vezetői szinten és pedagógiai kérdésekben is. Ez 
utóbbi lehetővé tette, hogy differenciált pedagógiai ajánlásokat is tudjunk 
tenni igény esetén.  
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Az óvodapedagógusok által összeállított tartalmak.  

Ütemterv 
Üteme
zés   

Érintettek feladatai, tevékenységei  Kapcsoló
dó 
tevékenys
ég  

Példa 1.  Példa 2.  
Óvodapedag
ógus  

Szülő  Gyerme
k  

Este 
felé  

Mese 
közzététele.  
Ismert, 
témával 
kapcsolatos 
vers, 
mondóka, 
dal, 
tevékenység 
ajánlás.  

Elmeséli, 
elmondja 
élőszóban. 
Beszélget
és a 
versről, 
meséről.  

Beszélge
tés a 
versről, 
meséről.  

Verselés, 
mesélés  

Zelk 
Zoltán: A 
patak 
meséje  

Zelk Z: 
Este jó  
  
  

Másna
p kora 
délelőtt  

-  Könyv, 
újság, 
fényképek 
elérhetővé 
tétele.  

Témával 
kapcsolat
os képek,  
mozgóké
pek 
keresése, 
nézegeté
se otthon 
újságban, 
könyvbe
n, 
internete
n.  

Külső 
világ 
tevékeny 
megismeré
se  

Beszélget
és a 
vízzel 
kapcsolat
os  
családi  
élmények
ről pl. 
nyaralás, 
strandolá
s.  

Beszélget
és a 
családról, 
családi  
képek 
nézegetés
e, 
családtag
ok, 
idősebbe
k.  

Késő 
délelőtt  

-  Eszközök 
biztosítása 
Elkészült 
rajz, 
egyéb 
alkotás 
egy helyre 
gyűjtése  

Élményr
ajz vagy 
más 
alkotás a 
meséről  

Rajzolás, 
festés, 
mintázás, 
kézimunka  

Élményra
jz vagy 
más 
alkotás a 
vízről 
(tenger, 
folyó, 
patak, 
forrás, 
eső) vagy 
a családi 
nyaralásr
ól, 
kirándulá
sról 

Élményra
jz vagy 
más 
alkotás a 
családról, 
Pl.  
kistestvér 
születésér
ől, nagy-
szülőkről, 
akikre 
most 
nagyon 
vigyázun
k! 
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Dél 
körül  

-  Gyermek 
bevonása 
az 
előkészüle
tbe, 
elpakolásb
a Ebéd, 
házimunk
a  

Kézmosá
s verses 
gyakorlá
sa,  
terítés  
Ebéd  

Munka 
jellegű 
tevékenys
égek  
Étkezés  

    

Kora 
délutá
n  
  

Egy óra 
online 
rendelkezésr
e állás 
munkanapon 
egyéni 
pedagógiai 
kérdésekhez 
messengeren
, pedagógiai 
javaslatok  

Esetleg a 
mese, vers 
elismétlés
e pihenés 
előtt  

Pihenés  Csendes 
pihenő  

    

Késő 
délutá
n  

-  Az 
ajánlásból 
meséhez 
kapcsolód
ó 
(youtube) 
ének 
kiválasztá
sa  

Éneklés, 
spontán 
táncolás, 
mozgás 
utánzás 
szülővel, 
testvérre
l vagy 
önállóan 
(ha nem 
mennek 
a 
szabadba
)  

Ének, 
zene, 
énekes 
játék, 
gyermektá
nc  
Mozgás  

Esik az 
eső  

Kicsi 
vagyok 
én  
Tente, 
baba  
Höc, höc 
katona  
-   
babaringa
tás, 
lovagoltat
ás  

 A rendkívüli helyzeten kívül az intézmény, nevelési/tanítási céljai határozták meg a 
módszerek, eljárások kiválasztását, alkalmazását. Az éves tervek és beszámolók 
egymásra épültek. 

A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történt a következő nevelési év 
tervezése. Az év végi mérés- értékelés intézményi összegző eredmények 
meghatározták a következő év kiemelt személyiségfejlesztő feladatait intézményi 
szinten, csoportszinten a pedagógusok a csoportnaplóban rögzítették a féléves 
tervekben.  
A csoportokban az éves tervek, ütemtervek, fél évre szóló nevelési-gondozási tervek 
az új elvárások alapján készültek. 
A teljes pedagógiai folyamat követhető a tevékenységi tervben, a csoportnaplókban, 
valamint a gyermeki produktumokban. 
A csoportokban mérési naptár alapján készítették a mérés-értékelést, amely fél 
évente, korcsoportonként meghatározott volt.  
Az eredmények értékelése után a csoportnaplóba és a fejlődési naplóba került 
eredmények alapján egyéni, illetve csoportos fejlesztési tervet készítenek. 
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Az óvodapedagógus tervező munkája során figyelembe vette az intézménye 
vonatkozásában alkalmazott tartalmi és intézményi belső elvárásokat, valamint az 
általa nevelt/tanított gyermekek és csoportok fejlesztési céljait, az új beiskolázási 
törvény kereteket adó intézkedéseinek betartását, hozzá történő igazodását.  
A pedagógiai munka megfelel az éves tervezésben foglaltaknak, az esetleges 
eltérések indokoltak. 

 

Értékelés 

A pedagógiai programban meghatározott gyermeki értékelés működése a gyakorlatban 
Elvárás A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik az egyénre szabott 

értékelés, amely az értékelő naplóban (feljegyzésekben) nyomon követhető. 
A gyermekek eredményeiről  
fejlesztő céllal folyamatosan  
visszacsatolnak szüleinek/gondviselőjének és az életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő formában 
gyermeknek. 

 
2019/2020. 
nevelési 
évben az 
alábbiak 
szerint 
valósult 
meg 

– Az intézményben folyó nevelési munka alapjaként a gyermekek 
adottságainak, képességeinek megismerésére vonatkozó mérési rendszer 
működik.  

– A gyermekek értékelése az intézmény alapdokumentumaiban elfogadott, 
közös alapelvek és követelmények (értékelési rendszer) alapján történik. 

– Az intézményben a gyermeki fejlődést folyamatosan követik, a gyermeki 
fejlődést dokumentálják, elemzik, és az egyes évek értékelési eredményeit 
összekapcsolják, szükség esetén fejlesztési tervet készítenek. 

Évente megtörténik az önértékelés keretében a helyben szokásos formában 
rögzített megfigyelési, mérési eredmények elemzése, a tanulságok levonása, 
fejlesztések meghatározása, újragondolása. Ezt követően az intézmény a 
mérési-értékelési eredmények függvényében szükség esetén korrekciót végez. 

 A prevenciós, korrekciós feladatrendszer megvalósításának területén 
feladatomnak tartottam a programunk fejezeteiben jelölt feladatok 
megvalósításának figyelemmel kísérését, újra gondolását, átértékelését. 

o Az év kezdéskor történő iskolaérettségi vizsgálatok alapján a Nevelési 
tanácsadó szakembereinek mérési-értékelési javaslatait, továbblépési 
intézkedéseit, ajánlásait 

o A mérésre, megfigyelésre alapozott hátránycsökkentést. 
o Az egyéni bánásmód és a differenciált fejlesztés gyakorlatának erősítését 
munkamegosztásban, a feladatban részvevők között. 
o Az eredményesség érdekében, a szakszerű korai felzárkóztatást, 
szakemberek bevonásával, a szülő együttműködését. 
o Szakemberekkel való hatékony együttműködést minden rászoruló 
gyermek esetében. 

Az óvodapedagógusok fogadó órái 
Célja az intervenciós pedagógiai gyakorlat érvényesítése minden gyermeket 
érintően legalább fél évente egy alkalommal, melynek tartalmi alapja a 
gyermekek folyamatos nyomon követésének írásos (Fejlődési napló) és szóbeli 
tapasztalata.  
Az egyes csoportok fogadó óráinak időpontja – egyeztetés szerint. 
Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napok 
Leendő óvodásainkat a szülőkkel együtt 2019. szeptember első hetében 
fogadták a csoportok (az időpont meghatározása a telephelyek kompetenciája). 
amikor: 
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- bepillantást nyerhetnek az óvoda életébe 
- bekapcsolódhatnak a gyermeknek és felnőtteknek szervezett 

tevékenységekbe 
- feltehetik kérdéseiket az óvoda működésével, szokás-szabályaival 

kapcsolatosan.  
1. A pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját képező minősítési rendszer 
bevezetéséből adódó feladatok ellátása→ a szakmai színvonal mérhető 
emelése. 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

Személyiségfejlesztés 

A gyermekek szociális hátrányainak 
Az intézmény egyik legfontosabb feladata a nevelés, tanulási-tanítási folyamat során a 
személyiség és közösségfejlesztés kereteinek biztosítása.  
Óvodai nevelés csak szeretetteljes, meleg légkörben lehetséges. Az óvodai nevelésnek mércéje 
a gyermekek gondozottsága, a stabil egészségügyi szokásrendszer, az egészséges életmód 
iránti igény kialakítása. Különösen fontosnak tartjuk ezt a szociálisan hátrányos helyzetű 
gyermekek esetében. Egyéni képességfejlesztés:  

 Meleg, szeretetet sugárzó óvodai nevelés biztosított a gyerekeknek  
 A megismerő képesség fejlesztése természetes közegben szerzett tapasztalatokra épül.  
 A fejlesztendő képességnek megfelelő tevékenységet gyakoroltatunk.  
 A gyakoroltatás hosszan tartó, folyamatos, egymásra épül, fokozatosan nehezedik és 

játékos.  
 Pontosan tudjuk milyen előzetes tapasztalattal, ismerettel, magatartási jellemzőkkel 

rendelkezik a gyermek, mely területeken fejlettebb, hol vannak lemaradásai, azaz milyen 
a képességszintje.  

 Minden gyermek egyéni ütemében haladhat, önállóan tevékenykedhet.  
 A feladat önálló gondolkodásra késztet, nemcsak analóg megoldásra.  
 Önként, önkéntesen, aktívan vesznek részt a folyamatban, mert a fejlődés gyorsabb, 

eredményesebb, ha egybeesik a gyermek tevékenységvágyával.  
 Belső indítékra (érdeklődés, kíváncsiság, tudásvágy) épülő motiváció készteti a 

tevékenységre, pozitív viszony alakul ki a gyermekben a tevékenységek iránt.  
Intézményünkben nemcsak felzárkóztatás, hanem tehetséggondozás is folyik. A 
közösségfejlesztő tevékenység az intézmény hagyományaival és a gyerekek személyes 
kompetenciáinak fejlesztésével összhangban történik meg.  
Két tehetségfejlesztő foglalkozás működött a hagyományőrzés jegyében – zenei- és 
anyanyelvi képességek fejlesztése. 
 

Elvárás Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik 
minden gyermek szociális helyzetéről. 

 
 
2019/2020. 
nevelési évben 
az alábbiak 
szerint 
valósult meg 

A gyermekek személyes és szociális képességeik felmérésére alkalmas 
módszereket, eszközöket, technikákat alkalmaznak az óvodapedagógusok az 
intézményben. 
A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek feltárása érdekében fontosnak 
tartjuk a gyermekek korai, óvodáskort megelőző testi-lelki fejlődésének 
alapos megismerését. 
Szakirányú szakember is foglalkozik a gyerekekkel, mégpedig logopédus, 
fejlesztőpedagógus, pszichológus, konduktor, gyógypedagógus.  
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Ezen pedagógiai tevékenységek a napirenddel való egyeztetés után, 
rendszeres időkeretben és helyszínen történnek.  
Az óvodapedagógusok az óvodában végzett gyermekvédelmi munkával, a 
fejlesztő tevékenységgel segíteni kívánják a gyermekek minél 
egészségesebb, harmonikusabb fejlődését. Gyermekvédelmi felelősünk 
hatékony jelzőrendszeri tevékenysége segíti ez irányú zavartalan működést. 
 
– A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekek esetében a pedagógusok 
szorgalmazzák, hogy rendszeresen járjanak óvodába, így napi étkezésük, 
gondozásuk biztosítottá válik. 
– Kiemelten gondot fordít egyéni fejlesztésükre, segítve óvodai 
beilleszkedésüket, szociális fejlődésüket. 
Az óvoda biztosítja számukra a nyugodt, türelmes, szeretetteljes légkört, az 
óvodapedagógus pedig fokozottabban alkalmazza az egyéni bánásmód elvét. 
A köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, 
továbbá az SNI és a beilleszkedési, tanulási, magatartás nehézséggel küzdő 
gyermekek speciálisigényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez 
igazodó legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a társadalmi beilleszkedés 
lehetőségeinek megteremtése. 
 
Az alábbi feladatok megvalósítását tartom fontosnak: 
- Végrehajtási rendeletnek megfelelő feladatellátás; 
- Az esélyegyenlőség biztosítása; 
- A legrövidebb időn belüli intézkedés a gyermekek érdekében; 
- A folyamat nyomon követését, a dokumentáció ellenőrzését; 
- Együttműködést, szakmai megbeszélések szervezését az érintett 
szakemberekkel; 
- A folyamatos fejlesztés nyomon követését – érintett szakemberek. 
Az intézmény Alapító okiratában szerepel SNI ellátás - ezen belül integráltan 
nevelhető SNI-s gyermekünk 1 fő volt ebben az évben, és 8 fő szegregált 
nevelésben részesülő autista gyermek ellátása is a feladatunk volt. 
Az elmúlt időben az SNI gyermekek fejlődését, leghatékonyabban korai 
problémafeltárással, megfelelő szakemberhez, és speciális intézménybe 
irányítással segítettük. Számukra adaptált autista gyermekek részére készült 
Pedagógiai Programot alkalmaztuk. Rendszeresen konzultáltunk segítő 
szakemberekkel. A problémák megoldásához javaslatokat, segítséget 
kértünk, folyamatosan figyelemmel kísértük a gyermekek fejlődését, 
érdekeiknek képviseletét.  
Az egyéni dokumentációk elkészítésében együttműködtünk, közvetítettünk a 
család és a szakemberek között. Intézkedéseinket dokumentáltuk. 
Közelítésünkben, hátránycsökkentő pedagógiai attitűddel felvállaltuk, 
képviseltük a gyermek érdekeit, biztosítottuk az esélyegyenlőséget.  
A hátrányok ellensúlyozását, enyhítését célzó gyakorlatot folytattunk.  
TSMT tornát tartó gyógypedagógus és fejlesztő foglalkozásokat tartó sérülés 
specifikusságnak megfelelő gyógypedagógus, kutyaterápiás kezelést végző 
szakember segítette fejlesztő, felzárkóztató munkát az autizmus spektrum 
zavarokkal küzdő gyermekekkel. Az óvodai szintű fejlesztés komplex 
módon, az egyéni és az életkori sajátosságokat, a játékosság elvét szem előtt 
tartva, a szakvéleményben foglaltak, illetve a szakemberek által javasoltak 
szerint valósult meg.  
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A részképesség zavarokat a logopédus, valamint az óvodapszichológus 
útmutatásai alapján, differenciált feladatadással, mozgásos-, anyanyelvi- és 
egyéb probléma specifikus fejlesztő játékokkal kompenzáltuk.  
A Nevelési Tanácsadó gyógypedagógus – fejlesztőpedagógus, konduktor 
szakemberek foglalkoztak a BTM-es gyermekeinkkel. 

 
Tudatos tervszerű munka, nagyfokú odafigyelés, egymás közötti kölcsönös 
bizalomra kell, hogy épüljön.  
Ahhoz, hogy folyamatosan fejlődjünk, szükség van nem csak elméleti 
ismeretekre, hanem gyakorlati tudásra, frissítésre, szakmai rutinunk 
fejlesztésére.  
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek mindegyikénél rendelkeznek a 
pedagógusok megfelelő információkkal, és alkalmazzák azokat a nevelő, 
fejlesztő munkájukban.  
Az intézmény vezetése és érintett óvodapedagógusa információkkal 
rendelkezik minden gyermek szociális helyzetéről.  
Az intézmény támogató rendszert működtet:  
Felzárkóztatást célzó egyéni foglalkozást szervez.  
Integrációs nevelési/tanítási módszereket tanulmányoztunk. 

3. Közösségfejlesztés 

Intézményi közösségépítő tevékenységek 
Az Országos Óvodai Alapprogram, és az Óvodánk Pedagógiai Programja is tartalmazza a 

közösség fejlesztésére, a szociális tanulásra az érzelmi életre vonatkozó feladatokat.  
Az óvodapedagógusok a csoportnapló heti tervében a tevékenységek tervezésekor 

néphagyomány ápolást és környezettudatosságra épülő napi szintű foglalkozásokat is tervez, 
valamint társas és közösségi fejlesztési feladatokat.  

Az óvodai gyermekek fejlődését nyomon követési rendszer is végez erre irányuló 
megfigyeléseket, részterületeket figyelünk meg a gyermeknél az együttműködési, 
alkalmazkodási képességükről.  

 
Elvárás A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben. 

2019/2020. 
nevelési évben az 
alábbiak szerint 
valósult meg 

Hagyományként működő rendezvényeink is csapatmunkát kívánnak és 
nagy örömömre ebben példamutató hozzá állást tanúsít, az óvoda minden 
dolgozója. 
Miközben az épületek arculatát alakítjuk, megőrizzük, erősítjük 
specifikumait. Rendkívül fontosnak tartom, hogy az óvoda, mint egy 
egész egység közösségként működjön. 

- A közös programok segítik az egymás megismerését. Nevelés 
nélküli munkanapon belső továbbképzés szervezése külső 
szakember meghívásával közös élmény mindig sokat jelenet a 
közösség számára. 

- A személyi mentálhigiéné fontosságának előtérbe helyezése a jövőben 
nagyon fontos feladat lesz. 
- Belső kommunikációgyakorlatban történő fejlődése a kollégák között. 
- Korrekt intézkedési formák a kollégák között. 
- Az óvoda pszichológusa is tartott tréninget a dolgozók részére. 
- Felnőtt karácsony – közös ünneplés, megemlékezés-, nyugdíjas kollegák 
búcsúztatása, köszönet egy-egy virágcsokorral, akik jubileumot 
ünnepeltek, minősítési eljáráson vettek részt. 
Közös vacsora étteremben. 
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4. Eredmények 

Az eredményességi mutatók az intézményben? (elégedettségmérés eredményei: szülő, 
pedagógus, pedagógiai munkát segítők) 
 
Az eredmények eléréséhez az alkalmazotti közösség minden tagja hozzájárult. 
A nevelési feladatrendszer megvalósulásának eredményességét mutatják: 
 − A csoportnaplóban megfogalmazott nevelési- tanulásértékelés. 
 − Ehhez kapcsolódóan a gyermekek nyomon követési dokumentációjának eredményei. 
Szükséges változtatás: 
– Belső hospitálási rendszer kialakítása.  

 
Elvárás Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket: 

helyben szokásos megfigyelésen, vagy más alapon megszervezett mérések 
eredményei 6 éves kor után óvodában maradó mutatók, elégedettségmérés 
eredményei (szülő, óvodapedagógus, pedagógiai munkát segítők) neveltségi 
mutatók 

2019/2020. 
nevelési évben 
az alábbiak 
szerint 
valósult meg 

5 kolléga tanfelügyeleti ellenőrzésére történő feladatok és két óvónő a 
minősítési eljárásra történő felkészítése, megvalósítása sok energiát vett el 
az érintettektől, valamint az egész közösség hozzájárul a sikeres 
megvalósításhoz.  
2020/21-es nevelési évben továbbra is kiemelt feladatnak tekintjük, hogy a 
közösséget újra felkészítsük a pedagógus önértékelés és a tanfelügyeleti 
ellenőrzésekre. 

5. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Pedagógus szakmai közösségek működése az intézményben, fő tevékenységiek 
Elvárás A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint 

dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembevételével határozzák meg. 
 
2019/2020. 
nevelési évben 
az alábbiak 
szerint valósult 
meg 

Éves tervben meghatároztuk, hogy mely területre tesszük a hangsúlyt az 
adott évben. Előadó, segítette a gyakorlati munka fejlődését. 
A munkaközösségek tevékenysége éves munkatervek alapján valósult 
meg.  
Adott területeken óvodapedagógusi kompetenciáink erősítése, 
szakmódszertani tudásunk újszerű ismeretekkel való frissítése, egységes 
tervező munka formálása zajlott.  
A szakmai munkaközösségek működésével kapcsolatos feladataim voltak: 
- A nevelőtestület felkészítése az új elvárásoknak, kihívásoknak való 
megfelelésre. 
- Eredményes munkájukhoz, szakmai fejlődésükhöz tájékozottságukhoz 
továbbképzésen, konferenciákon való részvétel támogatásával járultam 
hozzá. 
- Az intézményben a különböző szakmai pedagóguscsoportok 
együttműködése jellemző (munkaközösségek, egy szervezési egységben 
nevelő pedagógusok közössége, fejlesztő csoportok). 
- Az óvodapedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési 
körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az 
intézményi célok figyelembevételével határozzák meg. 
A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és jogköre tisztázott. 
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Csoportok közötti együttműködésre is sor kerül az intézményben, amely 
tervezett és szervezett formában zajlik. 
-  A gyermekek nevelése/tanítása érdekében a szakmai közösségek 
tevékenységén túl a pedagógusok kezdeményezően együttműködtek 
egymással és a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel a felmerülő 
problémák megoldásában. 
Óvodánkban belső továbbképzéssel egyaránt biztosítottam az 
óvodapedagógusok szakmai fejlődését. M. Mónika TMT terapeuta, helyi 
továbbképzése nagyon sikeres, hasznos volt. Sok élménnyel lettünk 
gazdagabbak. 

Szervezeti kultúra megfelelő szinten tartása, olyan programok szervezése, amely 
lazításra, feltöltődésre, beszélgetésre egymást segítő, egymás értékeit 
megbecsülő kollektívára van szükség.  

Az információátadás az intézményi gyakorlata 
Elvárás Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges 

információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés. 
 
2019/2020. 
nevelési évben az 
alábbiak szerint 
valósult meg 

- Interneten keresztül e-mailben továbbított anyagokkal, 
- Körlevélben küldött információk, amelyeket aláírásukkal jelezték, 

hogy tudomásul vették. 
- Szakmai beszélgetések, nevelés nélküli munkanapokon 

megbeszélések, belső továbbképzések szervezése. 
- Külső továbbképzés 3 fő a tanfelügyelettel kapcsolatosan. 
- Tempus alapítvány által rendezett konferencia 2 fő 
- Bozsik program továbbképzésén részt vett 1 fő 
- Felelős Gasztrohős Palánták Programban részt vett 1 fő 
– Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz 

szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés, internet, 
papír alapú anyagok, megbeszélések, napi kapcsolat a dolgozókkal. 

– Az értekezletek összehívása célszerűségi alapon történik, résztvevői a 
témában érdekeltek. Pandémiás időszak alatt a kollégákkal való 
kapcsolattartást különböző internetes felületeken tartottuk (zárt 
facebook csoport, illetve viber elérhetőségen). 

6. Az intézmény külső kapcsolatai 

A partnerek tájékoztatása az intézmény eredményeiről 
Elvárás Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit (az információátadás 

szóbeli, digitális vagy papíralapú). 
A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan 
felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik. 

 
2019/2020. 
nevelési évben az 
alábbiak szerint 
valósult meg 
 
 

Az intézmény a jogszabályban előírt módon eleget tesz tájékoztatási 
kötelezettségeinek.  

 
Az intézmény a helyben szokásos 
módon tájékoztatja külső partereit (az 
információátadás szóbeli, digitális vagy 
papíralapú, újságcikk formájában).  
A partnerek tájékoztatását és 

véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, 
visszacsatolják és fejlesztik.  Rendezvények során betekintést kaphattak 
az óvoda életéről, működéséről.  
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Szülőkkel folyamatos volt a kapcsolat, Családi délután, karácsony előtti 
Adventi készülődés, közös ajándékkészítés, Nyílt Farsangi délelőtt, 
amikor a gyermekek a szüleikkel vehetnek részt a különböző vidám 
játékokon. Nyílt napok. A honlapunk új formában és tartalommal újra 
működik, naprakész, a pandémiás helyzet alatt kihasználtuk a szülőkkel 
való kapcsolattartásra is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. A pedagógiai munka feltételei 

Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

Az infrastruktúra értékelése az intézmény, nevelési, fejlesztési struktúrájának, pedagógiai 
értékeinek, céljainak tükrében 
A dolgozók a nevelés, tanulási-tanítási folyamat tárgyi környezetét a pedagógiai céljainak 
megfelelően alakították ki. Az együttműködő, motiváló szakmai környezet kialakítása 
példaértékű hozzáállással, szeretettel valósult meg. A gyermek igényeit, életkori sajátosságait 
figyelembe véve alakultak, szépültek a csoportok környezete. 
A jelentkező utazógyógypedagógus elkezdte a munkát heti 4 órában. Sok szülő több 
településről is érdeklődött az autista csoportba bekerülés kapcsán. 
A csoportban dolgozó kollégák nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki a szülőkkel, és mindent 
megtettek a szakmai felkészültségük terén is.  
Az épületek adottságai hatékonyabb, minőségi munka emelését tette lehetővé. A tornaterem, só 
szoba, közlekedési udvarunk, a játszó udvar, a fejlesztő foglalkozások színterének teljes 
kielégítése nyugodt, kiegyensúlyozott életet biztosított.  
Udvari játékaink biztonsága érdekében a 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet alapján folyamatosan 
elvégeztetjük játszótéri eszközeink szakember által történő felülvizsgálatát.  Karbantartóink 
napi szinten ellenőrzik a játékok állapotát és szükség szerint végzik el a javításokat. 
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Szervezeti feltételek 
Elvárás Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő munka 

humánerőforrás szükségletéről. 
A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó 
számára. 

 
2019/2020. 
nevelési évben 
az alábbiak 
szerint 
valósult meg 

A kollégák elhivatottak, gyermekszeretők, hűségesek az óvodához, 
teherbírásukról, együttműködési képességeikről tettek tanúbizonyságot az 
elmúlt évben. 
 
A szülőkkel való együttműködés is rendkívüli példamutató. Két óvónő volt 
GYES-en, az egyik kollega szeptemberben már visszajött. Három óvónő 
hiányunk lett, miután K.I. januárban, V. A. kolleganőink nyugdíjba vonultak.  
Az óvónő helyettesítését pedagógus asszisztensekkel és az elrendelt 3-3 
órában, amit a törvény heti 4 órát enged.  
Gyógypedagógusunk nem volt az első hónapokban majd sikerült utazó 
gyógypedagógus kollegát alkalmazni az autista csoportban üres állás terhére. 
A logopédusunk látta el a 63 gyerek mellett a 8 autista, valamint az 1SNI-s 
gyermek számára szakértői véleményben előírt fejlesztést. Szerződéssel 
foglalkoztattunk TSMT tornát alkalmazó gyógytestnevelőt, aki segítette a 
rászoruló gyermekek fejlesztését. A Nevelési tanácsadóból két kitűnő 
szakember látta el a fejlesztő tevékenységeket, egy-egy napot voltak a két 
épületben. Az előírt fejlesztést nem tudják biztosítani ennyi idő alatt. Júliusban 
M.A. vezető helyettes helyett Sz. B. lett kinevezve. Augusztusban sikerült 1 
óvónőt és 1 gyógypedagógust felvenni, így szeptembert 3 óvónő hiánnyal – 
GYES-en lévőt – kell helyettesíteni. 

- A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk szóban vagy írásban 
folyamatosan eljutnak a munkatársakhoz. Ezen a területen szintén több időt kellett volna 
fordítani az értékelésekre. A minősített pedagógusokkal azonban teljes körű volt az 
értékelés részemről is. 

8. Alapító okirat szerinti feladatellátás jellemző adatai 

Alapító okirat szerint ellátott feladat 
Alapító okirat szerint 

Adat Óvodai 
nevelés

ben 
résztve-

vő 
összes 

(fő) 

Ebből a többi 
gyermekkel 

együtt 
nevelhető 

sajátos 
nevelési 
igényű 

gyermekek 
óvodai 

nevelése 
(fő) 

Alapító 
okirat 

szerinti 
maximális

an 
felvehető 
gyermeklé

tszám 
(fő) 

Férőhely 
kihasznál

tság 
°(%) 

napi 
nyitva 

tartás tól-
ig 

napi 
nyitva

-
tartási 

óra 

Óvodai 
csoporto
k száma 

2019.10.01 
 

251  2 338 74,5 % 600 – 
1800 

12 óra 11+1 
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Feladat-ellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtság 
Óvodásgyermekek létszám mutatói 2019/2020. nevelési év  

 okt.01. május 31. 
Óvodás gyermekek létszáma (fő) 251 272 
Ténylegesen gyermeklétszám alapján 
meghatározott csoport átlaglétszám 
(fő/csoport) 

22 24 

SNI-vel felszorzott létszám (fő) 252 
 
 

273 

SNI-vel felszorzott gyermeklétszámmal 
számított csoport átlaglétszám 
(fő/csoport) 

22 24 

Étkező gyermekek létszáma (fő) 251 272 
Hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 
(fő) 

8 8 

Halmozottan hátrányos helyzetű (fő) 4 4 

A gyermek adatai  
Adat Nem magyar 

állampolgárságú 

gyermek létszáma 

 

Nemek aránya 

              Fiúk Lányok 

2019.10.01. adat 2 fő 50 % 50 % 

2020.05.31. adat 2 fő 50% 50% 

Óvodai csoportok adatai 
Ssz. Óvodai csoport neve október 1. 

létszám (fő) 
SNI (fő) 

1. Pillangó 25 1 
2. Micimackó 1 6 6 
3. Méhecske 21 - 
4. Süni 22  
5. Halacska 25 - 
6. Katica 1 26 - 
7. Nyuszi 15 1 
8. Micimackó 2 21 - 
9. Kisvakond 24 - 
10. Katica 2 21 - 
11. Napocska 24 - 
12. Csiga 21 - 
 

Iskolaköteles gyermekek 
száma 

97 gyermek 

Iskolába megy 81 gyermek 

Óvodában marad 16 gyermek 



16 

 

Gyáli Tátika Óvoda 
okt. 
st. 

2019.12.31-ig 
igénybe vette 
az óvodát/fő 

3 évet nem 
töltötte be a 
St-ban van. 
(2017-ban 
született) 

7 éves 
10.01. 
után 

nem magyar 
állampolgár SNI/fő autista 

 

2020.08.01 
létsz. 

  
Klapka 
épület 

    
román 

    
  

 1. Süni 22 23 0 1 1 0 0 0    23 
2. Halacska 25 24 0 0 0 0 0 0    24 
3. Méhecske 

 
26 0 0 0 0 0 0    23 

4. Katica1 26 25 0 0 0 0 0 0    25 
5. Pillangó 25 25 0 0 0 0 1 0    25 

6. 
Micimackó1 

au. 6 7 0 0 0 0 0 7    8 
  összesen 125 130 0 1 1 0 1 7    128 
  

            
  

Bartók 
épület 

            7. Nyuszi 15 22 0 0 0 0 0 0    24 
8. Micimackó2 21 0 0 0 0 0 0 0    25 
9. Kisvakond 24 23 0 0 0 0 0 0    23 
10. Katica2 21 21 0 0 0 0 0 0    24 
11. Napocska 24 24 0 0 0 0 0 0    23 
12. Csiga 21 23 0 0 0 0 0 0    25 
  összesen 126 138 0 0 0 0 0 0    144 
Gyáli Tátika 

Óvoda 
mindösszesen 251 268 0 1 1 0 1 7 

   
272 

Felvételi adatok 
Adat Beiratkozott 

gyermekek 
létszáma 

Elutasított 
gyermekek 
létszáma 

A felvételt nyert 
gyermekek létszáma 

A 2019/2020. nevelési évre 
 

98 fő 5 fő 84 fő 

Klapka épületbe – 5+1 
autista 
 

  48 fő 

Bartók épületbe – 6 csoport   36 fő 
 
A Tátika Óvodába jelentkező gyermekek közel 94%-ának felvételi kérelmét teljesítették a tavalyi 
évben. 5 fő elutasított kisgyermekből 1 fő még nem volt óvodaköteles, a 4 fő óvodaköteles 
kisgyermek közül 3 fő nyert felvételt a Liliom-, míg 1 fő a Tulipán Óvodába nyert felvételt. 
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Intézményszervezet, vezetési szerkezet, álláshely összetétel  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Adat 

 
 

Engedélyezett 
álláshelyek száma 

 
 
 

Ténylegesen 
foglalkoztatott 

óvodapedagóguso
k létszáma 

(fő) 

 
 
 

1 pedagógusra 
jutó gyermekek 
létszáma (fő) 

Óvodai csoportban 
foglalkoztatott felsőfokú 

végzettségű 
óvodapedagógusok 

létszáma (fő) 

 
Engedélyezett 

álláshelyek 
száma 

 
Pedagógus 

(fő) 

Pedagógiai munkát 
közvetlenül segítő 

(fő) 

 
 

Nő 

 
 

Férfi 

 
 

Technikai 

2019. 
10.01.  

28 fő 27 fő 26 10 26 0 2 

Intézményvezetés 
Adat Óvodavezetés (név szerint) 

Intézményvezető Intézményvezető-helyettesek 
2019.10.01 Karap Erzsébet 

 
Major Andrea 
Csizmadiáné Izeli Anikó 

Nem óvodapedagógus munkakörben dolgozók adatai 
 

Adat 
 

Óvoda-
titkár (fő) 

 
Dajka 
(fő) 

 
Pedagógiai 
asszisztens 

(fő) 

 
Pszicho-

lógus 
(fő) 

 
Logo-
pédus 
(fő) 

 
Fejlesztő-
pedagógus 

(fő) 

 
Karban-

tartó 
(fő) 

 
Gyógy-

pedagogus 
(fő) 

 
Gyógyped-
asszisztens 

(fő) 
2019. 
10.01.  

2 18 5 1 1 - 2 0 1 

Novemberben az egyik pedagógiai asszisztensünk elvégezte a gyógypedagógus asszisztens 
képzést saját költségén. 

Szakmai munkaközösségek működése, feladatellátása 
 
 

Adat 

Szakmai munkaközösség működés 
Megnevezése Munkaközösség 

tagjainak létszáma 
Munkaközösségi 

foglalkozáson 
résztvevők létszáma 

Intézményen kívüli 
résztvevők létszáma 

1. Mérés értékelés 
munkaközösség 

27 fő 27 fő  

2. Pedagógiai Program-  
Ének-Zenei nevelés 

27 fő 27 fő  

3. Tánc- Hagyományőrzés 27 fő 27 fő  

9. Az óvodai ünnepek, nevelés nélküli munkanapok, nyílt nap, óvodai rendezvények  
Adat Óvodai ünnepek, rendezvények 

Program megnevezése Program 
felelőse 

Résztvevők 
száma (gyerek) 

fő 
(kb.) 

Résztvevők 
száma 

(szülő) fő 
(kb.) 

2019. 09.30. 
Nevelés nélküli 
munkanap 

 Karap 
Erzsébet 

  

Családi nap 
2019.09.20-25. 
 

Őszi mulatságok, vígságok  Karap 
Erzsébet 
Csizmadiáné 
Izeli Anikó 

200fő 100fő 

 
Sportnap 
2019.10.20. 
 
 

Bozsik program –  
Süni-, Méhecske-, Micimackó2 csoport 
10-10 fő 

Karap 
Erzsébet 
Szatmáriné 
Oláh Tünde 
Csizmadiáné 
Izeli Anikó 

30 fő 
 

 

30 fő 

Bábszínház előadások 
4 alkalommal 

Arany János Művelődési Ház bérletes 
bábszínház 
 

Kovácsné 
Garai Zsuzsa 

140 fő  
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December 03. 
 

Halacska csoport Őszidő Nyugdíjas 
Klubban Mikulás várás 
Mini Planetárium  

Lukovszkiné 
Kiss Lívia 
Karap 
Erzsébet 

24 fő 
 

210 fő 

 

December 04. Bartók Béla Általános iskolában 
nagycsoportosoknak tanító nénik mese 
előadás – Mikulás várás. 

 
Winkler Edit 

90 fő  

December 06. 
 
 
December 05. 

Télapóvárás az óvodában – Süni-
Pillangó csoport Cirkuszba ment. 

Oláhné 
Szatmári 
Tünde 

50 fő  

Bartók épület óvónői bábelőadása 
mindkét épületének gyermekeinek. 

Tóthné 
Fadgyas 
Melinda 
Csizmadiáné 
I. Anikó 

240 fő  

December 13. Tátika óvoda és a Kodály Zoltán 
zeneiskola közös Betlehemes előadása az 
óvodás gyerekeknek, szülőknek és a 
meghívott vendégeknek. 

Sági Illésné 
 

240 fő  

Adventi készülődés 
Szülők bevonásával 
Adventi vásár 

Szervezés – ünnepi hangulat teremtése – 
díszítés – lebonyolítás. 

Illésné S. Éva 
Nádasdy Judit 

250 fő 200 fő 

2019.02.18. Farsang - Nyílt nap 
Az óvónők a csoportokban mókás 
versenyjátékokat terveznek és játszanak 
a szülőkkel, gyermekekkel együtt. 
Felvonulással mutatják be a jelmezeiket.  
A szülők üdítővel, gyümölccsel, 
süteményekkel kedveskednek a 
gyermekeknek. 
Másnap az udvaron Kiszebáb égetésével 
űzzük el a telet. 
 

Katica1  
Kisvakond 
csoport 

240 fő 120 fő 

Adat Óvodai ünnepek, rendezvények 
Program megnevezése Program 

felelőse 
Résztvevők 

száma (gyerek) 
fő 

(kb.) 

Résztvevők 
száma 

(szülő) fő 
(kb.) 

2020. február.15. 
Farsang 

Alapítványi bál 
 

Karap 
Erzsébet 
 

 190 

2020. február 22. 
Nevelés nélküli 
munkanap 
6 órás belső 
továbbképzés 

Nevelőtestületi 
M. Mónika -TSMT hatása az autista 
gyermek fejlődésére 
Zöld óvoda kritériuma 

Csizmadiáné 
I. Anikó 

  
26 

Nemzeti ünnep 
Március 15. 

Megemlékezés,  
díszítés, koszorúzáson részvétel. 

Micimackó1
-, 
Katica2 
csoport 

  

2020.03.18-05.25. 
Koronavírus-járvány 
időszakában az elrendelt 
rendkívüli szünetre 
online óvodapedagógiai 
működésének projektje 
„Módszertani ajánlás az 
óvodapedagógusok 
részére a koronavírus-
járványban az óvodai 
ellátást végző 
intézmények esetében 
elrendelt rendkívüli 
szünetre” értelmében 
elvégzik a pedagógiai 
program, szabályzatok 

Az online program rendező elvei  

Kapcsolódjunk a család napirendjéhez, 
feltételezhető elfoglaltságaihoz, adjunk 
természetes napirendi keretet a 
tevékenységeknek.  
Legyünk kreatívak, a teljes óvodai közösséget 
(szülők, dolgozók, gyerekek) is 
összekovácsoló hatásra törekedjünk, 
éreztessük egymással, hogy számíthatunk a 
másikra, senki sincs egyedül.  
Gondolkozzuk projektben, legyen célunk. 
Egy jól működő közösség fő jellemzője: 
közös cél érdekében együtt dolgozni.  
 

Karap 
Erzsébet 
Csizmadiáné 
I. Anikó 
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felülvizsgálatát, illetve a 
szükséges új 
szabályzatok 
tervezeteinek 
megalkotását. Az online 
térben biztosítják a 
fogadó óra lehetőségét, 
részt vesznek az online 
közösség építésben, 
illetve segítik az 
óvodapedagógusok 
online fejlesztő munkáját. 
Szervezik az SNI 
gyermekek egyéni 
fejlesztésének online 
formáit. 

A távmunka végzés során 
elvégzendő feladatok 

-Csoportnapló folyamatos 
tervezése, a heti tervek 
elkészítése, 
tevékenységek 
értékelésének elkészítése 

-A gyermekek egyéni 
fejlődési ütemének és 
értékelésének elvégzése a 
fejlődési naplókban. 

- Online felület 
működtetése a szülők 
részére: zárt facebook 
csoportokban ajánlások a 
szülőknek a heti 
terveknek megfelelően a 
különböző témákban 

-Kiemelt figyelem az 
iskolába készülő 
nagycsoportosokra: 
szülők tájékoztatása az 
óvodáskor végére 
elérendő fejlettségi 
szintről a fejlettség 
elérését segítő ajánlások 
online felületen 

-Elmaradt 
adminisztrációk pótlása 

-Ajándékok, dekorációs 
anyagok, szemléltető 
eszközök készítése; 
ötletek gyűjtése. 

-Választott témában 
szakmai anyagok 
összeállítása és 
ismertetése a kollégákkal. 

-A megkezdett 
pedagógus önértékelési 
feladatok elvégzése. 

-Számítástechnikai 
ismeretek gyakorlása 

 
Legyen kilátásban végeredmény, produktum 
a végére, aminek mindannyian örülni fogunk, 
ha újra járhatunk óvodába.  
Érdemes most is a komplexitásra törekedni, 
olyan tevékenységet ajánlani, amivel több 
legyet ütünk egy csapásra (óvodásabb 
nyelven: „Hetet egycsapásra!”). Vagyis 
minden nap, minden gyermeki tevékenység 
érintett legyen, a játéktól a további hat 
tevékenységen át egészen a munka jellegű 
tevékenységig.   
A kevesebb jelen helyzetben lehet több, 
tartsunk mértéket, jó szándékból is félre lehet 
vinni az ügyet! Nem most kell látszólag 
fantasztikus, látványos dolgokat produkálni.  
És ne felejtsük el, hogy a legtöbb óvodai 
tevékenység az óvodában is szabadon 
választható…  

A csoportonként tervezett napi tevékenységek, 
tartalmak rendező elvei:  

Legyünk rugalmasak, változtassunk a 
tematikán: mivel egészségvédelmi krízis 
helyzet van, érdemes az egészségnevelési, 
fejlesztési feladatokat is becsempészni, ahová 
csak lehet. Továbbá a család téma, az 
összetartozás, az érzelmi nevelés húrjait is 
meg lehet pengetni az ajánlott tartalmakkal, 
tevékenységekkel. A családok és az óvoda 
közötti kapcsolat erősítését is!  
Mint mindig: Életkori, korcsoport 
sajátosságok, évszak, ünnep, következő 
hetekre terveztet témák. Ne felejtsük el a II. 
féléves nevelési terv céljait, feladatait sem!  
Előre, céltudatosan válogassuk össze az 
ajánlásra kerülő meséket, verseket, 
mondókákat, dalokat.   

Az online program tervezése, szervezése   

Projekt táblázat elkészítése az 
óvodapedagógusok számára.  
A vírusról gyerekeknek, gyereknyelven 
youtube tájékoztató video kiválasztása.  
Kézmosó vers kiválasztása.  
Céltudatosan összeállított linkgyűjtemény 
elkészítése szülők számára.  
Óvodás dalok youtube link kiválasztása.  

Egyeztetés a vezető helyettessel, majd a 
nevelőtestülettel, feladat kiadása.  
Online privát heti vezetői fogadóóra 
felajánlása messengeren.  

Mesék, versek, mondókák, dalok (youtube 
gyűjteményből) kiválasztása.  
Online napi privát óvodapedagógus 
fogadóóra felajánlása messengeren.  

Karbantartó részére: A karbantartó fizikai 
jelenléte elengedhetetlen az épület 
biztonságos megőrzése, rendben tartása 
érdekében. Feladatköre a munkaköri leírás 
szerint alakul a biztonsági szabályok betartása 
mellett. A fenntartó kérésére másfajta 
munkavégzés is elrendelhető az MT 30§ 
szerint. (A munkáltató jogosult a 
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-Pedagógus 
kompetenciák erősítése 

munkavállalót átmenetileg a 
munkaszerződéstől eltérő munkakörben, 
munkahelyen vagy más munkáltatónál 
foglalkoztatni.) 

Dajkák részére: A dajkák közül a 
varrógéppel rendelkező dajkák részére 
elrendelem az óvodai táncruhák varrását 
távmunka végzés formájában. A varráshoz 
szükséges anyagot az intézmény biztosítja. 
Ha szükséges, a szájmaszkok varrását is 
elvégzik, amihez az anyagot a fenntartó 
biztosítja, illetve az óvoda épületének, 
udvarának takarítása, rendezése, fertőtlenítése 
beosztás szerint feladatuk. A fennmaradó 
létszám a gyermekek óvodai ügyeletét látja 
el. A fenntartó kérésére az ügyeleti 
rendszeren kívül másfajta munkavégzés 
elrendelhető az MT 30§ szerint. (A 
munkáltató jogosult a munkavállalót 
átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő 
munkakörben, munkahelyen vagy más 
munkáltatónál foglalkoztatni.) Ennek 
értelmében az éppen ügyeletben nem dolgozó 
munkavállaló köteles az ügyeletes napokon 
túl is rendelkezésre állni. 

Pedagógiai asszisztensek részére: Ezen 
kívül igény szerint segítik az intézmény 
működtetését, végzik az 
intézményfertőtlenítését, óvodapedagógusok 
által kiadott tartalmak elhelyezését, stb. A 
fenntartó kérésére az ügyeleti rendszeren 
kívül másfajta munkavégzés elrendelhető az 
MT 30§ szerint. (A munkáltató jogosult a 
munkavállalót átmenetileg a 
munkaszerződéstől eltérő munkakörben, 
munkahelyen vagy más munkáltatónál 
foglalkoztatni.) Ennek értelmében az éppen 
ügyeletben nem dolgozó munkavállaló 
köteles az ügyeletes napokon túl is 
rendelkezésre állni. 

Intézményvezető, óvodatitkár-gazdasági 
ügyintéző részére: 

Biztosítják az intézmény folyamatos 
működtetését személyes jelenléttel, illetve 
távmunka formájában. 

 

2020. június 12 
Nevelés nélküli 
munkanap 

Nevelési értekezlet  
2019/2020-es nevelési év eredményeinek 
megbeszélése, értékelése, fejlesztési terv 
megbeszélése. 
 

Karap 
Erzsébet 
 

52 fő  

augusztus 29. 
Nevelés nélküli 
munkanap 

2019/20-as nevelési év feladatai, 
 
 
 
 
 

Karap 
Erzsébet 

54 fő  
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10.  Ellenőrzés 

Az intézmény belső ellenőrzése 
o spontán megfigyelés  
o tervezett megfigyelés  
o dokumentum ellenőrzéssel történik 

A köznevelési intézmény ellenőrzéséről a 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 86.§-a 
rendelkezik. Ügyviteli munka ellenőrzése és tanügy-igazgatási munka ellenőrzése.  
Célja: az intézményben kötelezően vezetendő dokumentumok naprakészek legyenek és feleljenek meg 
a törvényi előírásoknak. 
A köznevelési intézmény ellenőrzéséről a 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 86.§-a 
rendelkezik.  
Az intézményben a pedagógusok ellenőrzése az Önértékelési Kézikönyv Óvodák számára alapján 
elkészített öt éves önértékelési tervben szerepel, melyet a BECS és az intézményvezető állított 
össze.  
 

Adat Az ellenőrzés típusa Az ellenőrzés 
tartalma 

Az ellenőrzést 
végezte 

Az ellenőrzött 
neve 

A keletkezett 
dokumentum 

megne-
vezése 

Az ellenőrzés 
eredménye 

(megfelelő vagy 
a fejlesztendő 

terület) 
2019.09.20. 
12.06; 
2020. június 
 

Dokumentációk –
Mulasztási napló– 
Személyiségi 
fejlődési lap 

Csoportok 
beindítása,  

óvodavezető Minden 
óvónő 

Feljegyzé
s a 
naplókba 

megfelelő 
hiányos 
adatok 
pótlása 

09.27. 
havonta - 
létszámjelentés 
 

dokumentum-elemzés 
gyermeklétszám 
hiányzások 

Mulasztási 
napló 

óvodavezető Minden 
óvónő 

 megfelelő 

szeptember Új gyermekek 
fogadásának 
előkészítése, 
megismerésük  

Rövid 
látogatás 
megbeszélés 

óvodavezető Minden 
csoportba 

Szóbeli 
megbeszé
-lés 

megfelelő 

Szeptember 
harmadik 
hete 

A csoportnapló 
megnyitása, nevelési-
tevékenységi tervek, 

dokumentum
elemzés 

óvodavezető Minden 
csoport 

Feljegyzé
s a 
naplókba 

megfelelő, 
fejlesztendő - 
reflexió 

folyamatos Néphagyományőrzés, 
jeles napok, ünnepek,  

 óvodavezető Minden 
csoport, 
valamint a 
felelős 
csoport. 

Szóbeli 
megbe-
szélés 

megfelelő 

november 
március 

Az egészséges 
életvitel-igény 
alakítása  

Látogatás 
Megfigyelés 
Beszámoló 

óvodavezető óvónők, 
csoportok, 
dajkák 

 megfelelő 

november; 
február 

A gyermekek egyéni 
fejlődésével, 
fejlesztésével 
kapcsolatos teendők  

Rövid 
látogatás 
megbeszélés 
dokumen-
tum elemzés 

óvodavezető Minden 
csoport 

Szóbeli 
megbeszé
-lés 
Látogatási 

füzet. 

megfelelő 

október 
közepe 

Logopédiai felmérés,  Iskolaköteles 
gyermekek 
fejlődési 
szintje 

óvodavezető logopédus szakmai 
beszélgeté
s 

Összegzés 
készítése 

folyamatos  A gyermekek spontán játékának 
biztosítása, játékba integrált tanulás 
(szokások, szabályok betartása, 
tervszerűség: a két óvónő és a dajka 
együttműködése, komplexitás) 

óvodavezető csoportok - 
óvónők 

szakmai 
beszélgeté
s 

Tanács-adás,  
esetmeg-
beszélések 

2019.11.15. minősítő eljárás  
ugyanaz 

tag óvodavezető Szőnyi Judit Látogatási 
adatlap 

megfelelő 
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Adat Az ellenőrzés típusa Az ellenőrzés 
tartalma 

Az ellenőrzést 
végezte 

Az ellenőrzött 
neve 

A keletkezett 
dokumentum 

megne-
vezése 

Az ellenőrzés 
eredménye 

(megfelelő vagy 
a fejlesztendő 

terület) 
2020.03.06 
 
2020-05-08 

minősítő eljárás  
ugyanaz 

tag óvodavezető 
 

Vezető 
helyettes 

Sarkady 
Pálné Fejes 
Mária 
Erdei 
Bernadett 
Viktória 

Látogatási 
adatlap 

törölve 

 A gyermekek 
egyéni 
fejlesztésével 
kapcsolatos 
teendők 
(felzárkóztatás, 
tehetséggondozás) 
feljegyzések 

Rövid látogatás 
megbeszélés 
dokumentum 
elemzés 

óvodavezető Minden 
csoport 

Feljegyzé
s a 
naplókba 

Szóbeli 
megbeszélés 
 

2020.02.18 
 
2020.04.07. 
 
2020.04.17 
2020.05.21. 
2020.10. 

Pedagógus-
Tanfelügyeleti 
ellenőrzés 

Karap Erzsébet 
Tóthné Fadgyas 
Melinda 
Lukovszkiné Kiss 
Lívia 
Kassai Katalin 
Erzsébet 
Katona Marian 

óvodavezető 
helyettes 
tagóvoda vezető 

Karap Erzsébet 
Tóthné Fadgyas 
Melinda 
Lukovszkiné 
Kiss Lívia 
Kassai Katalin 
Erzsébet 
Katona Marian 

Látogatási 
adatlap 

törölve 

2019.10.04  
2019.11.12. 
2019.11.20. 
2019.11.28 
2019.11.13 
2019.10.09 
2020.05.04 
2019. 11.18. 

Önértékelés 
elkészítése 

Rövid látogatás 
megbeszélés 
dokumentum 
elemzés 
Pedagógusi 
kompetenciáknak 
való megfelelés 
vizsgálata 
 

óvodavezető 
óvodavezető 
helyettes 
tagóvoda vezető  
munkaközösség 
vezető 

 

Karap Erzsébet 
Katona Marian 
Tóthné Fadgyas 
Melinda 
Kassai Katalin 
Erzsébet 
Major Andrea 
Erdei Bernadett 
Viktória 
Mitku Katalin 
Székely Beáta 
 

 Szóbeli 
megbeszélés 
 

 Tehetséggondozás 
a csoportokban 

 óvodavezető 
vezető helyettes 
telephely vezető 

óvónők  fejleszthető 

Folyama-
tosan 

- Munkarend, 
munkafegyelem,  

 óvodavezető 
vezető helyettes 
telephely vezető 

 
Dolgozók 

 megfelelő 

Havonta - Túlmunka 
elszámolás, 
munkából való 
távolmaradás,  

 óvodavezető 
vezető helyettes 
telephely vezető 

 
Dolgozók 

Elszámoló 
lapok, 
Jelenléti 
ívek 

megfelelő 

Alkalman-
ként 

- Az óvoda tisztasága, 
rendje,  
Közegészségügyi, 
higiéniai előírások, 
betartása: 
(folyamatosan) 

 óvodavezető 
vezető helyettes 
telephely vezető 

Dolgozók 
az óvoda 
konyhások 

Feljegyzé
s 

megfelelő  

Nyáron 
folyamatos 

Nyári élet megfigyelés 
 

óvodavezető 
vez.helyettes 
telephely vezető 

Dolgozók Nyári élet 
fűzet 

megfelelő  

Havonta Udvari játékok jelzés esetén is óvodavezető 
vezető hely. 
telephely vezető 

 Karbantar
-tási fűzet. 

időnkénti 
hiányosságok 

alkalom-
szerű 
november, 
január 

munka javítása 
értékelésére 
irányuló célok, 
feladatok 

 óvodavezető 
 

Technikai 
dolgozók 
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A belső önértékelési rendszer 
 

Adat Az önértékelés 
formája 

Felelős Tartalma A keletkezett 
dokumentum 
megnevezése 

2019/ 20 pedagógus-, 
vezetői-, 
intézményi 

 B.J. 
M.A. 
Cs.I.A. 
 

Felkészülés pedagógusok 
minősítésére  

Önértékelési dokumentumok 

 
 
 
 
Az önértékelési rendszer egyszerűsítése lehetővé tette, hogy a pedagógusok önértékelése öt 
évenként kell megtörténnie. A pedagógus 5 éves önértékelést lezártuk előkészítettük a 
következő 5 éves periódusra 2020-2025 nevelési évre.  2019-2020 tanévben 11 kolléga 
önértékelése lett elkészítve. 2020-as évre 5 fő lett pedagógus tanfelügyeletre kiírva, de a 
kialakult járványhelyzet miatt elmaradt és a 2 kolléga minősítő eljárásaik is elmaradtak, amik át 
lettek téve egy másik időpontra.   
 
 

A külső értékelési rendszer 
 

Adat Az értékelés 
formája 

Felelős Tartalma A keletkezett 
dokumentum 
megnevezése 

2019/20 tanfelügyeleti 
ellenőrzés 

Karap 
Erzsébet 
Csizmadia 
Izeli Anikó 

Pedagógus Tanfelügyelet  Fejlesztési tervek az 
informatikai felületen. 
Eljárás törölve 

2019/20 
 

minősítési- 
vizsga, illetve 
eljárás 

Csizmadia 
Izeli Anikó 

Ped.I. illetve Ped.II. 
minősítés 

Jegyzőkönyv- illetve értékelés 
az informatikai felületen. 

 

 

Minősítő vizsga, minősítő eljárás, pedagógiai tanfelügyelet adatai  

 

Az eljárás 
dátuma 

Értékelt neve Elért kívántfokozat 

2019.10.15. Szőnyi Judit minősítő eljárás/megfelelt 
2020.03.06. Sarkady Pálné Fejes Mária minősítő eljárás/törölve 
2020-05-08 Erdei Bernadett Viktória minősítő eljárás/törölve 
2020.02.18 Karap Erzsébet pedagógiai tanfelügyelet/törölve 
2020.04.07 Tóthné Fadgyas Melinda pedagógiai tanfelügyelet/törölve 
2020.04.17 Lukovszkiné Kiss Lívia pedagógiai tanfelügyelet/törölve 
2020.05.21. Kassai Katalin Erzsébet pedagógiai tanfelügyelet/törölve 
2020.10. 13. Katona Mariann pedagógiai tanfelügyelet/törölve 
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11.  Továbbképzések (külső, belső). Belső tudásmegosztás 
Adat Akkrediált 

továbbképzés
ben 

résztvevők 
létszáma 

Nem 
akkrediált 
tovább-

képzésen 
résztvevők 
létszáma 

Tanúsít-
ványok száma 

Intézményi 
belső tudás-
megosztás 
programok 

száma 

Intézményi 
belső tudás-
megosztás 
programon 
résztvevők 

száma 

A nevelő-munkát 
közvetlenül 

segítők tovább-
képzésen 

résztvevők száma 
pedagógiai 

asszisztens, dajka 
2020.május 
Pek Torna 

1fő 
Mitku 
Katalin 

 1    

2020. 05. 
Játékpedagógia 

2 fő 
Oláh Tünde 
Sós Mayer 
Tünde 

 2    

2019/20. 05 
Gyógypedagógiai 
asszisztens 

1 fő 
Nyul Cintia 

 1   pedagógiai 
asszisztens  

2019.09.01. 
Gyógyped.alapkép
zés alapképzés 

1fő 
Kuruczné 
Gergely 
Judit 

     

2019.09. 
Munkavédelmi 
továbbképzés 

1 fő 
Nádasdy 
Lászlóné 

 1    
 

2020.05 
Gastróhős palánták 

Buzás 
Jánosné 

 
 

1    

 
A továbbképzési programot, beiskolázási tervet úgy állítottuk össze, hogy az megfeleljen az 
intézmény szakmai céljainak, pedagógiai programjának, valamint a munkatársak szakmai 
karriertervének.  
Idén az autista csoport ellátásához szükséges továbbképzést helyeztük előtérben, mivel ezt a 
feladatott szakmai felkészültség nélkül kellett megkezdenünk. 
A csoportban dolgozó gyógypedagógiai asszisztensünk, térítésmentes felvételt nyert a 
Kaposvári Egyetem gyógypedagógiai karára, amely nagy örömmel töltött el bennünket, és 
biztosított, hogy az óvodánkban kíván továbbra is dolgozni. Egy pedagógiai asszisztensünk, 
elvégezte a gyógypedagógiai asszisztens-képzést, így az autista csoportban hiányzás esetén be 
tud segíteni. 

12. Intézményi dokumentumok 
 

Ssz. A dokumen-tum 
megnevezése 

Elő-
terjesztő 

Véleményezők köre A dokumentum 
elfogadásának 

dátuma 

Hatályba 
lépés ideje 

Ikt.szám 

1. Alapító okirat Gyál 
Város. 
Önk. 

Gyál Város Önk. KT-nek 
Oktatási és Kulturális Biz. 

2018.06.28. 2018.09.01. K/14165- 
17/2018. 

2. Szervezeti és 
Működési 
Szabályzat 

óv. vez. Gyáli Tátika Óvoda Szülői 
Szervezete 

2019.08.31. 2019.10.01. 220-1/2019 

3. Házirend óv. vez. Óvodai Szülői Szervezet 2019.08.31. 2019.09.04. 220/2019 
4. Pedagógiai 

program 
óv. vez. Gyáli Tátika Óvoda Szülői 

Szervezete 
2019.09.01. 2019.09.01. 220-3/2019 

5. Munkaterv óv. vez. Gyáli Tátika Óvoda 
Nevelőtestülete 

2019.09.01. 2019.09.01. 220-4/2019 
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13. A gyermeki fejlődés nyomon követése 
 
A gyermekek fejlődési nyomon követésének dokumentációja az idei nevelési évben is 
elkészült. Minden pedagógus elvégezte feladatát, fél évente elkészítették az adott mérési 
teendőket a mérési naptál alapján, és tájékoztatta a szülőket a gyermekek fejlődéséről. 
 
 Kiscsoport Középső 

csoport 
Nagycsoport 

El
ső

 fé
lé

v 

A gyermekek 
fejlődését 
nyomon követő 
dokumentumok, 
személyiséglapok 
BESZOKTATÁS 

Finommotoros 
koordináció 
fejlettségének 
mérése. 
Emberábrázolás –
/Goodenough/ 

Logopédus felmérése 
- Kognitív képességvizsgálat: 
rövid DIFER 

M
ás

od
ik

 fé
lé

v Neveltségi szint 
mérése 
-minden gyerekről 
kérdőív 
kitöltése 
-diagnosztikus 
helyzetfeltáró értékelés 

Finommotoros 
koordináció 
fejlettségének 
mérése. 
Családrajz 
/Goodenough/ 

Neveltségi szint mérése 
- lezáró, szummatív értékelés /lehetőséget 
ad arra, hogy a folyamat legelején feltárt 
neveltetési szintet összehasonlíthassuk a 
záró értékekkel, mutatja a neveltségben 
bekövetkezett változást, láthatóvá teszi a 
hozzáadott értékeket is. 
- Értelmi képességek mérése 

Még a második félév 
mérései: 

Partner elégedettség mérése: 
Tanítók visszajelzéseinek elemzése 
Gyermeki elégedettség mérése 

 
 

Sorszám A gyermeki fejlődés nyomon 
követése az alábbi dokumentáció 
szerint a 2019/202 nevelési évben 

A dokumentáció tartalma A dokumentáció 
készítésében  
résztvevők 

 köre 
Minden 

gyermeknek 
Óvodás gyermekek fejlődésének 

nyomon követése 
szerző: Patyi Zoltánné 

(Fejlődési napló) 
Anamnézis lappal 

A jogszabályi elvárásoknak 
megfelelő, kitölthető 
táblázatokkal a teljes nevelési 
időszakra életkorokra bontva 
-mérési eredmények 

minden óvónő 

14. A szülőkkel, szülő szervezettel való kapcsolattartás 
 

Adat Tevékenység Tartalom Felelős A résztvevők 
létszáma szülő 

(sz) fő 
pedagógus (p) 

fő 

A keletkezett  
dokumentum 
megnevezése 

évente két 
alkalommal 
csoportokban. 

Szülői értekezlet Éves tevékenységek 
Gyermekek 
fejlődése, nevelése 

óvónők 23 fő 
pedagógus 
kb.220 szülő 

Jegyzőkönyvek 

évente két 
alkalommal 
óvodai  
Szülői Munka-
közösségi 
értekezlet.  

Szóbeli reflektálás a 
Munkaterv 
tartalmaira 
Aktuális feladatok, 
programok 

Az éves munkaterv 
céljainak és 
feladatainak 
véleményeztetése. 
Szabályozó 
dokumentumok 
legitimálása 
Vezető választás. óv

od
av

ez
et

ő 

18- 20 szülő Jegyzőkönyvek 
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Szülői csoport Jeney Andrea az 
óvoda pszichológusa 
gyógypedagógusa és 
a csoport dolgozói   

Autista gyermekek 
szülei részére – 
együttműködés 
otthoni nevelés 
segítségnyújtás 

Je
ne

y 
A

nd
re

a 7 szülő 
2 pedagógus 
1 pedagógiai 
asszisztens. 
1 dajka 
 

 

15. Gyermekvédelmi feladatok 
Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve 

Az óvodapedagógusok írásban jelzik a gyermekvédelmi felelősöknek a kivizsgálásra javasolt 
eseteket, a gyermekvédelmi felelős felveszi a kapcsolatot a családsegítő szolgálattal, és 
közösen megbeszélik a szükséges tennivalókat.  
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében a halmozottan hátrányos helyzetű, illetve a 
hátrányos helyzetű gyermekeket értjük, a kolléganők megfelelő információval rendelkeznek a 
gyermekek helyzetéről. Az óvoda gyermekvédelmi felelősei és az óvodapedagógusok 
rendszeresen kölcsönösen megkeresik egymást az érintett gyermekekkel való folyamatos 
kapcsolat biztosítása, valamint az információk hitelessége szempontjából.  
Amennyiben védelembe vételre vagy más hatósági eljárásra kerül sor, úgy a pedagógusnak 
kötelessége véleményt írásba foglalni.  
Különös figyelemmel vannak a pedagógusok a gyermekek viselkedésére, ruházatára, játékára, 
étkezési szokásaira, vagy bármely változásra, amely az óvodás élet alatt a gyermek életében 
szokatlan, kirívó. Ezt kötelességünk jelezni a gyermekvédelmi felelős számára.  
Az óvodapedagógusok a gyermek óvodába érkezéskor részletes, sokoldalú anamnézist vesznek 
fel, így a szociális helyzetről némi benyomást szereznek.  
Az esetkonferenciákon, megbeszélésen a gyermekvédelmi felelősnek továbbra is részt kell 
vennie.  

 Szociális központ Család- és gyermekjóléti Szolgálat 

Adat A kapcsolattartás formája A program 
felelőse 

A programon 
résztvevők 

létszáma szülő (sz) 
fő 

A keletkezett 
dokumentum megnevezése 

2019. 10.  1 gyermek pedagógiai 
vélemény kérése. 

        2 fő 1 gyermek pedagógiai 
vélemény 

2019. 
 

Szociális központ Család- és 
gyermekjóléti Szolgálat 
2 gyermek pedagógiai 
vélemény kérése 

Mitku Katalin 
Nádasdy 
Lászlóné 

 2 gyermek pedagógiai 
vélemény 

 

Adat Tevékenység Tartalom Felelős A résztvevők létszáma  
szülő (sz) fő 

pedagógus (p) fő 

A keletkezett  
dokumentum 
megnevezése 

2 
gyermeknél 

Szülőkkel való 
megbeszélés 

magatartási-, 
nevelési 
gondok otthon 
és az 
óvodában. 

Karap 
Erzsébet 

5 fő Jegyzőkönyv 

4 
gyermeknél  

Anyával való 
beszélgetés 
védőnő, 
családgondozó 
jelenlétében 

gyakori tetű 
probléma 

Karap 
Erzsébet 

8 fő Jegyzőkönyv 
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A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében a halmozottan hátrányos helyzetű, illetve a 
hátrányos helyzetű gyermekeket értjük, a kolléganők megfelelő információval rendelkeznek 
ezen gyermekek helyzetéről. Az óvoda gyermekvédelmi felelőse és az óvodapedagógusok 
rendszeresen kölcsönösen megkeresik egymást az érintett gyermekekkel való folyamatos 
kapcsolat biztosítása, valamint az információk hitelessége szempontjából. Amennyiben 
védelembe vételre vagy más hatósági eljárásra kerül sor, úgy a pedagógusnak kötelessége 
véleményt írásba foglalni. Különös figyelemmel vannak a pedagógusok a gyermekek 
viselkedésére, ruházatára, játékára, étkezési szokásaira, vagy bármely változásra, amely az 
óvodás élet alatt a gyermek életében szokatlan, kirívó. Ezt kötelességünk jelezni a 
gyermekvédelmi felelős számára. Az óvodapedagógusok a gyermek óvodába érkezéskor 
részletes, sokoldalú anamnézist vesznek fel, így a szociális helyzetről némi benyomást 
szereznek. 

16.  Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása (2019.10.01.-től) 
 
– A fejlesztést a szakértői bizottság szakvélemény alapján az óvoda logopédus-

gyógypedagógusa végzi az SNI-s gyermekeknél.  
– Autista gyermekek intézmény kívüli szakemberei a Nevelési Tanácsadó munkatársa - 

konduktor – Horváth Georgina, valamint Jakabné Cseh Szilvia autista gyógypedagógus 
nyújtott segítséget a beszoktatás ideje alatt, valamint később is időnként meglátogatta a 
csoportot, tanácsaival segítette a csoportban dolgozókat. 

– Dr. Arányiné M. Mária logopédus- gyógypedagógusunk az előírt foglalkozásokat 
megvalósította a gyermekekkel, valamint az 1 SNI-s és a 6 fő autista gyermek írásbeli 
anyagát – fejlesztési tervet is Ő készítette el. 

– A TSMT- tornát végző M. Mónika sok segítséget jelentett a gyermekek fejlesztésében, őt 
is megbízási szerződéssel alkalmaztuk. 

– A gyermekek fejlődési nyomon követésének dokumentációja az idei nevelési évben is 
elkészült. Minden pedagógus elvégezte feladatát és tájékoztatta a szülőket a gyermekek 
fejlődéséről. 

– Gondoskodtam arról, hogy a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek a számukra szükséges 
speciális támogatást megkapják. Ezt szerződéssel, kapcsolat felvétellel, tanácsadók 
keresésével oldottam meg. 

– A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fogalmát a köznevelési törvény egyértelműen 
megfogalmazza (Kt: 4.§ 13.).  

 gyermek  Fejlesztendő 
terület 

Fejlesztendő terület Felelősök 

9 fő  
SNI 

8 fő autista 

sz
oc

iá
lis

, k
om

m
un

ik
ác

ió
s é

s a
 

ko
gn

ití
v 

ké
sz

sé
ge

k 
 

– Szociális és kommunikáció fejlődés 
elősegítése, 

– Tanulás és problémamegoldó képesség 
fejlesztése, 

– A tanulást akadályozó, normális élmény-
szerzés lehetőségét korlátozó viselkedési 
elemek csökkentése 

– A családok segítése, hogy helyzetükkel 
megbirkózzanak 

– Kognitív funkciók fejlesztése, 
grafomotorika fejlesztése, mozgás, 
beszédfejlesztés, kommunikáció, 
szocializáció fejlesztése. 

–  

óvodavezető  
logopédus-, 
gyógypedagógus 
pszichológus 
konduktor 
óvónők 
autista csoport 
dolgozói 
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1 fő SNI – 
képesség-
fejlesztés  

Beszédkészség-, tanulási zavar. 
Kognitív funkciók fejlesztése, grafomotorika 
fejlesztése, mozgás, beszédfejlesztés,  
logopédia, mozgásfejlesztés. 

óvodavezető  
 
2 óvónő 
 

– Kisgyermek korban jellegzetes tünetek az autista gyermekeknél. 
– a beszéd fejlődésének zavara, 
– a magány szeretete, 
– a szűk körű érdeklődés, amely ebben a korban főleg a tárgyak fizikai jellegzetességeire irányul, 
– a szimbolikus játék (mindennapi cselekvések ismétlése, utánzás) hiánya, 
– sztereotip mozgásos tünetek (kezek röpködő mozdulata, bizarr tartások, grimaszok, 

lábujjhegyen járás), 
– és a szenzoros viselkedés furcsaságai (szagolgatás, vizuális ingerek keresése) a jellemzőek. 
– Külső-belső információáramlás 

17. Tehetséggondozó programok, tevékenység 
Adat Tevékenység Tartalom Felelős A résztvevők létszáma 

szülő (sz) fő pedagógus 
(p) fő gyermek (gy) fő 

 Angol délutáni foglalkozás Mitku Katalin 
Veres Anikó 

20 fő 

 Vizuális nevelés délutáni foglalkozás Kovács Istvánné 
Kovácsné G.Zs. 

20 fő Klapka  
23 fő Bartók 

 Jóga délutáni foglalkozás Nádasdy Lászlóné 40 fő 
 Néptánc délutáni foglalkozás Fné. Tóth Melinda 

Szőnyi Judit 
Sarkady Pálné Fejes 
Mária 

20 fő Bartók 
18 fő Klapka 

 Zenei-nevelés délelőtti foglalkozás Sági Illésné 35 fő 
 Ovi-foci délutáni foglalkozás B.M. 25 fő 
 Öko-kuckó délutáni foglalkozás Kassai Katalin 10 fő 

18.  Az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység 
Az egészséges életmód kialakítását szolgáló tevékenységeink: 

 
- Kirándulások 
- Gyümölcs-, és Zöldségnap Gasztrohős Palánták Program. Öko tudatos foglalkozások 

ovisoknak a Bartók épületben 
- Szabadjáték a levegőn (játszóudvar, séta) 
- Mindennapos mozgásfejlesztés 
- Mozgásfejlesztő eszközök egész napos spontán használata alkalmi tervezés szerint 

 
Tevékenység Felelős A 

résztvevők létszáma 
szülő (sz) fő pedagógus 
(p) fő gyermek (gy) fő 

Értékelés (megfelelő vagy 
fejlesztendő terület…) 

gyümölcsfogyasztás 
délelőtt, délután 

dajka nénik, 
óvónők 

250 fő szülő 
dolgozók 

megfelelő 

gyümölcssaláták készítése a 
gyerekekkel 

36 fő megfelelő 

séták-, kirándulások 269 fő megfelelő 
örömteli 

úszás  55 fő megfelelő 
örömteli 

Bozsik program 3 csoport 
dolgozói 

30 fő megfelelő 
örömteli 

Sport nap dolgozók 210 fő megfelelő 
örömteli 
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Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés, mint az óvoda fő feladata jelenik meg a 
Pedagógiai Programban is. Az ebben foglalt feladatok az egész óvodai életet meghatározzák, 
befolyásolják a közösségi programokat is. A témák megjelentek a csoportnaplóban, tematikus 
tervekben, heti tervekben egymásra épültek. pl.: mindennapos mozgás, hetente gyümölcsnap, 
úszás, Bozsik program kiterjesztése az óvodára – sportnap. Az óvodán kívüli tevékenységek 
(megfigyelések, stb.) alkalmával a gyermekek a gyakorlatban tevékenységhez kötötten 
alkalmazzák a téma elemeit.  

A mozgás az egészséges életmódra nevelés nélkülözhetetlen eleme. Lehetőleg a szabad 
levegőn, az udvaron biztosítjuk a játékos mozgást. Az óvónő megtervezi a helyet, időt, és a 
közegekben való mozgást fokozatos terheléssel, figyelembe véve a korosztályok életkori 
sajátosságait.  
Időjárástól függően (köd, -5 C fok alatt, eső, viharos szél esetén nem) napi 1-3 órát levegő és 
napfény, edzést biztosít a fokozatosságot betartva. A nyári napirendet az egész napos levegőn 
való tartózkodásra építi (kivétel az erős napsugárzás miatt a 11-15 óra közötti időszak). Amíg 
az árnyékos helyen való tartózkodás megvalósítható, a szabadban játszanak a gyermekek. 
A mozgás és természet kapcsolata szorosan összekapcsolódik, mert a túrák, kirándulások során 
történnek a természeti megfigyelések, az állatvilág és növényvilág tanulmányozása.  
A gyermekek egészséges mozgásfejlesztése segíti a személyiségük fejlődését, fejleszti 
természetes mozgásukat (járás, futás, stb.), fejleszti cselekvő- és feladatmegoldó képességüket, 
erősíti a rendszeres, mindennapjukat átszövő mozgás iránti vonzalmukat. A mozgásos játékok, 
tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezően hatnak a kondicionális képességek 
közül különösen az erő és az állóképesség fejlődésére, amelyek befolyásolják a gyermeki 
szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését.  

Fontos szerepük van a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly kialakulásában, 
felerősítik, kiegészítik a gondozás és egészséges életmódra nevelés hatásait. 

Az egészséges életmód kialakítását szolgáló tevékenységeink: 
- Kirándulások 
- Gyümölcs-, és Zöldségnap  
- Szabadjáték a levegőn (játszóudvar, séta) 
- Mindennapos mozgásfejlesztés 

19.  A környezettudatos magatartásra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység 
 

Adat Tevékenység Tartalom Felelős A résztvevők 
létszáma szülő (sz) fő 

pedagógus (p) fő gyermek 
(gy) fő 

Őszi 
kirándulások 

 

Öko parkok 
felkeresése 

Környezet 
megismerésére nevelés 
a természetben 

Sarkady Pálné 
Marika 
Csizmadiáné I 
Anikó 

 

Állatok 
Világnapja 
 

„Őszi állatok kiállítás 
terményekből!   
 

Környezet 
megismerésére nevelés 
a természetben 

Mátyok 
Péterné 

minden csoport 

Utazó 
planetárium 

Utazás 
a bolygók csodálatos 
világába 

Környezet 
megismerésére nevelés 
a természetben 

Karap Erzsébet 
Csizmadiámé 
Izeli Anikó 

minden csoport 
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Környezettudatosság, környezetvédelem  
o Biztosítjuk a gyermekek számára, hogy tapasztalással, utánzásos tanulással elsajátítsák 

a környezetkímélő, környezetvédő magatartást, hogy környezetüket tisztlelő 
felnőttekké, és később ezen értékek közvetítőié váljanak.  

o Vegyék észre az ok- okozati összefüggéseket, a természeti környezetükben  
o Megismertetjük a gyermekkel a termőföld, homok, anyag, kövek, nővények 

tulajdonságait.  
o Felfedeztetjük a természeti értékeket.  
o „Zöld Óvoda” feladatai; Föld Hete program, Madarak fák napja, amely szintén napokig 

tart élményt nyújtó programokkal.  

20.  A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése 
Adat Tevékenység Felelős A résztvevők létszáma Értékelés (megfelelő vagy 

fejlesztendő terület) 
2019.09.10.- 
2020 03.12. 

védőnői 
vizsgálat  

intézményvezető  minden csoport szülők tájékoztatása a 
fejtetvesség megelőzéséről 
és kezeléséről 

21.  Az óvoda-iskola átmenet támogatása 
Adat A formája Tartalom Felelős Létszám szülő (sz) fő gyerek 

(gy) fő 
2019.12.06. Közös Télapó 

várás a Bartók 
Béla Általános 
iskolában 

Tanító nénik mese 
előadásár a 
nagycsoportosoknak 

Tóthné Fadgyas 
Melinda 
Sági Illésné 
Kovácsné G. Zs. 

100 gyerek 

2019.március Bartókos tanító 
nénik az 
óvodában 

Szülőértekezlet az 
iskolába menő 
gyermekek szüleinek. 

Karap Erzsébet 50 szülő 

Közös rendezvényeken az ismerkedés elősegítése. Iskolanyitogatókra ellátogatunk, mindenféle 
tájékoztató elhelyezése a híradó falon, illetve az iskolába menőknek külön híradó falat 
készítünk. 
Kérdőívet küldünk minden iskolába, ahova gyermekeink elmentek. 

22. Külső kapcsolatok 
 

Óvodánk-elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén-folyamatosan részt kíván venni 
lakóhelyünk életében. Ennek érdekében:  

o Rendszeresen kapcsolatot tartunk a gyermekek szüleivel, a családokkal.  
o Igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy óvodánk életéről, tevékenységéről, 

eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők,  
o Új programunk volt a Márton napi fáklyás felvonulás a szülők bevonásával.  
o A szülőket is bevonjuk a kirándulásokba, rendezvények előkészületeibe.  
o Közös kerti munka, játékok festése. 

 
Adat Külső partner A kapcsolat 

formája 
Felelős Résztvevők 

létszáma 
Költségvetés 
Gazdálkodás 
 
Városi rendezvények 

Fenntartó személyes, 
levél,  
e-mail 

Karap 
Erzsébet 

6 fő 

Ellenőrzi az intézmény dokumentumait 
Az intézményre vonatkozó döntések 
előkészítése. 

Igazgatási Iroda – 
Szociális és intézményi 
igazgatási csoport 

személyes, 
levél,  
e-mail 

Karap 
Erzsébet 

6 fő 
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Szűrések és fejlesztés az arra rászoruló 
gyermekeknél. 
Iskolaérettségi-, BTM vizsgálat. 
Rendezvényein részvétel. 

Pest Megyei 
Pedagógiai 
Szakszolgálat Gyáli 
Tagintézménye 

telefonon, 
személyes, 
levél, e-mail 

Karap 
Erzsébet 

27 fő 

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

Egyházak és óvoda 
kapcsolata 
 

telefonon, 
személyes, 
 

Kovácsné 
Garai Zsuzsa 

23 fő 
pedagógus 

A rendszeresen szervezett jelzőrendszeres 
tanácskozás. 
Kérésükre a gyermekekről a tájékoztatás. 

„Kertváros” Gyál 
Kistérség Szociális és 
Családvédelmi 
központja  

telefonon, 
személyes, 
levél, e-mail 

Karap 
Erzsébet 

27 fő 

Bábszínház bérlet, 
Rendezvényeken való részvétel 

Arany János Közösségi 
Ház és Városi 
Könyvtár 

telefonon, 
személyes, 
levél, e-mail 

Kovácsné 
Garai Zsuzsa 
Lukovszkiné 
Kiss Lívia 

140 fő 

 Negyed évente védőnői tisztasági ellenőrzés. 
 

Gyermekorvos, 
védőnők és óvoda 
kapcsolata 

telefonon, 
személyes, 
 

Karap 
Erzsébet 

24 fő 

Szakmai tanácsok a tanfelügyelet, illetve a 
minősítés során. Szakmai támogatás, 
igényfelmérés után. 

Pedagógiai Szakmai 
Szolgáltatás- POK 
 

telefonon, 
személyes, 
levél, e-mail 

Csizmadiáné 
Izeli Anikó 

24 fő 

Őszidő – Közös ünnepségek 
Mikulás az óvodában. 

Nyugdíja Klub 
 

telefonon, 
személyes, 

Lukovszkiné 
Kiss Lívia 

8 fő 

Az óvodával kapcsolatos beruházással 
összefüggő Képviselő-testület döntéseinek 
végrehajtása.  
 

Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. 
 

telefonon, 
személyes, 
levél, e-mail 

Juhász Szilvia dolgozók 

Családlátogatás  
Szülői értekezletek 
Fogadó órák 
Óvodai rendezvények, ünnepek, - Közös 
kirándulások a szülőkkel, 
Nyílt napok. Online kapcsolattartás a szülőkkel  

Család Napi 
kapcsolattartás 
telefonon, 
 

Karap 
Erzsébet 
Csizmadiáné 
Izeli Anikó 

dolgozók 

23. Tárgyi eszközfejlesztés (Eszköz és felszerelésjegyzéknek való megfelelés) 
Ssz. Az eszközfejlesztés helyszíne Eszköz megnevezése Darabszáma 

1. Bartók épület kapu 2 
2.  Klapka épület   

24. PR, marketing feladatok ellátása (intézménymenedzselés, képviselet) 
Tevékenység Tartalom Felelős A résztvevők létszáma 

Városi ünnepségeken 
való részvétel. 

Megemlékezések Karap Erzsébet 2-5-fő 

Intézmények megnyitói 
való részvétel 

Kapcsolattartás 
elismerés kinyilvánítása 

Karap Erzsébet 2 fő 

Továbbképzéseken-, 
előadásokon való 
részvétel 

szakmai fejlődés-, 
közös gondolkodás 

Karap Erzsébet 11 fő 

Tanulók fogadása új dolgozók keresése 
Az intézmény 
megismertetése 

Karap Erzsébet intézmény dolgozói 

25. Pályázati tevékenység 
Adat Pályázat kiírója A pályázat tárgya A pályázat címe 

3. alkalommal 
kaptuk meg a címet. 

 „Örökös Zöld Óvoda" 
cím elnyerése 

 A Vidékfejlesztési 
Minisztérium és az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 

megbízásából a Magyar 

 
 A kidolgozott 

kritériumrendszer 
alapján dolgozó 

„Zöld Óvoda” és az „Örökös 
Zöld Óvoda" cím elnyerése 
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következik. Mezőgazdasági Múzeum  óvodák számára. 
Tempus pályázat Tempus alapítvány Jó gyakorlatok-

Partneriség 
„Zöld utakon” 

Ovi foci Ovi foci alapítvány A gyerekek minél 
korábban 
megismerkedjenek 
a mozgás örömével. 

„Nagy lépés kis cipőben” 

 

26.  Az 5 éves vezetői stratégia megvalósításának időszakos értékelése 
1. A nevelési-, tanulási-, fejlesztési folyamat stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Milyen módon biztosítja, hogy a nevelés/tanulás a gyermeki fejlődést eredményezze? 

- A törvényi előírásoknak megfelelően az átdolgozott és elfogadott PP működtettem. 
- Részt vettem a nevelési-oktatási alapelvek, célok és feladatok meghatározásában. 
- A PP gyakorlati alkalmazásnak segítése. 
- Az éves tervezésnél az intézményi specifikumok szem előtt tartása. 
- Belső továbbképzési rendszer működtetésére törekedtem. 
- Külsős szakember meghívása nevelés nélküli munkanapra (téma: TSMT integrálása az 
autisták körében, kutyaterápiás bemutató foglalkozás). 
- Munkaközösségek működését ösztönöztem. 
- Jó gyakorlatok kidolgozása, környezeti nevelés jó gyakorlat kidolgozása a célunk, mely 
megvalósítása a jövő feladata. 
- Konstruktív kommunikáció átadásának belső rendszere a munkatársakkal, a célok elérése 
érdekében. 
-A gyermeki fejlődés érdekében saját rendszer működtetése, elemzése.  
 

 

Hogyan biztosítja a mérési, értékelési eredmények beépítését a nevelési/tanulási folyamatba? 

Elvárás: Az intézményben a gyermeki fejlődést folyamatosan követik, a gyermeki fejlődést 
dokumentálják, elemzik, és az egyes évek értékelési eredményeit összekapcsolják, szükség 
esetén fejlesztési tervet készítenek. Az óvodapedagógusok a gyermekek eredményeiről 
fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak szüleinek/gondviselőjének és az életkornak, 
fejlettségi szintnek megfelelő formában gyermeknek. (Forrás: Önértékelési kézikönyv 
ÓVODÁK SZÁMÁRA) 
- Intézmény 5 éves önértékelésének folyamatos felülvizsgálata, bővítése és lezárása 
megtörtént.  
- Intézményen belül egységes értékelési rendszer alkalmazása megtörtént a mérési naptárnak 
megfelelően. 
- Figyelemmel kísértem, hogy a BECS tagjai miként ellenőrzik, értékelik, a pedagógusok 
által vezetett gyermeki fejlődés nyomon követési dokumentációját és megjelenítik-e az itt 
felmerülő fejlesztendő területeket a nevelési terveikben. 
-Közösen határozzuk meg az intézményi szintű feladatokat. 
Az intézmény a nevelési és tanulási eredményességről szóló információk alapján 
felülvizsgálja a stratégiai és operatív terveit, különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő 
gyermekek ellátására.  
A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, segítő belső 
(ötletek, egyéni erősségek) és szakmai támogatások feltérképezése és bevonása természetes 
gyakorlata az intézménynek. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 
 

https://magyartermekonline.hu/tarsadalom/nagy-lepes-kis-cipoben-ovi-foci-alapitvany/
https://magyartermekonline.hu/tarsadalom/nagy-lepes-kis-cipoben-ovi-foci-alapitvany/
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Hogyan biztosítja a fejlesztő célú értékelést, visszajelzést, reflektívitás az intézmény napi 
gyakorlatában? 

- Mérési eredmények tapasztalataira építve a képességfejlesztés napi gyakorlatba való 
beépülését folyamatosan követtem a csoportnaplók ellenőrzésekor, valamint a napi 
megfigyelés során. 
- A nevelési terv értékelése során kitértem a bevált módszerek, eljárások elemzésére és 
terveztem annak további alkalmazását. 
- Fejlesztő célú értékelést alkalmaztam a kollégákra a csoportlátogatások során, amelyet 
szakmai megbeszélés követett. 
A gyerekek felmérését a pedagógusok egységes fejlesztési füzet alapján végzik a 
pedagógusok évente két alkalommal. Ahol lemaradás tapasztalható fejlesztési tervet írnak. 
Az eredmények azt mutatják, hogy minden területen javulás mutatkozik. A pedagógusok a 
fejlesztő szakemberekkel közösen konzultálnak a gyermekek eredményeiről, és a szülőket 
fogadóóra keretein belül tájékoztatják. A Nevelési Tanácsadó szakemberei az év során a 
felmért tanköteles korú gyermekek eredményeiről a szülőket írásban és szóban is 
tájékoztatták.  
 

Hogyan gondoskodik az intézményvezető arról, hogy az éves nevelési, tanulási ütemterv, a 
tevékenységi terv, az alkalmazott módszerek a gyermeki igényeknek megfeleljenek, és 
hozzájáruljanak a fejlődéshez? 

Ellenőriztem, hogy a csoportban folyó nevelőmunka és a dokumentáció vezetése 
összhangban legyen a helyi Pedagógiai Programmal, valamint az értékelésre alapozott 
nevelési terveket, és az annak megvalósulását. 
 
Folyamatosan ellenőrzésem alatt tartottam a BECS mérési eredményeinek elemzéseit és 
értékelését, ezek után átbeszélve dolgoztuk ki az erősségeket és a fejlesztendő területeket.  
- Csoportlátogatások elvégzése megtörtént a vezető helyettesekkel és a munkaközösség 
vezetőkkel, így az 5 éves tervünkben megfogalmazott célok és feladatok megvalósultak. 
- Az önértékelés-, pedagógus tanfelügyelet gyakorlatának megismerése az intézmény minden 
dolgozója részéről is megtörtént 
- A PP-ben elvárt tanítási, nevelési módszerek beválásának vizsgálata pedagógiai látogatás 
keretében történt. 
Célként és feladatként tűztük ki az autista csoportban lévő gyermekek beintegrálását a többi 
csoportba.  
 

Hogyan működik a differenciálás és az adaptív nevelés az intézményben és saját 
nevelési/tanítási gyakorlatában? 

- Irányítom a differenciáló, az egyéni nevelési/tanulási utak kialakítását célzó 
nevelés/tanulástámogató eljárásokat, a hatékony gyermeki egyéni fejlesztést.  

- Gondoskodom róla, hogy a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek (tehetséggondozást, 
illetve felzárkóztatást igénylők) speciális támogatást kapjanak. 

- Az óvoda logopédusa látja el a beszédértés és hanghallás zavarral küzdő és sajátos 
nevelési igényű gyermekeket. A felmérés eredményeit is megosztja az óvónőkkel és 
közös esetmegbeszélésekkel segít a csoportban történő fejlesztéshez.  

- A tehetséggondozás érdekében a játékos foglalkozások évek óta működnek, de a 
csoportokban is hangsúlyos terület. 
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- A differenciálás az intézményi működésben a szakemberek bevonásán kívül a 
pedagógiai asszisztensek munkájával, az óvónők tervezői- nevelői-tanítási 
munkájában, a mérési értékelési módszereinkkel működik. 

- A fejlesztő pedagógusok, utazó gyógypedagógus, konduktor, akik a Pest Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat Gyáli Tagintézményéből járnak ki hozzánk, szintén sokat 
segítenek ebben a munkában. 

Támogató vezetésemmel segítettem elő az óvodába járó gyermekek nevelését, testi épségük 
óvását, erkölcsi védelmét, fejlesztésüket és képességük kibontakoztatását. 
- Ösztönöztem a kollégákat a tehetséges gyermek felismerésére, kiszűrésére, speciális 
igények kielégítésére. Mindennapi gyakorlatban a differenciálás elvének alkalmazását vártam 
el. 
- Az év során több alkalommal is megbeszéltük a gyermekvédelmi munkát a pedagógusokkal 
és a gyermekvédelmi felelősökkel (továbbképzésre küldtem a kollégát).  Rendszeresen 
ellenőriztem a csoportok felvételi és mulasztási naplóját és betartom a távolmaradás 
igazolásának (engedélyezésének) szabályait. 
- Szociálisan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, SNI gyermekek számára biztosítva van az 
elhelyezés, figyelemmel van kísérve a rendszeres óvodába járást. 
A pandémiás helyzet idején a város konyhája folyamatosan biztosította a szociálisan 
hátrányos helyzetű családok gyermekei részére a napi rendszeres meleg étel elvitelét, 
valamint a speciális étkezést igénylő gyermekek számára is biztosítottam a lehetőséget az 
étkezésre.  
 
 
 
 

Hogyan kapcsolódik be az intézményvezető az intézmény innovációs tevékenységébe? 

- A törvényi változások figyelemmel kísérése. 
- Városunk óvodavezetőivel tartom a kapcsolatot, akikkel segítjük egymás munkáját.  
- Két pályázatunk van folyamatban, melynek sikeressége nagy lépést jelentene az innovatív 

törekvés útján intézményünk számára (Tempus, Ovisport). 
 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 
Hogyan történik az intézmény jövőképének kialakítása? 

- Az intézmény külső és belső környezetét, a folyamatban lévő és várható változásokat 
figyelembe vettem. 

- Lehetőséget megteremtettem arra, hogy mindenki elmondhatta véleményét, tervét, 
elképzeléseit az aktuális értekezleteken. 

- Irányítottam sz intézmény jövőképének, értékrendjének, pedagógiai és nevelési elveinek 
megismerését és nevelési/ tanulási- tanítási folyamatokba épülését. 

 
Milyen viszonyban van az intézményi jövőkép a vezetői pályázatban megfogalmazott célokkal?  
Az intézményvezető hogyan alakítja ki és hogyan kommunikálja az intézmény közös értékeken 
alapuló vezetői jövőképét, céljait? 
 
- Az intézményi jövőkép, és a pedagógiai program alapelvei, célrendszere a vezetői 

pályázatomban megfogalmazott jövőképpel fejlesztő összhangban vannak. 
- Figyelemmel kísértem és be is tartottam a törvényi előírásokat, valamint a helyi 

adottságokat, fenntartói, szülői elvárásokat. 
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Hogyan, mi alapján alakítja, módosítja, változtatja a képzési struktúrát, képzési specialitásokat? 
Hogyan képes reagálni az intézményt érő kihívásokra? 

Továbbképzési célok az egyéni és az óvoda szükségleteinek összehangolásával történt. 
- Figyelemmel kísértem az aktuális külső és belső változásokat, hatékonyan igyekeztem 

reagál rájuk, utána nézek a változtatások szükségességének okainak, és felmérem az ok-
okozati összefüggéseket. 

- A változtatást, annak szükségességét és folyamatát, valamint a kockázatokat és azok 
elkerülési módját megosztottam kollégáimmal, a felmerülő kérdésekre választ adtam, ha 
nem tudtam, további információt gyűjtöttem. 

- Az új kihívásokkal kapcsolatos továbbképzéseken is részt vettem, az érdeklődő 
kollégákkal együtt, s igyekeztem a megszerzett információkat megosztani a közösségünk 
tagjaival, ha szükségét láttam szakértőt is hívtam. 

- Igyekeztem a felmerülő problémát hatékonyan értékelni, rugalmasan kezelni, 
megtervezni, végrehajtani, mindig nyitott vagyok az innovatív dolgokra, jó kapcsolatot 
ápolok a partnerekkel. 

- Nagy hangsúlyt fektettek, hogy a kollégák eljussanak olyan továbbképzésekre melyek 
témái a környezettudatosság és a mozgás. Az elsajátított tudást a mindennapi 
tevékenységek során alkalmazni tudják. 

 

Milyen stratégiai lépéseket tesz az intézményvezető az óvoda céljainak elérése érdekében? 

-Az intézményünk vezetése összehangolta a hosszú és rövid távú terveket a minél sikeresebb 
megvalósítás és tovább fejlesztés érdekében, mivel nyitott, integráló, befogadó szervezet. 
-A feladat meghatározások pontosak, érthetőek, a feladatok végrehajthatóak voltak. 
- Az intézményi működést befolyásoló mérési adatokat, eredményeket felhasználtam a 
stratégiai dokumentumok elkészítésében, az intézmény jelenlegi és jövőbeli helyzetének 
megítélésében, különösen a nevelés/tanulás szervezésében és irányításában.   
- A kollégákkal megosztottam a nevelési/tanulási eredményességről szóló információkat.   
-A beszámolók összesítése adott pontos információt a gyermekek megfigyelésén, és a 
helyben szokásos méréseken alapuló egyéni fejlődés változásáról (mérések eredményeit és a 
fejlesztési terveket csoportnaplóban/fejlődési naplóban dokumentálják az 
óvodapedagógusok) a tapasztalatokat felhasználják a gyermek fejlesztése érdekében.  
- Sikerült az óvoda önálló arculatának megtartása és ez által hatékonyan történt a 
működtetés, ami megfelelt a helyi sajátosságoknak, társadalmi elvárásoknak és valamennyi 
partnerünknek. 
Hogyan azonosítja azokat a területeket, amelyek stratégiai és operatív szempontból fejlesztésre 
szorulnak? Mi történik ezekkel? 

- Feladataink törvényes, szakszerű és hatékony végrehajtása, folyamatos működtetése és 
javítása céljából, mint vezető a nevelőtestülettel közösen meghatároztuk az intézmény 
minőségpolitikáját, ugyanis legfőbb célunk az volt, hogy óvodánk az általános és a helyi 
pedagógiai valamint a szakmai célkitűzéseknek megfelelően működjön.  
-A célok eléréséhez egyértelmű és egymásra épülő terveket dolgoztunk ki, melynek alapja az 
információszerzés, a külső és belső partnerek számbavétele, a velük való együttműködés 
kidolgozása. Minőségi és Belső értékelési csoport működik az intézményben, mely 
segítségével folyamatosan nyomon követhetem a célok megvalósulását, ami meghatározza az 
intézmény erősségeit és gyengeségeit, felhasználva a belső és külső értékelés eredményeit. A 
nevelőtestületet bevontam a fejlesztő munkába, az intézményi közös kérdések 
megválaszolásába, a problémák megoldásába.  
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Hogyan segíti a nevelőtestület tagjait az óvodapedagógiában megjelenő változások 
értelmezésében, megközelítésében? 

Elsősorban figyelemmel kísérem a törvényi és egyéb az intézmény működését szabályozó 
változásokat: az információáramlás különböző formáinak alkalmazásával- Közlönyből, 
Internet adta lehetőségeket felhasználva, kör- e-mail, kéthetente értekezlet megtartásával, 
faliújságon az információk megosztásával, körlevéllel, szóbeli beszélgetéssel tájékoztatom a 
közösséget. 

- Folyamatosan tájékoztattam őket, hogy a dokumentumainkat ezeknek megfelelően 
kell módosítani és ennek keretében tettük meg a szükséges lépéseket.  

- Nevelés nélküli értekezleteken témaként szerepel az előttünk álló feladatok 
értelmezése, feladatok elosztása. 

- Információáramlás különböző formáinak alkalmazása, csoportos és egyénenként 
történő tájékoztatás. 

Hogyan teremt a környezete felé és a változásokra nyitott szervezetet? 

- Naprakészen követtem az intézményt érintő változásokat. Folyamatosan informáltam 
kollégáimat és az intézmény partnereit a megjelenő változásokról. Módszertani szabadságot 
tiszteletben tartva követtem a nevelőtestület szakmai tevékenységét, nevelési 
eredményességét, biztosítva a zavartalan működést. 
- Segítettem a kollégákat az önálló információszerzésre, (konferenciák, előadások, egyéb 
források).  biztosítottam számukra az időt (akár helyettesítés elrendelésével is), és 
lehetőségek szerin anyagi támogatással is. 
- Fontosnak tartottam, hogy a testület minden tagja tisztában legyen a saját munkakörének 
feladataival, megfelelő mennyiségű alkotói szabadságot és visszajelzést adtam a testületnek, 
amely tevékenységében megerősítettem.  

 - Nyitott voltam az új kezdeményezések, innovációk megismerésére és befogadására. 
Örömmel vettem a nevelés/tanulás-tanítás eredményesebbé tételére irányuló 
kezdeményezéseket, innovációs törekvéseket, fejlesztéseket. 

 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 
Hogyan, milyen témákban történik az intézményvezető önreflexiója, erősségeinek és 
fejleszthető területek meghatározása? 

- Ismerem a szakmai önértékelés modelljeit és eszközeit, felhasználom az eredményeit.  
- Vezetői munkám során számítok a kollégák véleményére.  
- Tudatos voltam a saját vezetési stílusom érvényesítésében, ismerem erősségeimet és 
korlátaimat. 
- Önértékelésem reális, erősségeimmel igyekeztem jól élni, hibáimat elismerem, a tanulási 
folyamat részeként kezelem. 
- Vezetői munkámmal kapcsolatban számítok a kollégák, a szülők és a fenntartó 
véleményére.  
- Tudatos vagyok a saját vezetési stílusom érvényesítésében, mindig fejlesztem ezeket a 
képességeimet. Ismerem erősségeim, gyengeségeim.  
-  Igyekszem hibáimat alázattal elismerni, azokat a fejlődés lehetőségére felhasználni. 
Erősségeimet kamatoztatni. 
- Önértékelési Kérdőívek elemzései – szülői; óvónői; vezetőtársi; lezártuk, a fejlesztési 

tervek elkészültek. 
- Beszámoló készítése során saját munkám elemzése, hiányosságok, kudarcok, eredmények. 
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Fejleszti-e önmagát folyamatosan az intézményvezető? Ha igen, hogyan és milyen témákban? 
Hogyan tartja naprakészen szakmai tudását, vezetői kompetenciáit az intézményvezető a 
szervezeti célok elérése érdekében? 

- Folyamatosan fejlesztem vezetői felkészültségemet, vezetői képességeimet, keresem 
az új szakmai információkat, lehetőségeket.  

- Kommunikáció – retorika - helyesírás – szép Magyar beszéd 
- Vezetői kompetenciák. 
- Jogszabályi változások figyelemmel kísérése, segítség kérése a Jogi és 

intézményfelügyeleti irodától. Sok segítséget, támogatást kaptam Pap Krisztinától 
aljegyző, irodavezető asszonytól. Az intézményt érintő döntések előkészítésekor 
mindig megbeszéltük a lehetőségeket. 

-  Vezetői munkámat jellemezi, hogy betartom a szakmai etika szabályait.  
Mennyire hatékony, eredményes az intézményvezető kommunikációja? 

Kommunikációm fejlesztésre szorul, azonban hatékony volt a meggyőző, közvetlen, 
empatikus stílusom, legalábbis úgy érzem.  
 

Milyen mértékű elkötelezettséget mutat a gyermek, a nevelőtestület tagjai és önmaga képzése 
és fejlesztése iránt? 

- Igyekszem nyomon követni az új szakmai információkat, és elsajátítani azokat.    
Folyamatosan fejlesztem vezetői kompetenciáimat, őszintén megfigyelem önmagamat, 
mások tapasztalatai alapján is. 
- Számomra fontos a kollégák folyamatos fejlődésére irányuló lehetőségek megteremtése. 
Önképzéssel, továbbképzéseken történő részt vétellel biztosítottam, ösztönöztem a 
munkatársak szakmai fejlődését, támogattam önfejlődési terveiket. A továbbképzési program 
alapján a beiskolázási tervet nevelési évre szólóan aktualizáltam, melyet úgy állított össze, 
hogy az megfeleljen az intézmény szakmai céljainak, valamint a munkatársak szakmai 
karriertervének. Kihelyezett képzéseket valósítottam meg szakértő kollégával sikeresen, ahol 
a teljes nevelőtestület részt tudott venni: önértékelés, tanfelügyelet. 
-Minden téren igyekszem hiteles és etikus lenni, amit elvárok kollégáimtól is. 
 

Időarányosan hogyan teljesülnek a vezetői pályázatban leírt célok, feladatok? Mi indokolja az 
esetleges változásokat, átütemezéseket? 

A vezetői programban leírtakat folyamatosan figyelembe veszem a célok kitűzésében, a 
tervezésben, a végrehajtásban, ha szükséges és indokolt, rugalmasan változtatok azokon. Pl. 
törvényi változások, körülményekben bekövetkezett változások. 
-Sok siker, öröm, munka övezte az utat, amelyen ez alatt az 1 év alatt végigjártunk. A 
szülőknek is sok köszönettel tartozok, mivel támogatnak ezen a nem könnyű, rendkívüli 
helyzetben is (pandémia). Köszönöm az Óvoda azon dolgozóinak, akik munkám haladásában 
segítenek, és akikkel közös érdekű szakmai munkát tudunk megvalósítani a fejlődésünk 
érdekében, és odaadással, szeretettel dolgoznak velem. 
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4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 
Hogyan, mi alapján osztja meg a vezetési feladatokat az intézményvezető vezetőtársaival, 
kollégáival? 

- Az intézményi folyamatok megvalósítása során megjelenő döntésekbe, döntések 
előkészítésébe bevontam az intézmény munkatársait és partnereit, a döntésekhez szükséges 
információkat megosztottam az érintettekkel.  

-Mások szempontjait, eltérő nézeteit és érdekeit figyelembe véve hoztam döntéseket, 
oldottam meg problémákat és konfliktusokat. 
- A vezetőtársak véleményét is kikértem valamennyi ügyben. 
- A székhelyen dolgozó vezető helyettessel, tagintézmény vezetővel a munkaközösség 

vezetőkkel nagyon jó a kapcsolat, folyamatos az egyeztetés, a megbeszélés. 
-Az óvodapedagógusokkal együtt készítettük elő azokat a döntéseket, amiben önállóan 
dönthetünk (pl. ünnepek előkészítése, bővítéssel kapcsolatos feladatok). A véleményük 
meghallgatása után határoztuk meg és osztottuk el a feladatokat. 

-Szintén sokat segít a szülők hozzáállásuk, segítőkészségük. 
Hogyan vesz részt személyesen az intézményvezető a pedagógusok ellenőrzésében és 
értékelésében? 

-Aktívan veszek részt a belső intézményi ellenőrzési értékelési rendszer kialakításában és 
működtetésében. 
 -Értékelésben fő szempont a támogató értékelés, melyben építek a pedagógus erősségeire, és 
a fejlesztendő területek meghatározásában is kezdeményező vagyok.  
- Az óvodapedagógusok látogatásában részt vállalva, értékelésnél az erősségek kiemelésével 
határozom meg a fejlesztés irányát. 
- Csoportlátogatásokat én végeztem, a vezető társakkal együtt a szakmai megbeszélés során 
igyekeztem a pedagóguskompetenciák figyelembevételével segítséget nyújtani. 
 

Milyen módszerekkel, hogyan inspirálja, motiválja és bátorítja az intézményvezető a 
munkatársakat és gyermekeket? 

-Vezetői hatékonyságom fejlesztése inspirálta a nevelőtestület tagjait önmaguk fejlesztésére. 
- Támogattam az új kezdeményezéseket, ösztönöztem a továbbtanulást.  
- Építettem az óvodapedagógusok egyéni tulajdonságainak erősségeire, ösztönöztem a 
nevelőtestület tagjait az önképzésre. 
- Módomban állt év végén jutalmat adni, amit ezúton is szeretnék megköszönni a 
fenntartónak. Ez nagy lehetőség a dolgozók munkájának elismerés kinyilvánítására 
- Tovább visszük a hagyományokat: Jubileumi jutalom, szakvizsga, minősítés után a 
közösség előtt virágcsokorral megköszönöm a munkájukat, gratulálva a teljesítményükhöz. 
- Felnőtt karácsony és Pedagógus nap megünneplése külső helyszínen történik, amely jó 
hangulatban telik az óvodánk közösségével.  
Hogyan tudott kialakított az intézményvezető az intézményen belül – a megosztott vezetésre 
épülő – együttműködést, hatékony csapatmunkát a kollégák között? Hogyan koordinálja az 
együttműködést? 

- Munkaközösségeket, és intézményen belüli önértékelő csoportot működtettem. 
- Szükség szerint részt vettem a különböző teamek munkájában, pályázatok írásában. 
- Kezdeményeztem, szerveztem és ösztönöztem az intézményen belüli együttműködéseket, 
nyitott vezetési módszerrel.  
- Minden előttünk álló feladatot megbeszéltünk – felelősök, időhatár, eszközök pl.: (Farsangi 
alapítványi bál) és más egyéb rendezvények, bizalomra épülő együttműködés kialakításával. 
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Hogyan méri fel az intézményvezető a fejlesztési szükségleteket az intézményben? Milyen 
módon biztosítja és támogatja az érintetteket, a nevelőtestület, az intézmény igényei, elvárásai 
alapján kollégái szakmai fejlődését? 

-Tudtam és átláttam, hogy az intézménynek milyen szakmai, módszertani tudásra van 
szüksége. 
- Az intézményi szükségleteket, valamint a munkatársak szakmai karriertervét is figyelembe 
véve készítettem el a beiskolázási tervet.  
- Szakmai napok és belső továbbképzések szervezésével biztosítom a pedagógusok szakmai 
fejlődését. Az intézmény a nevelési és tanulási eredményességről szóló információk alapján, 
különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátására és a fenntartó által 
elvárt feladatok megvalósítása alapján biztosítottam és támogattam az érintetteket. 
Hogyan gazdálkodik a rendelkezésre álló humánerőforrással, hogyan kezeli a szükséges 
változásokat (bővítés, leépítés, átszervezés)? 

Az óvónőhiány a mi intézményünkben is gond, azonban még meg tudtuk oldani a fennálló 
létszámhiányokat. Igyekeztem olyan elvárásokat támasztani, ami a gyermekek óvodai életére 
vonatkozott. 
A gyermekekkel való szeretetteljes (ölelés, simogatás, meghallgatás, közös játszás) együttlét 
volt a legfontosabb. Igyekeztem az adminisztrációval kapcsolatos terheket levenni, a szakmai 
színvonal megtartásával és a törvények, előírások betartásával (pandémia). Arányos és 
egyenletes feladatelosztás biztosítása volt a feladat ebben az évben is. Ki miben erős, 
önérvényesítés lehetőségeinek biztosítása a feladatok elosztása során, önállóság 
biztosításával. Kiemelten figyelmet fordítottam azon kollégák számára, akik valamilyen 
területen kiemelkedő szakmai tudással rendelkeznek.  
 

Hogyan vonja be a vezető az intézményi döntéshozatali folyamatba a pedagógusokat? 

- Körültekintően hoztam meg döntéseimet.  
- A döntések előtt az SZMSZ-ben megfogalmazott döntési, véleményezési jogkör 
figyelembevételével, tanácsot, véleményt kértem a nevelőtestülettől az értekezleteken.   
-  Mások szempontjait, eltérő nézeteit és érdekeit figyelembe véve hoztam meg döntéseket, a 
kialakult problémákat és konfliktusokat kooperatív technikákkal segítve oldottam meg. 
- A döntéshozatal előtt konzultáltam vezető társaimmal, és ezután hoztuk meg a közös 
döntést.  
 

Mit tesz a nyugodt, munkavégzésre alkalmas, pozitív klíma és támogató kultúra megteremtése 
érdekében? 

- Ismerem személyesen munkatársaim, erősségeit és gyengeségeit.  
- Konfliktushelyzetek megoldására vannak ismereteim a konfliktuskezelői módszerek 

területéről.   
- A kialakított szabály- és szokásrendszer ismeretét és betartását egyformán 

megkövetelem mindenkitől.  
- Támogattam és ösztönöztem az innovációt és a kreatív gondolkodást.  
- Szeretetteljes, gondoskodó, segítőkész vezetői munkával igyekeztem támogatni 

kolléganőimet. 
 



40 

 

Működtet-e belső tudásmegosztó fórumokat az egymástól való tanulás és a közös célok elérése 
érdekében? 

„Várlak” foglalkozás egymás közti hospitálásokkal, melyeken a cél: a tudásmegosztás, 
gyakorlat szerzés és tapasztalat gyűjtés történik, további hagyományának folytatásával. A 
továbbképzéseken elsajátított szakmai gyakorlatok megosztása a kollégákkal a bemutatók 
során. 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 
Hogyan történik a jogszabályok figyelemmel kísérése? 

- Folyamatosan figyelemmel kísértem az intézmény működését befolyásoló jogi 
szabályozók változásait.  

-  Az óvodapedagógusokat az őket érintő, a munkájukhoz szükséges 
jogszabályváltozásokról folyamatosan tájékoztattam:  

- Folyóiratok – Óvodavezetés – Óvodai Jogfutár, Hírek – internet. 
- Intézmény Felügyeleti Iroda tájékoztatása 
- Gyáli óvodavezető társaimmal való jó kapcsolat – egymás segítése, támogatása. 

 

Hogyan tesz eleget az intézményvezető a tájékoztatási kötelezettségének? 

A tájékoztatásra – igénybe vettem a többféle kommunikációs eszközt, csatornát (verbális, 
nyomtatott, elektronikus, közösségi média stb.) működtettem.  
- Ki alakítottam az egységes információátadási rendszer működtetését: megbeszélések, 
értekezletek vezetése hatékony, szakszerű kommunikáción alapul.  
- Helyben szokásos módon. Ovi Híradó – Faliújság. Honlap; Körlevél; Értekezletek. 
Különböző fórumokon nyilatkozat. Interaktív ovi híradó.  
Fejlesztendő: A Gyáli Újságban újra több cikk megjelentetése az életünkről. 
 

Hogyan történik az intézményi erőforrások elemzése, kezelése (emberek, tárgyak és eszközök, 
fizikai környezet)? 

- Törekedtem a dolgozókkal szembeni egyenletes terhelésre.  
- Megteremtettem a munkavégzéshez szükséges biztonságos környezetet.  
-Figyelemmel kísértem a dolgozók aktuális élethelyzetében történt változásokat (pl. 
betegség), és ennek figyelembevételével osztottam ki a feladatokat.   
- Az óvodai eszközöket folyamatosan felmértem, és szükség esetén javíttattam, vagy újak 
beszerzéséről gondoskodtam.  
-Vezetői munkám során megtapasztaltam, hogy a kollégák számára erősen motiválók a 
világos, inspiráló célok, az átlátható, tiszta szervezet, a tudás támogatása, az önálló, 
felelősségteljes feladatok, a teljesítmény díjazása, elismerése, a személyes példamutatás, 
illetve az összetartó, jó csapat. 
 

Mit tesz a nyugodt munkavégzésre alkalmas, pozitív klíma és támogató kultúra megteremtése 
érdekében? 

Mások szempontjait, eltérő nézeteit és érdekeit figyelembe véve hozok meg döntéseket, és a 
kialakult problémákat és konfliktusokat kooperatív technikákkal segítve oldom meg. 

o Problémák, gondok közös megbeszélése, bizalomra épülő munkakapcsolatok. 
o Önállóság biztosítása. 
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o Mindennapok gondjainak figyelemmel kísérése, kiszámíthatóság, bizonyos 
dolgokban az állandóság biztosítása. Együttműködési képesség, csoportmunka 
fejlesztése. 

A bizonytalanság kezelése 
o Döntéshozatal- alternatívák és hatásaik elemzése 
o Személyes felelősségvállalás kérdésköre 
o Magatartás, szervezeti viselkedés, attitűd és motiváció 
o Hiteles és etikus magatartást tanúsítok és várok el. (Kommunikáció, magatartás a 

pedagógus etika normáinak megfelelően.) 
 

Hogyan biztosítja az intézményvezető az intézményi működés nyilvánosságát, az intézmény 
pozitív arculatának kialakítását? 

-Az intézményi dokumentumokat a jogszabályoknak megfelelően hoztam nyilvánosságra. 
 -A pozitív kép megtartása érdekében a kommunikációs csatornák használatának etikai 
fontosságára is hívtam fel a dolgozók figyelmét. 
-Megfelelő mértékben, az óvoda érdekeit szem előtt tartva képviseltem az intézmény 
érdekeit. 
Vezetői fórumokon való részvétel. 
 

Hogyan biztosítja az intézményi folyamatok döntésének átláthatóságát? 

-Szabályozással, eljárási rendekkel biztosítottam a folyamatok nyomon követhetőségét, 
ellenőrizhetőségét (az éves munkaterv részletes elkészítését). 
-Elvártam a szabályos, korrekt dokumentációt: értekezleteken, megbeszéléseken. Kapott, 
leadott dokumentációkban (naplók, fejlődési naplók). Szóbeli, írásbeli tájékoztatókban. 
- A szervezeti kommunikációs rendszer felépítése, szervezése és működtetése meghatározó 
szerepet tölt be a szervezetek életében. 
 

Milyen, a célok elérését támogató kapcsolatrendszert alakított ki az intézményvezető? 

- Ismerem az intézmény partnereinek igényeit és elégedettségét, személyesen veszek 
részt a kapcsolattartásban.   

- Gondoskodom a fenntartóval való együttműködésről az emberi, pénzügyi és tárgyi 
erőforrások biztosításával kapcsolatban. 

- Hivatallal, Civil szervezetekkel. 
- A város intézményeivel. 
- Tiszteletteljes, segítőkész kapcsolat a szülőkkel, a szülői szervezet vezetőjével, a 

bölcsőde vezetőjével, iskolák igazgatójával. 
- Személyesen rész veszek a partnerek képviselőivel és a partnereket képviselő 

szervezetekkel történő kapcsolattartásban. 

 

Gyál, 2020. 09.17. 

……………………………………………………………. 

                                                        Karap Erzsébet 
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Mellékletek: 
1. sz. melléklet: Zenei Munkaközösségi beszámoló 
2. sz. melléklet: Pszichológiai beszámoló 
3. sz. melléklet: Minőségi Munkaközösségi beszámoló 
4. sz. melléklet: Logopédiai beszámoló 
5. sz. melléklet: Hagyományőrző beszámoló 

 
 

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

intézmények névhasználatáról 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

Módszertani segédanyaghoz 

Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA 

Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 

Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési 

rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Óvodai nevelés 

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA 

Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK számára 
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 
 

A Gyáli Tátika Óvoda nevelőtestülete: 100 %-os arányban, a 2020. 09.-én kelt nevelőtestületi 

határozata alapján, a 2019/2020. nevelési év beszámolóját elfogadta. 

 

Gyál, 2020.  

 

 

………………………………….. 

  Karap Erzsébet 

 

 

 

A Gyáli Tátika Óvoda iktatásában a …………/2020. iktatási számú jegyzőkönyvben található, 

mely igazolja, hogy a fenntartó megismerte és elfogadta a 2019/2020. nevelési év 

beszámolóját. 

 

 

Gyál, 2020.  

 

………………………………….. 

Pápai Mihály-polgármester 

Fenntartó képviselője 
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1. sz. melléklet: Zenei Munkaközösségi beszámoló 
 

Beszámoló a Gyáli Tátika Óvoda 

Zenei munkaközösség 2019/2020 nevelési évben             
végzett munkájáról 

2020. 08.31. 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

                                               

                                                Készítette: Sági Illésné            

                                                       Munkaközösség vezető 
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     Úgy gondolom, hogy a munkaközösségünk aktívan végzi a munkáját, részt vesz az óvoda 
Helyi Pedagógiai Programjában megtervezett tevékenységek megvalósításában. az  

     Az évkezdetet követően közösen áttekintettük a munkatervet, s arra az elhatározásra 
jutottunk, hogy a kitűzött feladatok elegendőek, a sok más intézményi és intézményen kívüli 
megmérettetés mellett.  

     Több éve hagyomány, hogy a zenei munkaközösség tagjai az éves munkatervet az első 
alkalommal összeállították, megbeszéltük a napirendi pontokhoz tartozó felelősöket és a 
határidőket. 

     Az óvodai fenyőünnepre, meglepetésként műsorral készültünk az óvoda minden óvónőjével 
és a ,,Gingalló” tehetségígéreteket segítő intra – és interperszonális műhelybe járó 
gyermekekkel együtt. 

      Ez kiemelt feladatunk volt, a gyerekek nagy örömmel készültek rá. Egyénileg is szerepeltek, 
egy kislány előadásában több csengővel hallhattuk a ,,Hull a pelyhes…” című gyermekdalt. 
Különlegessé az tette a műsort, hogy a zeneiskola igazgatója és növendékei citerán kísérte a 
dalokat. 

     Ez több éve hagyomány óvodánkban. 

     Megnéztük a képességfejlesztés játékosan DVD-t, majd megbeszéltük kinek melyik tetszett, 
illetve, ki melyiket alkalmazza ebből a mindennapi gyakorlatban. Áttekintettük az egyes 
elemeket, hogyan lehet a helyi nevelési programban alkalmazni, megvalósítani. 

     Hangszeres, mozgásos bemutatót tartottam minden óvónő részére, hogy a gyakorlatban is 
megtapasztalják ezeket. 

Tehetséggondozás: 

     Októbertől heti egy alkalommal zeneovi foglalkozásokat tartottam nagycsoportos óvodás 
gyermekeink számára. 

Az évszakok váltakozását figyelembe véve választottuk ki a dalokat és az énekes játékokat. 

     A foglalkozásaimat úgy építettem fel, hogy minden alkalommal legyen ritmus – és 
hallásfejlesztés. Rendszeresen használtuk a ritmus hangszereket, megismertettem a 
gyermekeket az furulyával, melyet szinte minden alkalommal használtam.       

Megtanultuk a ritmus képeket, melyeket előrre elkészítettem, ezek alapján tapsoltunk. 

     Minden közösen megtartott óvodai ünnepségen rendszeresen felléptünk, ahol a többi 
gyermekkel közösen énekeltünk.  

     Terveink megvalósításában megakadályozott bennünket a COVID-19 vírus által okozott 
járvány elterjedése és annak következtében elrendelt karantén. 
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     Köszönöm minden kolléganőmnek a munkáját, amely hozzájárult és az előttünk álló 
nevelési évben hozzájárul ahhoz, hogy sikereket érjünk el az óvodai ének – zenei nevelés 
terén. 

Mindennapjainkat áthassa a zene és annak szeretete! 

 

Gondolataimat Kodály Zoltán szavaival szeretném zárni: 

 

,, Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az életének olyan 
kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet 
szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza.” 

 

 

Gyál,2020.  

 

 

                                                                                    Sági Illésné 
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2. sz. melléklet: Pszichológiai beszámoló 
 

Éves beszámoló az óvodapszichológusi tevékenységről 

a 2019/20-as nevelési évben 

 

Gyáli Tátika Óvoda 

Készítette: Jeney Andrea pszichológus 

 

2019 szeptemberében a Gyáli Tátika Óvodában 12 óvodai csoportban indult meg a 
nevelőmunka. A Klapka épületben és a Bartók épületben 6-6 óvodai csoportban kezdtem meg 
óvodapszichológusi tevékenységemet. 

  Az óvoda vezetése szakmai munkám minden területén támogatott az elmúlt években 
megtapasztaltakhoz hasonlóan. Az óvodapedagógus kollegákkal, érzésem szerint bizalomteli, 
eredményes együttműködést alakítottunk ki. 

 2019 szeptemberétől Jelinek Zsófia tanácsadó szakpszichológus, a Gyáli Pedagógiai 
Szakszolgálat szakembere segítette koordinátorként munkámat, csoportos és egyéni 
konzultációs lehetőségek biztosításával.  

  A pszichológiai foglalkozásokon ebben a nevelési évben összesen 53 gyermek vett részt, 
ebből 17 lány és 36 fiú. A nemek százalékos aránya: fiúk 68 %, lányok 32 %.  

A pszichológiai foglalkozásokon részt vett gyermekek csoportonkénti megoszlása: 

Klapka épület 
csoport  létszám  nemek megoszlása 
Süni   2   2 lány  0 fiú 
Halacska  5    1 lány  4 fiú 
Méhecske  7   3 lány  4 fiú 
Katica   5   0 lány  5 fiú 
Pillangó  5   4 lány  1 fiú 
Micimackó (1) 8   1 lány  7 fiú 
Összesen  32   11 lány 21 fiú 
 
Bartók épület 
csoport  létszám  nemek megoszlása 
Nyuszi   2   1 lány  1 fiú 
Micimackó (2) 5   2 lány  3 fiú 
Kisvakond  4   1 lány  3 fiú 
Katica   2   1 lány  1 fiú 
Napocska  3   1 lány  2 fiú 
Csiga   5   0 lány   5 fiú 
Összesen  21   6 lány  15 fiú 
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Ebben az évben is kiemelt figyelmet fordítottam a BTM-es gyerekekre és a 2018 októberében 
indult ASD csoport gyermekeire. Összesen 19 gyermek fejlődését követtem végig fokozott 
figyelemmel.  

BTM-es és SNI-s gyermekek megoszlása épületenként 

Klapkaépület 

SNI 10 gyerek 

BTM   5 gyerek 

Bartóképület 

SNI 0 gyerek 

BTM 4 gyerek 

Az óvodapszichológiai ellátásba kerülés okai a 2019/20 évben 

Az óvodapedagógusok ebben a nevelési évben is elsősorban beilleszkedési problémát, a 
szabálytudat kialakulásának nehézségeit, társakkal szembeni agressziót, valamint túlzott 
mozgásigényt és a figyelem fenntartásának nehézségeit jelezték az érintett gyermekeknél. 
Szorongásos tünetek, a gyermek visszahúzódó magatartása továbbra is gyakran áll a szülői és 
óvónői megkeresések hátterében.  

Feltételezett idegrendszeri éretlenség, szenzoros túlérzékenység (hangokra vagy fényekre adott 
túlzott reakció), és a mozgásfejlődés folyamatának részleges elakadása több gyermeknél fordult 
elő ebben az évben is. A szülők egymás közötti kapcsolatának megromlása, a nem következetes 
illetve a túlzottan engedékeny szülői magatartás sokszor áll a gyermek tünetképzésének 
hátterében.  

A pszichológiai tevékenység megoszlása a kontaktórákon  

típus     arány 
Egyéni foglalkozás   34,9 % 
Csoportos foglalkozás  7 % 
Pedagógiai konzultáció  27,7 % 
Szülöi konzultáció   15,8 % 
Megfigyelés    10,4 % 
Team     4,18 % 
Esetkonferencia   0,5 % 
 

A 2020 március 15 és június 25   közötti időszakban elsősorban szülői konzultációkkal tudtam 
segíteni az otthonukban tartózkodó szülőket és gyermekeket. 33 óvodás gyermek szüleivel 
folytattam rendszeresen beszélgetést telefonon és e-mail-en.  

Kiemelt figyelmet fordítottam mindazokra a családokra, ahol tudomásom volt 
életeseményekhez kapcsolódó krízis helyzetekről. (Ide tartozik: a gyermek többhetes kórházi 
tartózkodása a karantént közvetlenül megelőzően, családon belüli haláleset, szülők és 
nagyszülők súlyos akut vagy krónikus betegsége, addiktív betegségek.) 
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Tapasztalataimat összefoglalva, úgy látom, a pszichológiai foglalkozáson résztvevő gyerekek 
és családjaik többsége nyugalomban és biztonságban élték át a március 15 és június 25 közötti 
9 hetet. Ezt elősegítette a kertvárosi környezet és az időjárás is. Többen beszámoltak arról, 
hogy az önkormányzat támogatása, segítsége hozzájárult családjuk biztonságához. 

A június 25 után óvodába visszatérő gyermekek többségénél a szülő-gyerek kapcsolat 
erősödése, gazdagodása volt megfigyelhető a rajzok tanúsága szerint. Néhány gyermek 
esetében, vélhetően a strukturált óvodai napirend hiányával is összefüggésben, megfigyelhető 
volt egyfajta elbizonytalanodás. A gyermek rajzok tartalma alapján, digitális eszközök, tablet, 
TV, okostelefon mellett töltött magányos órákra lehet következtetni. Tapasztalataimat szülői 
konzultációk keretei között kívánom megosztani a szülőkkel 2020 szeptemberétől.     

A 2019/20-as nevelési évben szintén fontos elemeit képezték munkámnak a 3-4 gyermek 
részvételével megvalósuló csoportfoglalkozások. Ezek tematikáját egyrészt a tavalyi évhez 
hasonlóan Gőbel Orsolya Varázsjátékok című könyve alapján alakítottam ki. A 
foglalkozásokon mozgásfejlesztő játékok és a képzeletet megmozgató fantáziajátékok egyaránt 
helyet kaptak. Ezek a játékok az SNI-s gyermekek integrációjában, beszédhibás, dadogó 
gyermekek szorongásoldó szupportív terápiájában és BTM-es nehézséggel küzdők esetében is 
hatékonyan alkalmazhatók. Másrészt beépítettem a csoportfoglalkozások tematikájába, a 2019-
ben elvégzett Boldogságóra tanfolyam és Gyermekjóga oktató tanfolyam anyagának óvodás 
életkorhoz leginkább illő elemeit. A testtudatosság fejlesztő, a testséma harmonikus 
kialakulását segítő gyakorlatok az óvodás életkorú gyermek önismeretének és önbizalmának 
erősödéséhez is hozzájárul. 

 A varázsjátékok, és a boldogságóra foglalkozás hatásmechanizmusának talán legfontosabb 
eleme a relaxáció elsajátítása. A befelé figyelés, a belső képzetáramlásra hangolódás ebben az 
életkorban lépésről lépésre jön létre. 

Az év során kiemelt szerepet kapott munkámban az ASD csoport segítőivel, óvónőkkel, 
dajkákkal, logopédussal és a gyógypedagógussal folytatott rendszeres eszmecsere, konzultáció. 
Az SNI-s gyermekek szüleinek a szülőkonzultációk mellett a szülőcsoport keretei között 
nyújtottam támogatást. A szülőcsoporthoz szervesen kapcsolódtak az önismereti célú 
művészetterápiás egyéni konzultációk is. 

 

 

Gyál, 2020. augusztus 27. 

Jeney Andrea  
Pszichológus 
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3. sz. melléklet Minőségi Munkaközösségi beszámoló 

 

Mérés – Értékelés Munkaközösség 2019 – 2020 Nevelési Év Évvégi beszámolója 

Feladataink voltak: 

- Éves feladatok megbeszélése 
- Mérési naptár elkészítése 
- Mérési feladatokhoz összesítő lapok készítése 
- Mérési naptárban megjelölt mérések a megadott időpontig való teljesítése 

Az idei nevelési év I. félévének értékelése: 

Kiscsoport:  
Fejlődési naplók, személyiséglapok megnyitása, vezetése 
Középsőcsoport:  
Finommotoros koordináció fejlettségének mérése – Emberábrázolás – Goodenough 
Nagycsoport:  
Kognitív képességek mérése – Rövid differ 
Minden csoporttól időben megkaptam a mérési eredményeket.  
A következő összesítő táblázatokban a mérési eredmények óvodánként, majd a két óvoda 
együttes mérési eredményének összesítése figyelhető meg. 
 

Bartó Óvoda 2019 - 2020 

EMBER RAJZ ÉRTÉKELÉS GOODENOUGH SZERINT Összesítő 

Korcsoport Kis 

4 - 5 

Középső 

5 - 6 

Nagy 

6 - 7 

Százalék Fő Százalék Fő Százalék Fő 

70%alatti nagyon 
gyenge 

  

 

3,7       2   

70-90%gyenge  

 

 16,66 9   

90-105% normál  

 

 27,77 15   

105%feletti átlag  1,85 

 

1 50 27   

Összesen 1,85 1 98,14 53   
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Összesítő: 54 fő 

Nagyon gyenge: 2 fő 

Gyenge: 9 fő  

Normál: 15 fő 

Átlag feletti: 27 fő 

Bartók Óvoda 2019 - 202DIFFER ÖSSZESÍTŐ 

Korcsoport: Nagycsoport        Vizsgált személy: 49 fő       Vizsgálat ideje: 2020.01. 

 

Difer Írás 

Szint Százalék 

 

Fő Szint Százalék Fő 

Előkészítő 8,16 

 

4 Előkészítő 2,04 1 

Kezdő 

 

16,32 8 Kezdő 34,69 17 

Haladó 

 

42,85 

 

21 Haladó 38,77 19 

Befejező 

 

32,65 16 Befejező 

 

24,48 12 

Optimum 

 

     

Összesen 

 

100 49 Összesen 100 49 
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Klapka Óvoda 2019 – 2020. 

EMBER RAJZ ÉRTÉKELÉS GOODENOUGH SZERINT 

Korcsoport Kis 

4 - 5 

Középső 

5 - 6 

Nagy 

6 - 7 

Százalék Fő Százalék Fő Százalék Fő 

70%alatti nagyon 
gyenge 

 

 

 

 

1,8 1   

70-90%gyenge 3,7 

 

2 3,7 2   

90-105% normál 7,5 

 

4 5,6 3   

105%feletti átlag  18,86 

 

10 37,73 20 1,8 1 

Összesen 30,18 

 

16 49,05 26 1,8 1 

 

Összesítő: 43 fő 

Nagyon gyenge: 1 fő 

Gyenge: 4 fő 

Normál: 7 fő 

Átlag feletti: 31 fő 
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Klapka Óvoda      DIFFER ÖSSZESÍTŐ 

Korcsoport: Nagycsoport     Vizsgált személy: 44 fő      Vizsgálat ideje: 2020.01. 

Difer Írás 

Szint Százalék 

 

Fő Szint Százalék Fő 

Előkészítő 

 

11,36 

 

5 Előkészítő   

Kezdő 

 

4,54 2 Kezdő 29,54 13 

Haladó 

 

9,09 

 

4 Haladó 43,18 19 

Befejező 31,81 14 Befejező 

 

27,27 12 

Optimum 40,9 18    

Összesen 

 

97,72 43 Összesen 100 44 
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Klapka – Bartók Óvoda 2019 – 2020 Összesítő 

DIFFER ÖSSZESÍTŐ 

Korcsoport: Nagycsoport        Vizsgált személy: 93 fő     Vizsgálat ideje: 2020.01. 

 

Difer Írás 

Szint Százalék 

 

Fő Szint Százalék Fő 

Előkészítő 

 

 

9,67 

 

9 Előkészítő 1,07 1 

Kezdő 

 

 

10,75 10 Kezdő 32,25 30 

Haladó 

 

 

26,88 

 

25 Haladó 40,86 38 

Befejező 

 

 

32,25 30 Befejező 

 

25,8 24 

Optimum 

 

19,35 18    

Összesen 

 

100 92 Összesen 100 93 
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Klapka – Bartók Óvoda 2019 – 2020 Összesítő 

EMBER RAJZ ÉRTÉKELÉS GOODENOUGH SZERINT 

Korcsoport Kis 

4 - 5 

Középső 

5 - 6 

Nagy 

6 - 7 

Százalék Fő Százalék Fő Százalék Fő 

70%alatti nagyon 
gyenge 

 

 

 

 

 

2,8 3   

70-90%gyenge 1,86 

 

2 10,28 11   

90-105% normál 3,73 

 

4 16,82 18   

105%feletti átlag  10,28 

 

11 25,23 27 0,93 1 

Összesen 15,88 

 

17 55,14 59 0,93 1 

Összesítő:107 fő 
Nagyon gyenge: 3 fő 
Gyenge: 13 fő 
Normál: 22 fő 
Átlag feletti: 39 fő 
Kitűzött célunk volt: 

-  azoknak a gyermekeknek a csökkentése, akik elmaradtak a megfelelő életkori 
fejlettségi szinttől 

- a jól teljesítő gyermekek eredményének megtartása 
Fejlesztési feladatok: 

- Minden csoportban az óvodapedagógusok a gyerekeknek egyéni fejlesztési tervet készít, 
amelyekben megjelölték a fejlesztendő területet és a fejlesztési feladatokat, játékokat 
(ezek a tervek a csoportnaplóban megtalálhatóak) 

- A tehetségígéretes gyermekek fejlesztési terve is megjelenik a csoportnaplóban. 
Az idei nevelési év II. félévének értékelése: 
Sajnos az egész világot érintő korona vírus miatt óvodánk bezárt, így a gyermekek nem jártak 
óvodába. Home office – ban kaptak oktatást az óvodások a saját csoportjuk zárt facebook 
oldalán. Ennek a helyzetnek köszönhetően a második félévre betervezett méréseket nem tudtuk 
elvégezni.  
Kelt, Gyál, 2020.06.07.                                        Buzás Jánosné 
                                                                       munkaközösségvezető 
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4. sz. melléklet Logopédiai beszámoló 
 

Logopédiai beszámoló 

Gyáli Tátika Óvoda 

2019-2020 

A tanév elején az 5. életévüket betöltött gyerekek kötelező komplex logopédiai szűrővizsgálatán (Szól-

e? vizsgálat) összesen 93 tanköteles korú, nagycsoportos gyerek vizsgálatára került sor. Ez a 

diagnosztikai eljárás a beszéd és nyelvi fejlettség megállapítására szolgáló módszer, törvény által előírt, 

kötelező logopédiai szűrés, ami a beszéd- és nyelvi fejlettségen kívül a gyermek olvasásra, írásra való 

felkészültségét is méri. Ez alapján szűrjük ki azokat a gyerekeket, akiknek ajánlott a logopédia ellátás, 

valamint a fejlesztőpedagógiai megsegítés. 

Ezen kívül, a 2017. szeptember 01-től hatályba lépő a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 25.§ (3) alapján 

a logopédiai ellátás keretében minden évben el kell végezni a 3. életévüket betöltött gyermekek 

beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrővizsgálatát is. A szűrés a Macarthur-Bates Kommunikatív 

Fejlődési adattár III. (KOFA-3) elnevezésű teszt felvételét jelenti, amit kérdőíves eljárás formájában a 

szülők töltenek ki, és a logopédus elemzi, értékeli. Szükség esetén további vizsgálatra tudjuk küldeni a 

gyerekeket, illetve, ha eltérést tapasztalunk, időben lehet megkezdeni a megkésett ill. akadályozott 

beszédfejlődés terápiáját. Ennek a törvényi előírásnak eleget téve összesen 81 kiscsoportos gyerek 

vizsgálata történt meg 2019 szeptemberében.  

A vizsgálatok eredményei alapján az év folyamán 73 gyerekkel foglalkoztam, ebből: 47 nagycsoportos 

korú, 8 középsős, 8 kiscsoportos korú, illetve 10 SNI-s. 

Összegezve: 

Szűrővizsgálaton részt vett: 93 nagycsoportos, tanköteles korú gyerek, 

                                              81 kiscsoportos gyerek;  

Logopédiai terápiában részesült összesen: 73 gyerek  

     Ebből:  - nagycsoportos: 47 gyerek  

                  - középsős:           8 gyerek  

                  - kiscsoportos:      8 gyerek 

                  - SNI:              10 gyerek (1 középsős, 8 autista, 1 kiscsoportos, aki 1 év felmentést kapott az 

óvodalátogatás alól).  
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A beszédhibák típusa szerint a pöszeség volt a leggyakoribb, összesen 47 gyermek részesült pösze 

terápiában (13 gyerek általános pöszeség, 34 gyerek részleges pöszeség miatt). Komplex nyelvi 

fejlesztésben 5 gyermek részesült, a nyelvi fejlődés súlyos elmaradása miatt. Dadogás+ pösze terápiára 

3 gyermek, megkésett, akadályozott beszédfejlődés miatt 8 gyermek járt logopédiai foglalkozásra. 

Komplex gyógypedagógiai-logopédiai fejlesztésben az SNI-s gyermekek részesültek, akiknek a 

fejlesztése a Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság szakvéleményében megfogalmazott javaslatok 

betartása alapján történt. 

A Klapka épületben lévő Micimackó csoport autista gyermekeinek ellátása, fejlesztése is a feladataim 

közé tartozott az autizmus specifikus végzettségű gyógypedagógus kolléga munkába lépéséig. 2019 

decemberétől már csak a logopédiai ellátásukat végeztem, a szakvéleményben foglaltak alapján.  

Az év folyamán két továbbképzésen vettem részt, amit az óvoda szervezett autizmus témában: 

októberben, illetve januárban. Ezen kívül a Gyáli PMPSZ által megrendezett Autizmus Konferencián is 

részt vettem 2019. 11. 06-án. 

 

A logopédiára járó gyerekek értékelése: 

Beszédhibája megszűnt, tünetmentes: 24 gyerek,  

Lényeges javulás tapasztalható: 20 gyereknél;  

Részben javult: 1 gyerek;  

Keveset javult a beszédhibája (sok hiányzás miatt): 1 gyereknek. 

 

A beszéd javulásának lényeges, elengedhetetlen feltétele az otthoni rendszeres, szisz-tematikus 

gyakorlás. A szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás alapja a terápiás munkának. Az év folyamán a 

kezelt gyermekek esetében 51 szülővel találkoztam személyesen, ami beszédanamnézis felvételét, 

vagy fogadóóra keretében történő tanácsadást, a gyerekek fejlődésével kapcsolatos beszélgetést 

jelentett. Ezen kívül, az előjegyzésbe vett gyerekek szülei közül, illetve az óvodába járó kisebb gyerekek 

szülei közül is többen kerestek meg személyesen, illetve telefonon - tanácsadás céljából. Előzetesen 

egyeztetett időpontban a tanév során bármikor a szülők rendelkezésére álltam. 

A koronavírus járvány miatt 2020. március 18-tól bezárt az óvoda, így a gyermekek fejlesztését online 

módra áttérve a szülőkkel telefonon egyeztetve próbáltam megszervezni. Ez idő alatt 26 gyerek (mind 

iskolába készülő) további fejlesztését sikerült folyamatosan megoldanom, emailben küldött személyre 

szabott feladatokkal, amiket instrukciókkal ellátva küldtem el, visszajelzéseket kérve.  
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Az óvoda megnyitását követően újra kiscsoportos keretek között foglalkoztam tovább a gyerekekkel 

egészen július közepéig. Néhány szülő csak a logopédiai foglalkozásra hozta be gyermekét az óvodába, 

amiket velük egyeztetett időpontban tartottam meg. Néhány esetben olyan szülői kérést is figyelembe 

kellett vennem a fertőzés veszélyének félelméből adódóan, hogy csak egyéni formában foglalkozzak 

gyermekükkel. Úgy gondolom, hogy minden kérést sikerült teljesítenem, és a szülők egy része is 

együttműködően segítette munkámat.  

Az eddigiekben megszokott módon jó munkakapcsolatban működtem együtt az óvoda munkatársaival, 

óvodavezetővel, óvónőkkel. Megbeszéltük az aktuális kérdéseket, egyeztettük a tennivalókat, 

konzultáltunk. Logopédiai munkámat ebben a tanévben is kiegyensúlyozott, együttműködő, 

bizalomteljes légkörben tudtam végezni.  

 

Gyál, 2020. augusztus 12.                                                   

                                                                                     Dr. Arányiné Mócsán Mária 

                                                                                                     logopédus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 

 

5. sz. melléklet Hagyományőrző beszámoló 
 
 
 

BESZÁMOLÓ 

 

 

a 2019 – 2020 – as tanév Néphagyományőrző munkaközösségének munkájáról 

 

 

 

 

Munkaközöségünk egyik célja a néphagyományok nevelőmunkánkban való megjelenítése, a 
gyerekeknek élményszerű átadása, hogy minél jobban megismerjék és megszeressék. 

 

Sajnos a pandémia miatt kialakult helyzetben a tanévet korában kellett befejeznünk, így a tavaszi jeles 
napok megismerése, gyerekek általi gyakorlati megismertetése elmaradt. 

 

Kis csapatunk lelkesen működött együtt annak érdekében, hogy csoportjainkban is jelen legyenek , 
tovább éljenek néphagyományaink, természetesen oly módon, hogy az ő életkori sajátosságaiknak 
megfeleljen és befogadhatóvá váljon.                                                                                   Az adott jeles 
napokhoz kapcsolódóan bővült mese és ének gyűjteményünk. Értékes és a gyerekek számára élvezhető 
népzenével ( Kolompos együttes CD – i ). 

 

Csoportjainkban mindig is nagy szerepet játszott a népzene szeretete, melyet a gyerekekkel is sikerült 
elfogadtatnunk.                                                                                                                                                                                    
Mindennapjainkat átszövi : ének foglalkozásainkon heti rendszerességgel használjuk, mellette a 
gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő táncmozdulatokkal is megismertetjük őket. Mozgásos 
játékainkhoz szintén alkalmazzuk. Évzáró műsorainkat rendszerint néptáncos betétekkel színesítjük. 
Rengeteg területet fejleszt a zene: ritmusérzéket, téri orientációt, térbeli tájékozódást, 
mozgáskoordinációt, testtartást.  

 

 

Készítette :  

Tóthné Fadgyas Melinda  

munkaközösség vezető 



 
 
 
 
 
 
 
 
 Tárgy: Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda 2019/2020. évi 

beszámolójának elfogadására 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (2) bekezdése értelmében „A fenntartó tanévenként 
legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó 
módon beszámoljon”. 

A Gyáli Liliom Óvoda intézményvezetője által elkészített beszámoló (1.sz.melléklet) a 2019/2020. nevelési évre 
– 2019. szeptember 1. napján – készített munkatervvel összhangban van, a munkatervben leírt célok és tervek 
megvalósultak. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 213/2019. (XI.28.) sz. határozatával elfogadott 2020. évi 
munkaterve alapján a 2020. októberi ülésen tárgyalja és dönt a helyi óvodák 2019/2020. nevelési évről szóló 
átfogó beszámolóinak elfogadásáról. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a melléklet alapján hozza meg döntését. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli Liliom Óvoda 2019/2020. évi beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző 
 
 
G y á l, 2020. szeptember 21. 
 
 
 
 
 Nagy József Elek 
 alpolgármester 







































































































































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 Tárgy: Javaslat a Gyáli Tulipán Óvoda 2019/2020. évi 

beszámolójának elfogadására 
 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (2) bekezdése értelmében „A fenntartó tanévenként 
legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó 
módon beszámoljon”. 

A Gyáli Tulipán Óvoda intézményvezetője által elkészített beszámoló (1.sz.melléklet) a 2019/2020. nevelési évre 
– 2019. szeptember 1. napján – készített munkatervvel összhangban van, a munkatervben leírt célok és tervek 
megvalósultak. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 213/2019. (XI.28.) sz. határozatával elfogadott 2020. évi 
munkaterve alapján a 2020. októberi ülésen tárgyalja és dönt a helyi óvodák 2019/2020. nevelési évről szóló 
átfogó beszámolóinak elfogadásáról. 

 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a melléklet alapján hozza meg döntését. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli Tulipán Óvoda 2019/2020. évi beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző 
 
G y á l, 2020. szeptember 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 Nagy József Elek 
 alpolgármester 
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Bevezet6s

Elsodleges c61om 6s feladatom volt a gyermekek mindenekfelett 6llo 6rdekeinek tiszteletben

lartdsa, a nyugodt, kiegyensflyozott l6gkor biztosit6sa 6s intezm6nytink torv6nyes mukcid6se.

Tovdbbi feladatomnak tekintettem, hogy a kollegdkban belso ig6nyk6nt jelenjen megaz

on6rt6kel6s es a tov6bbk6pz6seken va16 r6szv6tel, valamiultitjekozotts6g a kdzneveldst

meghatdroz6 inform6ci6kban. Intdzm6nyvezetok6nt felelos vagyok a szakszeru, torv6nyes

miikod6sdrt, a takar6kos gazd6lkod6s6rt, azintdzmeny gazditlkod6si feladatainak

megszervezesert, a tervezdsi, besz6mol6si, inform6ci6szol96ltat6si kotelezetts6g teljesitds6rt.

Fo nto snak tarto m a szab 6ly szeri, atlithato gazd6l ko d6st.

Besz6mol6m elk6szit6s6hez felhaszn6ltam a201912020-es nevel6si 6v munkaterv6t, a KIR
statisztik6t, a Pedag6giai Programunk c6l 6s feladatrendszerdt, illetve a neveldsi 6v esem6nyei

alapjdn gytijtott tapasztalatokat.Ezek a dokumentumok hatdroztdk meg a nevelds c6ljait 6s a

c6l el616sehez sztks6ges feladatokat.

Ez anevelesi 6v kiilonleges m6don zajlott le a m6rciusban bekovetkezett vil6gj6rv6ny

kovetkezt6ben. Uj helyzet eld 6llitott mindenkit azintezmeny rendkiviili bez6r6sa, de azt

gondolom, 6s rigy hiszem, hogy a higgadt es kovetkezetes kommunik6ci6mind a fenntarl6,

mind az intezmdny reszerol pr6b6lta Athidalni az ezzelj616 bizonytalans6got. Megmutatkozott

az eredm6nyes egyiittmtikodds a fenntarl6val, a sztilokkel, a munkat6rsakkal.

A rendkivtili sziinet alatt is sikeres kommunik6ci6s csatorn6k mukddtek minden szinten. A
pedagogus koll6g6kkal sikeriilt kialakitani egy olyan rendszert, amiben a sztilok fel6

kozvetitettdk a neveldsi feladatokat 6s a sztilok partnerek is voltak ebben, 6s sorra ktildtdk

vissza a megoldott feladatok16l, az elk6sztilt m(rvekrol a k6peket. A dajka ndnik otthonukba

varrtak, himeztek, kdszitettdk a csoportszobai, 6vodai terek diszeit, m6g a karbantart6

munkat6rsak pedig az ovoda udvar6t, dpiiletdt rendezt6k tov6bbra is.

Azujranyit6skor pedig mdg ink6bb felk6sziilten kezdttink neki a neveldsi ev folytat6sfrhoz, a

ny6ri dletre va16 felk6szi.il6sre.

A folyamatos fertotlenit6s, amit febru6r 6ta kiemelt figyelemmel vegeztek a koll6g6irn egy

percig sem lankadt, egym6st segitve v6geztdk 6s v6gzik a mai napig is.

A sziilok oriiltek az ovoda kinyit6s6nak, 6s teljes mdtdkben partnerek voltak az elso perctol

kezdve, a kialakitott, rij bel6p6si rn6dhoz. Mindenki maszkban 6s kdzfertotlenit6s ut6n l6phet

be, 6s azintezmeny minden dolgozoja is maszkot visel a reggeli 6s d6lut6ni idoszakban.



Minden neh6zs6g 6s kihiv6s ellen6re tj lendtilettel 6s er6vel v6gunk bele majd a kdvetkez6

nevel6si 6vnek, hiszen egy olyan t6mogat6 hiltterrel rendelkezem, ami a bajban is

megmutatkozott, hogy k6pesek vagyunk egym6st segiteni, a m6sikat biztatni 6s elismerni azt

a munkrit amit minden nap vegzek a munkatarsaimmal kciz<isen.

Itt is szeretn6m megkdszIruri a fenntart6 6s a k6pvisel6testtilet segits6g6t, egyiittmtik6ddsdt.

nd^nl"J h-NL,) N^h.-l
Tdfalvin6 Szab6 Aniko

Irrtezmdnyvezeto



I.

Tervez6s

Pedag6giai folyamtok

A stratdgiai ds operat[v terveztis megvakisitrisdnak intdzmdnyi gyakorlata (pp. tovabbkdpzd.si
program, beiskoldzdsi terv, inttlzmdnyi ,!ves munkaterv, munkakyzdssdgi tervek elkdszitdse)

Megval6sitds

2019t2020.
nevel6si |vbenaz
al6bbiak szerint
val6sult meg

l fi inrczndnur"r"t

I clokumentumainak kialakitdsrit.

I 
Azintdzm6ny trirv6nyes 6s biztonsrigos mtikcid6sdnek meghat6roz6
arapoolflrmentuma a szervezeti 6s Mrik6d6si szabillyzat, melynek
el6ir6saimindenkire n6zv e kcjtelez6 6rv6nyiiek.
A munkaterv 6s munkakdzdss6g terveinek cdljai 6s feladatai koherensek apedag6giai programunkban meghat6rozou cdlokkal 6s feladatokkal.
+ Pedag6giai Programunkbankijekilt c6lok megval6sft6sa 6rdek6ben
fo.salyaztuk meg kiemert feladatainkat, illetie meghat6roztuk a
v6grehajtand6 feladatokat, hat6rid6ket, felel<is<iket.
Az 6ves munkaterv elk6szit6s6n6l bevon6sra kertiltek a vezet|l
helyettesek, a munkakdzdss6g-ve zetok valamint u nrr.toi.rttii.t i""iri IAz itxdzmdny munkat6rsainak felkdszitdse u r.ruouior.ru--td6i;; Imegtdrt6nt. Egesz nevel6si 6vben biztositjuk a nevel6testtilet ;;il Ikdzdtti egyenki terheldst, feradatok megoszt6s6t, hat6rid6k u.trrta*l-* |

Azrin6rtdkel6siciklustl ez6r6int6zked6siierv6s a I

strat6giai6soperativtervez6sdokumentumainak<isszehangol6samegt6rtenik. 
I

Az6ve smunkatervci s s zhangb an v an a strat6 gi ai dot ..ritu-o-tt;ft; ;"' 
^ ^ 

ImunkakOzdss6gekterveivel. - 
|

Er<issdgeinknek gondoljuk az eg6szs6ges 6letm6dra nevel6st. , I

kdrnyezettudatos nevel6st, varamint a n6phagyom6nyaink d;d;;;, ;r; Ibeltil is a n6pt6nc vil6g6baval6 bevezet6st. -rv'*e*u) --"'^ 
|

Az intiizmdny m{ikdddsdt irdnyit| dves tervek ds beszdmolilk viszonya

2019t2020.
nevel6si 6vben az
al6bbiak szerint
val6sult meg

A stratdgiai tervek -
megjelennek a stratdgiai c6lok eleme. Az 6ves tervek 6s besz6mol6k
mindig.egym6sra 6ptilnek. Minden nevel6si 6v v6g6n n.u.iot"rttit.ti
6rtekezlet keret6ben minden- 6vodai csoportban doigozo 6vodapedag6gus
elmondja, felvdzoljaazermilt6vnek a sikereit, nehZzsoglit, mit es
hogyan !{ou me gval6sft ani az el6re megt erv ezettpedag6 giai munk6b6l,projektekb6l.
A
beszrimol6kszempontjaiilleszkednekazintdzmdnyon6rtdkel6sirendsz 

erhez.A nevel6si 6v v6gi bgs.z6msl6 megilrapitilsai aripjfuntil6"tk a k6vetkez6
nevel6si 6v pedag6giai tervezdse.
Mit tartunk er6ss6sti ill. gyengesdgtinknek. Az ev v6gi m6r6s_

Az 6ves munkaterv dssrhart

A neveldsi dv v6gi berr6m
nevel6si 6v tervez6se.



6rt6ke16s int6zm6nyi 0sszegz6 eredm6nyek meghatrlrozzdk a kdvetkez6

6v kiemelt szem6lyis6gfej leszt6 feladatait intdzmdnyi szinten.

201912020. nevel6si 6vben kiemelt fejleszt6si feladatk6nt ttizttik ki:
. a csalddokkal val6 j6 egyiittmrikddds meg6rz6se 6s er6sit6se
. a nemzeti identit6studat, a keresztdny kultur6lis 6rt6kek, a

hazaszeretet, a sziil6fdldhdz 6s csal6dhozval6 kOt6d6s er6sit6se
. kiemelt c6lunk k<izdtt szerepel a kOrnyezeti sz6ps6gek

felfe dez6 se, a fenntarth at6 sdgr a val 6 neve 16 s.

Ert6kel6s

A pedagdgiai programban meghatdrozott gtermeki |rtdkelds miikoddse a gyakorlatban

201912020.
nevel6si 6vben az

al6bbiak szerint
val6sult meg

Ovod6nkbanfoly6nevel6simunkaalapj ak6nt a gyermekekadotts6gainak,
k6pess6 geinekme gismer6s6revonatkoz6me gfi gyel6si, m6r6sirendszer
mrik6dik.
A gyermekek6rtdkel6s eazintdzmdnyalapdokumentumaibanelfo gadott,
kdz0salapelvek6skdvetelm6nyek (6rt6kel6sirendszer) alapj ant<lrt6nik.
Agyermekifej l6d6st folyamatosan krivetik, a gyermeki fej 16d6st
dokument6lj6k, elemzik,6s az egyes 6vek 6rt6kel6si eredmdnyeit
dsszekapcsolj 6k, sztiksdg eset6n fej leszt6si tervet kdszitenek.

Fejleszt6s soriin:
- m6r6sre 6s megfigyel6sre alapozntk a h6tr6nycsdkkent6st
- egydni b6n6sm6d, ill. differenci6l6s sor6n, er6sitjtik a

feladatban r6sztvev6k feladatait
- az eredm6nyess6g 6rdek6ben a szilo, csal6d bevon6sa

n6lktilOzhetetlen
- ktikinbdz6 tertiletri szakemberek hat6kony egyi.ittmtikdd6se

sztiks6ges

A gyermekek fejl6d6s6nek nyomon k6vet6se:
A tev6kenys6gek tervez6s6t, a fejl6dds nyomon kdvetds6t, m6r6s6t 6s
6rt6kel6s6t a csoportnapl6ban 6s a gyermek fejl6d6s6t nyomon kdvet6
dokument6ci 6ban vezeti k az 6v o dap edag6 gusok az alilbbialcnak
megfelel6en:

- csal6dl6togat6s

- anamn6zis

Elv6r6s A pedag6giai programnak 6s az egy6ni fejleszt6si terveknek
megfelel6en tcirtdnik az egyenre szabott 6rt6kel6s, amely az ertdkell
napl6ban (felj e gyz6 sekben) nyomon kdvethet6.
A gyermekek eredm6nyeir6l fejleszt6 c6llal folyamatosan
visszacsatolnak sztileinek/gondviseldj 6nek 6s az 6letkomak, fej lettsdgi
szintnek meefe1el6 form6ban syermeknek.



- befo gadris, megfi gyel6sek

- befogad6s 6rt6kel6se

- a gyennek fej 16d6s6ve1 kapcsolato s megfi gyel6sek

- egy6b l6nye ges me gfi gyel6 sek (felz6rk 6ilatds, tehetsdggondozris)

- nevel6s 6rt6kel6se

- 6sszesit6 tdblilzatok elk6szit6se az egyes gyermek 6s a csoport
fej lettsd gi szintj 616l

- gyermekek fejl6d6s6nek m6r6se

Az6vodapedag6gusok a gyermekekeredm6nyeir6l, fej letts6gi szintj 6161

fejleszt6 cdllal fogad66ra keret6ben folyamatosan, ill.
Haromhavontavi sszacsatolnak sziileinek/gondviseldj 6nek 6s az

6letkornak, fejletts6gi szintnek megfele16 form6ban a gyermekeknek.
A pedag6giaiprogramnak esazegy enifej leszt6siterveknekmegfelel6en
tOrtdnik az egy6nre szabott 6rt6kel6s, amely a csoportok 6ves

I beszdmol6j6ban nyomon kdvethet6.
Az6vodapedag6 gusoknyomonkdvetik a gyermekekfej l6d6s6t az elsb
oszt6lyban, melynek eredm6nyeit be6pitik fej leszt6munk6j ukba.

II. Szem6lyis6g- 6s kozoss6gfejleszt6s

S z e m d ly i s d gfej I e s z t d s

A gt erme kek s z o ci dl is hdtr dny ainak

Mff a jelentkez6s idiSszakdban f6kusz6lunk a vesz6lyeztetett, h6tr6nyos helyzetri, ill.
brlrmilyen szempontb6l t6mogat6sra szorul6 gyermekek felv6tel6re, az eselyegyenl6s6g

biztosit6s6ra. Kapcsolatban 6llunk a v6d6n6kkel, hdzi gyermekorvosokkal, a jelzorcndszer

6rintett tagf aival.

Az 6vodai nevel6munka eredm6nyekdnt a kiil<inbdz6 szociokultur6lis h6ttdrrel 6s ktil0nbdz6
fejletts6ggel rendelkezo gyerckek befogad6sa, egyiittmtik<id6se val6sult meg az egydni,

differenci6lt, k6pess6gszintre 6pii16 fejleszt6stik mellett (megfigye16s, m6r6s, nyomon
kdvet6s). Folyamatszeml6letti pedag6giankkal segitjiik a gyermekek szem6lyis6g6nek

sokoldalri 6s harmonikus fej16d6s6t egy6ni kiildnbs6geik toler6lilshval, az ehhez igazod6
tev6kenys6gek biztosit6s6val. Nagy hangsrilyt fektettink a folyamatos j6t6k lehet6s6g6nek

biztosit6srira, alrit a napirendek is ttikr6znek.

2019120
20.
nevel6si
6vben
AZ

alabbia

Azintezmenyvezet6se6s6rintett6vodapedag6gusainform6ci6kkalrendelkezikminden
gyermekszoci6lishely zet6rol, hiszen minden 6vod6s gyermekhe z az 6v oda
megkezd6se el6tt kimennek az 6v odapedag6gusok csal6dl6to g atisra.

Eznagyban segiti a pedag6gusok r616t6s6t, hogy milyen szoci6lis hfutterbbl,
kdzegb6l 6rkezik hozzdttk a gyermek.

Elv616s Az intezmdny vezetdse 6s 6rintett pedagogusa inform6ci6kkal rendelkezik minden
gyermek szoci6lis helyzet6r6l.



k lEzenkiviil a v6d6n6i hdl6zattagfaival szoros kapcsolatot tartunk ferrl,az
szerint I informrlci6jobb fuaml6sa6rdek6ben.
val6sult I Az 6vodapedag6gusok a gyermekv6delmi jelzlrendszer tagjak6nt rendszeres

meg I kapcsolatot tartanak int6zm6nytink gyermekv6delmi felel6s6vel , ill. az

intdzm6nyvezetovel.
Kiemelt 6vodapedagogusi feladat a h6tr6nyos helyzeti gyermek eset6n:

- szorgalmazzdk a rendszeres 6vodal6togat6st
- egytittmrikod6s kialakit6sa a csal6ddal
- egy6ni fejlesztds
- szoci6liskapcsolatfejlesztds

A nevel6si 6v sor6n t<ibbszdr kapcsolatba keriiltem a Gyali Gyermekj6l6ti
Szolgitlattal6s meg6llapod6sunk szerint egesz 6vben sikeresen dolgoztunk egytitt a
gyermekek drdekeit szem elott tartva.

Kdzoss,idejlesztris

Intdzmdnyi kdzossdgdpftri tevdkenysdgek

201912020.
nevel6si 6vben az
al6bbiak szerint
val6sult meg

Az intdzmeny kdzdss6gi program okat szew ez.
Ezek megszervezlsdbe bevonjuk a gyermekeket, a sztil6ket 6s az
int6zm6ny dolgoz6it aszervezeti, neveldsi 6s tanul6si kultrir6t fejleszt6
int6zked6sek meghozat al6ba.
Okt6ber h6napban 6vek 6ta nagy siker a sziil6k 6s a gyermekek k0zdtt
azdllatokvililgnapjbraijrahasznositottanyagb6lotthonelk6szitettmri,
melyeket azaulilbanki is 6llitunk.
November v6g6n, adventi munkad6lut6non vesznek rdszt a sziil6k, ahol
kar6csonyra k6szitenek el6re megbesz6lt aj6nd6kot a gyermekeiknek.
Hagyom6ny n6lunk, hogy aktiv, r6vehet6 apuk6kat szerveziink be
T6lap6nak, akik kdrbe jiliilka csoportokat 6s kiossz6k a Mikul6s
csomagokat, elmondva, hogy kin6l mit l6tott a nagy t6vcsdv6ben. Az
6v6n6nik egdsz list6t k6szitenek a sok j6 tulajdons6gaikr6l a
gyermekeknek, persze egy-egy odafi gyelni val6ra.
Minden nevel6si 6vben k6t alkalommal tartunk szombati napokon
csaltidi napot -6sszel 6s tavasszal-, amikor a sztil6k a gyermekeikkel
k6zdsen tdlthetnek el egy programokkal teli d6lelSttdt.
A r6szv6telLel, azint6zm6nymtikrid6s6be val6 bevon6d6ssal a
gyermekek 6s a sziil6k is el6gedettek.
A neveldsi 6v v6g6n minden csoportban szi.il6s kir6ndul6st szerveznek
a csoport pedag6gusai a sziil6i munkakdzdss6g tagjaival kdzdsen, ami
remek kdz6ssdgkov6csol6 es evzilr| esem6ny egyben.

Elvar6s A szi.il6k a megfelelo kereteken beliil rdsrt vesznek a

k<izoss6sfei leszt6sben.



IIL Eredm6nyek
Az eredmdnyessdgi mutatdk oz int,lzm,lnyben? (eldgedettsdgmdrds eredm,inyei: szill1,

pedag6gus, pedagdgiai munkdt seg{tdk)

201912020.
nevel6si 6vben az
al6bbiak szerint
val6sult meg

Azeredm6nyekelemz6se6s a
sziiks6gesszakmaitanuls69oklevondsa6svisszacsatol6sa nevel6testtileti
feladat.
A belsS 6s ktilso m6rdsi eredm6nyek felhaszniiflsra keriilnek az
intdzm6nyi onert6kelds eljdr 6sirb an.
2016 ota minden nevel6si dv elejdn felvessziik az iskol6ba elment
gyermekek iskol6j6val a kapcsolatot es az elso f6l 6v v6g6n a kikiildott
6s visszakapott k6rdoivekrol t6j6koz6dhatunk volt ovisaink
teljesitm6ny6r5l.
A visszakapott eredmdnyekbol is levonjuk a konzekvenci6t, hogy
milyen fejlesztdsi teri.iletet jeloljtink ki a kovetkezo nevel6si 6vre.
1. sz. mell6klet

Az oszi nevel6si idoszakban k6t koll6g6nk tett sikeres
pedag6gus II minosit6 vizsg{rt:

- Katona Agnes
- T6th Anna.

20l9.november 25.-eig h6rom pedag6gus tdltotte fel portf6li6j6t.
2020 februarjitban m6g sikeres pedag6gus II minosito vizsg6t tett
Adamecz-T6th Annam6ria, viszont a m6rciusra tervezett vizsg6t 6s a
h6rom pedag6gus koll6g6n6l kijelolt tanfeltigyeletet a kialakult
j drvSnyves zely miatt 2020 oszere helyeztdk at a 2020 I 202 1 -es nevel6si
6vre.

Elv616s Nyilvdntartjiik 6s elemzik az int6zm6nyi eredm6nyeket:
helyben szokdsos megfigyel6sen, vagy mds alapon megszervezett m6r6sek

eredm6nyei
6 6ves kor utdn 6voddban marad6 mutat6k, el6gedetts6gm6r6s eredm6nyei
(szi.j16, 6vodapedag6gus, pedag6giai munkdt seeit6k) nevelts6gi mutat6k



IV. Bels6kapcsolatok,egyrittm[lkod6s
Pedagdgus szahnai kAzossdgek miikoddse az intdzmdnyben, fci tev,ikenysdgiek

Az informdcihdtadds az intdzmdnyi gtakorlata

201912020
. neveldsi
6vben az

al6bbiak
szerint
val6sult
meg

Azalakul6nevel6testtileti6rtekezletenbesz6ljiik meg, hogy a

nevel6si6vbenmelyteriiletekrefektettinknagyhangsrilyt6saz6vestervbenhatirozzu
k meg a szakmaimunkak0z6ss6geket.
A szakmaikOzOss6gekvezet6inek hatds- 6s j ogkdre tisztinott.
A20t912020-as neveldsi 6vben is k6t munkakdzdss6g folytatta munk6j6t,

- Matematikaimunkakdzdss6g
- ZOld 6voda munkakdz6ss6ge

A nevel6si6viinketkett6t6rte a
kialakultj6rv6nyiigyihelyzetdsazelmaradtmunkakdzdss6gifoglalkozdsokat a
kdvetkez6nevel6si6vbenszeretn6nkbep6tolni.
A
munkakdzdss6gibemutat6foglalkoz6soksorSncsoportokkdzdttiegytittmtikdd6sre
i s sor keriil az int6zm6nyb en, ame lyte w ezetllsszervezettform ilbanzajlik.
Azintezmenyvezet6setbmogatla,
ilsztoruiozintezmenyenbeltiliegytittmrikdddseket,6s az int6zm6ny c6ljainak
el6r6se 6rdek6ben t6maszkodik a munk6jukra.
A munkakdzdss6gekbevon6s6valtdrt6nik a
pedag6 giaifolyamatokme gval6sit6s6nakellen6 rzdse, 6rt6kel6se.
Az lpitbjellegrien megfogalmazott kritik*, M egym6s munk6j6nak tisztelete 6s
megbecsiil6se, j6 munkak6zdss6gi kapcsolatot alakitottak ki a dolgoz6k kdzdtt.
S z6mithatunk egym6sra !

201,912020.
nevel6si 6vben az
al6bbiak szerint
val6sult meg

Kdtir6nyf inform6cio6raml6stt6mo gat6kommunik6ci6srendszerl
(elj 6r6srendet) alakitottunkki.
Azinte zmenyb e nrend s zer e s )

szerv ezetteshatekonya zinformhci6araml ases a kommunikaci6.
Azintezmeny el azinf or mbcio 6tad6s s z 6 b e I i,
di git6l i sd spap f ral aprie s zkozeiv el.

- Minden h6nap elso h6tfoj6n a pedag6gusoknak, keddjdn pedig
a pedag6giai munk6t kcizvetlen segitoknek tartok drlekezletet,
az abban a h6napban esed6kes programokrSl, az eltelt h6nap
tapasztalatatol.

- Uzemeltettink egy kozos e-mail cimet, melyre a pedag6gusok
dokumentumokat, piiyizatokat, tov6bbk6pz6si lehetosdgeket
kiildiink.

E lv6r6s A pedag6gusok szakmai csoportjai maguk alakitjrik ki mrikod6si kciriiket, <in6ll6
munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervtiket azirxezmenyi cdlok figyelembe
v6te I 6vel hathr ozzitk me g.

Elv6r6s Az irrtlzmeny munkat6rsai szirmfira biztositott a munk6jukhoz
sztiks6ge sinform6ci6kho z 6s i smeretekhez v al6 hozzdfdr es.



A nevel6i szobdban egy nagy 6116 mdgnest6bl6ra kiir6sra
kertilnek az aktu6lisdolgok.

A k0zleked6 folyos6n parafatdblfura kertilnek kittiz6sre a

munkat6rsakat 6rint6 esemdnyek.

A m6rciusban bekrivetkezett jdrvinyhelyzet, veszelyhelyzet
miatt l6trehoztam k6tmessengercsoportot, egyet a
pedag6gusoknak, egyet pedig a tdbbi munkat6rs sz6mdra. igy
hat6konyan tudtam kapcsolatot tartani a ko1l6g6immal 6s 6k is
velem.

V. Az int6zm6ny ktils6 kapcsolatai
A partnerek tdjdkoztatdsa az intdzmdny eredmdnyeirdl

201,912020,
nevel6si 6vben az
al6bbiak szerint
val6sult meg

Azintdzmenyvezet6se a jogszab6lyban el6irt m6don eleget tesz
tdj 6ko ztatdsi kdtelezetts6 ge inek.

Hatdkonyan mtik<idtem egytitt a fenntart6val, az int6zm6nyfeltigyeleti
irod6va1, a penzij;gyi oszthllyal a szakmai, az emberi 6s titrgyi
er6forr6sok biztosit6sa 6rdek6ben. Intezmenyvezetoi munk6mat
rendkivtil m6d segitette ez a j6 kapcsolat, amit ezirton is kdszdndk.

Sikenel alakitottam ki kapcsolatot azokal M intdzm6nyekkel,
amelyek az 6voddba l6p6s el6tt -b61cs6de, az 6vodai 6let sor6n-
pedag6 giai szakszo I 96l at irrtezmenyeivel, gyermekj 6 l6ti szolghlattal,
eg6szs6gi.igyi, illetve kdzmrivel6d6si int6zm6nnyel- 6s az 6vodai 61et

utdn- 6lt. iskolak-kal-melyek meghatlrozo szerepet tdltenek be a
gyermek 61et6ben.
Els6 fzben sikeriilt olyan sztil6i 6rtekezletet tartanunk, ahol a leend6
els6 oszt6lyos tanit6kkal is tal6lkozhattak a sztil6k, 6s t6liik kaphattak
tdj lkoztatdst az i skol6k ar culatdr ol.

Az 6vodavezet6 t6rsakkal az els6 perct6l kezdve j6 kapcsolatot
6polunk, ami nagyban segitette 6s segiti mindennapi munk6mat.

A kapcsolattart6s form6i, m6dszerei alkalmazkodtak a feladatokhoz 6s
a sztiks6glethez.
A kapcsolattart6s folyamatos volt sz6beli, digit6lis 6s papfralapon is.
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Elvar6s Az tntezmeny a helyben szok6sos m6don tirjekoztatja kiils6 partnereit
(az inf ormdci 6 6tad 6s sz6 b el i, di git61 i s v agy papiral apri).
A partnerek tt$ ekoztattts 6t ds v6l em6nyez6 si lehetS sd geinek biztosit6s6t
folyamato san feliilvizss6li 5k. vi s szac sato li 6k 6 s fei lesztik.



U. A pedag6giai munka felt6telei
Tdr gti, infr astruktur dlis feltd te I e k

Az infrostruktira ertdkeldse oz intdzmdny, neveldsi, fejlesztdsi strukttrdjdnak, pedogogiai drtdkeinek,
celjoinak tilkrdben

20t912020.
nevel6si 6vben az
al6bbiak szerint
val6sult meg

Az intdzmdny rendelkezik a bels6 infrastruktrira fejleszt6s6re
vonatkoz6 terwel, amely figyelembe veszi az intdzmdny nevel6si
strukhir6j6t, a nevel6munka felt6teleit 6s pedag6giai c6ljait.
Y ezetoi, illetve nevel6testtilei ertekezletek alkalm6val innov6ci6k6nt,
m6s 6vod6kban tapasztalatszerzds eset6n pr6b6lunk a sajifi. 6vodrink
pedag6 giai pro gramj 6ra rij dol gok at bev ezetni, kipr6b6lni.
Pedag6giai programunk megval6sititsithoz rendelkeztink a sziiks6ges
infrastruktrirdval, tttrgyi felt6teleink megfelel6ek a 3-6 6ves 6letkorri
gyermekek fej leszt6s6hez.
Szob6ink, kisegit6 helyis6geink elegend6ek althoz, hogy a csoportok
dletterein tfl az egy6ni megsegit6sek 6s egy6b programok is
mrikddhessenek. Kdzds nagy teriink, az aula, ahol kdzds programok
lebonyolit6sirttoz be tudja fogadni a gyermekeket.

Az 6voda otthonos, biZons6got sugdrzo csoportszob6i harmonikus
hangulatot ilrasztanak, tiikrdzik a pedag6giai programunk saj6toss6gait,
az 6vodapedag6gusok ig6nyess6g6t, kreativit6s6t, sokoldal6sdgdt, az
6vodai csoport auitiidj6t.
Az 6vodapedag6gusok elv6gezt6k a csoportszobik, 61t626k, aula
esztdtikus, 6vszaknak megfelel6 dekor6l6s6t.
Udvarunk jiltekar lehet6s6get nyrijtanak a mozg6sfejleszt6sre,
munkatev6kenys6gre.
Eszkdzrendszertink fej leszt6s6r e cdlzottan tdreksztink.

Karbantart6si feladatok elv6gz6s6vel t6rgyi felt6telek megl6t6t, 6llaguk
meg6rz6s6t megval6sitottuk - nydri tisilasfugi fest6s, az tdvaij6t6kok
javithsa, lefest6se, szaletli csere.
A kdrnyezet kialakit6s6ban a kdmyezettudatoss6got,
kdrnyezetv6delmet 6rvdnyesitetttik pl. szelektiv hullad6kgyiijt6s,
komposzt6lds.
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Elvar6s Az intdzm6ny rendszeresen felm6ri a pedag6giai program
megval6sit 6si*toz, sziiks6ges infrastruktur a megl6t6t, jelzi a hi6nyokat
a fenntart6 fel6.



Szervezeti feltdtelek

201912020.
nevel6si 6vben az

al6bbiak szerint
val6sult meg

A pedag6giaimunkam egszerv ez6s6ben, a feladatokeloszt6s6ban a
szak6rtelem6saze gyenletesterhel6skiemelthangsrilytkap.
A fenntart6val folyamatos kapcsolattart6s sor6n t6j6koztatjuk
int6zm6nytink human er6forr6s helyzet6r6l.
2019 szeptemberdben h6rom fo 6vodapedag6gusi vdgzetts6gri
pedag6gust sikeriilt felvennem.
Egy 6vodapedag6gusunk anyai dnimdk el6 n6zett, fgy 6t okt6bert6l
eseti helyettesit6ssel helyettesitetttik, majd december h6napban egy fb
6vodapedag6 gust tudtam felvenni nagy 6r6,miinkre.
Nevel6testiilettink tud6s6nak legsavirt segit6, elfogad6, tdmogat6 attittid
jellemezte, mig a szakmai munk6j6t az ig6nyess6g, tudatos
tervezetts6g, sokszinris6g, 6tletess6g 6s kreativit6s.
A nevel6munk6t kdzvetlen segit6 alkalmazottak nagyban segitett6k az

6vodapedag6gusok munk6j6t. Ismerik 6s letjdk is szerepiiket a
nevel6munka folyamat6ban, eredm6nyesen v €geillk munk6jukat.

I f6 fejlesztbpedag6gusunk, szaktud6s6val nagyban hozz6j6rult az
int6zm6ny nevel6munkdjdnak hat6konys6giitoz, ahogy a f6l6ll6sri
pszichol6gusunk is, b6r ot is 2020. janu6rt6l n6lktilOzniink kellett,
hiszen 6 is anyai drdmdk el6 ndzett.
Logop6diai ell6t6sunkat a Pest Megyei Pedag6giai Szakszolg6lat Gy6li
Tagint6zm6nye biztositotta sz6munkra, sajnos nem tudjuk betOlteni
logop6diai st6tuszunkat szakemberhiany miatt.
Az SNI szakdrtli v6lem6nnyel rendelkez6 gyermektinket pedig a Gy6li
Liliom 6voda logop6dusa biztositotta sz6munkra (ezzelis ttikr6zve a
j6 szakmai egyiittmiikdd6st).

Int6zm6nyiink a CXC 2011. kdzneveldsi tdrv6ny 62$ (2) bekezd6se
alapj 6n elk6szitette a 201 8 -2023 vonatkoz6 tov6bbk6pz6si terv6t,
melyet a fenntart6 hagyott j6v6. A tervben megfogalmazott elvek
alapjdn 6vekre lebontva beiskol6z6si terv alapjdntOrt6nt ebben a
nevel6si 6vben is a koll6g6k tov6bbk6pz6se.

A folyamatos fejlesztds 6rdek6ben kiemelt figyelmet forditofiunk a
201912020-es nevel6si 6vben a nyugodt, biztons6got ixaszt6l6gk6r
megteremt6sdre, melyet a nyitott, kdtetlen megbesz6l6sek, a
folyamatosinform6ci66raml6s,amrikdd6stszabdlyoz6
dokumentumokban megfogalm azottak betart6sa alapozott meg.
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Elvrir6s Az irrtezm6ny rendszeresen felmdri a szi.iks6gleteket, re6lis k6ppel
rendelkezik a nevel6 munka humSner6forr6s sztiks6glet6r6l.
A hum6ner6forr6s sztiks6gletben bekdvetkezo hi6nyt, a felmeriilt
orobl6m6kat idei6ben ielzi a fenntart6 szdmbra.



VII. Alapit6 okirat szerinti feladatellStds jellemzS adatai
Alap{td okirat szerint elldtott feladat

Felodat-elldtdst j ellemzci adatoh ferdhely kihaszndltsdg

A gtermek adatai

T6nyl e ge sen gyermekletszdm alapj 6n
meghatdr ozott csoport fltlaglltszdm

SNI-vel felszorzott letszim (f6
SNI-vel felszorzott gyermekl6tsz6mmal
sziimitott c soport fltlaglltszhm

H6trdnyos helyzetti gyermekek letszima

13

Alapit6 okirat szerint
Adat Ovodai

nevel6s
ben

rdsztve
v6

cisszes

(f6)

Ebb6l a tcibbi
gyermekkel

egytitt
nevelhetS

saj6tos
nevel6si
ig6nyri

gyermekek
6vodai

nevel6se
rf5)

Alapit6 okirat
szerinti

maxim6lisan
felvehet6

gyermekl6tsz
Am (fo)

F616hely
kihasz-
n6lts69

"(%)

napi
nyitva
tart6s
t61-ig

napi
nyitva
tart6si

6ra

Ovodai
csoport-

ok
szdma

2019.10.
01

262 a
-) 300 87% 6.00 -

18.00
12 ora 10

Ovodrisgyermekek letszdm mutat6i 20 19 I 2020. nevel6si 6v
okt.01. m6ius 31.

Ovod6s evermekek l6tsz6ma (f6) 262 271

26 27

264 214
26,4 27

Etkezo syermekek ldtszrima (fd) 21s 27t
0 0

Halmozottan h6tr6nyos helvzetri (f6) 6 6

Adat Nem magyar

rillampolg6rs6gri

gyermek letszfrma

(tr)

Nemek arinya

Fifk Lrinyok

2019.10.01 . adat 5 0% 100 %

2020.05.31. adat 5 0% t00%



0v o dai c s op ort ok adat ai

Felvdteli adatok

A Tulip6n 6vod6ba jelentkez6 gyermekek tdbb mint 90o/o-6nakfelv6teli k6relm6t teljesitett6k
atavalyi 6vben. 15 fo elutasitott kisgyermekb6l 4 ft| megnem volt 6vodakdteles, a 11 f6
6vodakdteles kisgyermek kdziil 8 f6 nyert felv6telt a Liliom-, mig 3 fl6 a T6tika 6vod6ba
nyert felv6telt.

1 M6hecske 27
2. Napocska 25
a Napraforg6 27
4. Katica 22
5. Ozike 27
6. Halacska 26 1

7. Csillag 26
8. Maci 27
9. Delfin 28
10. Vi16e 28 1

Ssz. Ovodai csoport neve okt6ber 1.

letszitm
sNr (fr)

Adat Beiratkozott
gyermekek letszima

Elutasitott
syermekek letszfuma

A felv6telt nyert
syermekek letszima

1^2019t2020.
nevel6si 6vre

t2t fis 15 fd 105 f6

14



Intdzmdnyszervezet, vezetdsi szerkezet, dlldshely Asszetdtel

Intdzmdnyvezetds

N e m 6v o dap e da 96 gu s munkakAr b e n dol go z 6 k adat ai

Adat

Enged6lyezett
6ll6shelyek szitma T6nylegesen

foglalkorta-
tott

6vodapedag6
gusok

lltszama
(f(t)

1f6
pedag6gusra

jut6
gyermekek
letsz{ma

6vodai
csoportban
foglalkoztat

ott
fels6fokri

vdgzettsegrd

6vodapedag
6gusok

letsz{ma
(ft,)

Enged6lye-
zett

6116shelyek

szdma

Pedag6-
gus (fo)

Pedag6-
giai

munk6t
kdzvetle-
ntil segit6

(f6)

N6 F6rfi Technikai

20t9.
10.01.

24 2l 18 15 18 0 2

Adat Ovodavezet6s (ndv szerint)
k'$6zmdnwezetb Int6zm6nyvezet6-helyettesek

2019.10.01 Tofalvin6 Szab6 Anik6 Dur6 Margit
Katona Agnes

Adat 6voda-
titk6r
(ftr)

Dajka
(f6)

Ped.ass
zisz-
tens
(f6)

Pszich
o-

l6gus
(f6)

Logo-
p6dus
(f6)

Fejlesztri
pedag6-
gus (f6)

Kar-
ban-
tart6
(f6)

Gv6gv-
peda-

96gus

Gy6gy
ped-

asszisz
tens

20t9.
10.01.

1 t6 4 0,5 0 1 2

15



Szakmai munknkoz1s s d gek miikddd s e, feladatelldt ds a

16

Adat

I

Szakmai munkakdzdss6e miikdd6s
Megnevez6se Munkakrlzdss6g

taglainak
letszitma

Munkakrizriss6gi
foglalkoz6son

16sztvev6k
letszhma

Int6zm6nyen
ki\riili

rdsztvev6k
lltszfuma

2019.10.01 Matematika
munkakciz<iss6s

18 fd 18 fo

2019.10.01 Z6ld 6voda
munkakdzdss6s

18 f6 18 f6



Az fvodai iinnepek, nevelds ndlkilli munkanapok, nyilt nap, |vodai rendezvdnyek

2019.09.15. Aula 6szi dekordldsa Delfin, M6hecske

2019.09.15. Takarft6si vilSgnap 6vodapedag6gusok 37 f6 35

2019.09.19
-26.

6szi papirgyfijt6s S. Gyul5n6, T. Anna 10 csoport

2019.09.19
-26.

6szi kirdndulds az almdskertbe 6vodapedag6gusok 7 csoport 1

2019.o9.21,. SZMK 6rtekezlet T.Sz.Anik6 t7

20!9.09.27
-t6l

LO.L2-ig

Allatok Viliig napja kidllitds az

auliiban
T.Sz. Anik6,
K. Anna,

10 csoport

2019.10.
01.

Zene 6s

Zenekuck6 tagok

10 csoport

2020.LO-
202L.O3

kdzritt

Biibsz[nhiiz el6adiisok az

Arany Jdnos M(vel6d6si hiizba

6voda peda969usok 7 csoport

2019.10.05

6szi csalddi nap

F.lm16n6, K.Agnes

10 csoport

2019.10.08. Egy6ni f6nyk6pez6s
6vodapeda96gusok l0 csoport

2019.10.19.
Nemzeti Unnep (Okt6ber 23.)

T. Ferencn6
10 csoport

2010.11.09. Nyilt nap Delfin, Maci
ovodapeda96gusok

48 f6 41

Adat Ovodai iinnepek, rendezv6nyek
Program megnevez6se Program felel6se R6sztvev6

kszitma
(gyerek) fo

R6sztvev6
k sz6ma
(szii16)

fo

t'

ffi -'*tl-/

17



20L9.Lt.L4. Nyilt nap Katica, Halacska
6vodapeda969usok

38 f6 35

20L9.11.L5. Nyilt nap Naprafo196 6vodapeda969usok 25 24

20t9.tt.23 N6ptdnc fe116p6s a ll.Sz6kely

Bdlon

N6phagyomdny
tehets6ggondoz6
m(hely

26 40

2019.11.26. Adventimunkad6lutdn
Maci, Napocska 6voda pedag69usok

42

20L9.1t.27. Adventi munkad6lutdn
Csillag, Naprafo196

6voda peda969usok 48

20L9.LL.28. Adventimunkad6lutiin
Katica, Halacska

6vodapeda969usok 44

20t9.11.29. Adventimunkad6lut6n
Viriig, M6hecske

6vodapedag6gusok 43

20L9.t2.03. Adventi munkad6lutiin
6zike, Delfin 6voda peda969usok

46

2019.12.06 Mikul:is [inneps6g
- t- 1.- :{.
E-_ t

l*,**,,",

10 csoport 3 6desapa

2019.L2.14 Kertbar6tok iinneps6ge
fell6p6s Virdg csoport

16 10

2019.!2.t7.
Kardcsonyfa iillftds az aulSban

Dadusok,

karbantart6k
10 csoport

20,,9.12.L7
-t6l

Kardcsonyfa diszit6s
gyermekmunk;ikkal 6voda peda969usok

10 csoport

2019.12.L9. Gyermek-kardcsony
P. Klaudia

10 csoport

2020.o2.o8.
Farsangi mulatsdg

D.Zsuzsanna, S.

Gyuliin6
10 csoport

2020.02.13. Bemutat6 az els6s tanit6
n6niknek-Katica csoport

Katica csoport
6voda peda969usa i

23
gyermek

18



2020,02.15

K6zmos6s helyes

technik6j 6n ak tanitds a
6voda peda969usok 10 csoport

A i6rv6nyvesz6ly miatt a tribbi tavaszi prosramunk elmaradt.

Legnagyobb iirdmiinkre 2020.jfnius h6 v6g6n, csoport szinten meg tudtuk tartani a
ballag6 gyermekeink 6vodai brricsfj 6t.

19
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Belsd ellendrzds

Felv6teli 6s

Mulaszt6si napl6
vezet6se

Int.vez.,
Yez.
helyettesek

Minden
Svodapeda-
g6gus

Bels6
feljegy-z6s

Megfele-
16

Csoportnapl6
tartalmi 6s formai
megfelel6s6ge.
Mrivelts6g
tartalmak
neveldsi c6lok,
feladatok
megfogalmazdsa

Yez.
helyettesek

Minden
6vodapeda-

96gus

Belso
feljegy-z6s

Megfele-
l6

Befogad6s
form6i,
eg6szs6ges

6letm6d
szok6sainak
alakit6sa

Int.vez.
Yez.
helyettesek

K.-n6
F.Anna,
B.G6born6,
S.Gyul6n6

Bels6
feljegy-z6s

Megfele-
1o

Gyermekek
szem6lyis6g6nek
fejleszt6se,
egy6ni brin6sm6d
6rv6nyestil6se
vezetli
6rtekezleten
megbesz6lt
id6pontokban

Int.vez.,
Yez.
helyettesek

Minden
6vodapedag6
gus

Bels6
feljegy-z6s

Megfele-
l6

Logop6diai
felm616s

Int.vez. Logop6dus Szakmai
besz6lge-t6s

Megfele-
lo

Min6sit6si eljrlr6s Int.vez.
helyettes

Katona
Asnes

Ldtogatdsi
adatlap

Megfele-
16

Min6sit6si elj6r6s Int.vez.
helyettes

T6th Anna Ldtogatdsi
adatlap

Megfele-
l6

Nagycsoportos
gyermekek
iskolai 6letm6dra
val6
alkalmass6ea.

lnt.Yez., Yez.
helyettesek,
fejleszt6ped.

Nagy-
csoportok,
vegyes
6letkoru
csoportok

Bels6
feljegy-z6s

Megfele-
l6

20

A

da
t

Az
ellen6rz
6s tipu-

sa

Az ellen6rz6s
tartalma

Az ellen(5rz6st
vdgezte

Az
ellen6rzdtt

neve

A
keletkezett

doku-
mentummeg

ne-vez6se

Az
ellenbrz6
s eredm6-

nye
(megfele-

16t

fejleszten
d6

teriilet)



szem6lyisdgfejl6
d6s 6rtdkel6se,
egy6ni fejleszt6si
tervek elemz6se
6rt6kel6se

nagy-

csoportosai,
6voda-
pedag6gusai

Gyermekv6delmi
feladatok
ellilthsa:
Dokument6ci6,
kapcsolattart6s
Csal6dokkal,
Csal6dv6delmi
Szolgblattal.
HHH gyermekek
fej16d6s6nek
mutat6i

Int.Vez.,gyerm
ek-
v6delmifele16s

Minden
6vodapeda-

96gus

Bels6
feljegy-z6s

Megfele-
l6

K0myezettudatos
s69,
kdrnyezettudatos
magatart6sform6-
l6s alakit6sa jeles
napokon, udvari
tevdkenys6gek-
ben

Munkak6z.
YEZ,

Minden
6vodapeda-
g6gus

Bels6
feljegy-z6s

Megfele-
l6

21



Pdlydzati tevdkenysdg

KEDD Orsz6gos
Rajzpdlyazat

1 db. Bogy6 6s Bab6ca
Rajzolj a

tUnd6rk6rtyAk6rt!

EMMI 1 db. Kincses Kultrir6vodai
cim elnyer6se

Nemzetstrat6giai
Kutat6int6zet

1 db. Magyar zdszl| 6s

cfmer
OSSzpTRRToZLINK

raizpillvinat
Fiiv6szkert 1 db. Mes6l6 kert6sznapt6r

Jobb Veled a
Vil6e Alapitv6nv

1 db. Boldog Ovoda

Fdldmrive16stigyi
Miniszt6rium 6s az
EMMI

1 db. Orokos zold ovoda
cim

pilvdzat
Dm 1 db. Napp6ly6zat

Agr6rminisztdrhtrr 1 db. Fdld Napja alkalm6b6l

Tovdbbkdpzds ek (kals 6, bels ci). B elsd tuddsme gos ztds

22

Adat Pirlyizat kiir6ja A
pdlyazat
sz{tma

Apdlytrzatcime Megpiiyinott
risszeg

Elnyert
t6mogat6s

6sszese

Adat Akkredi6lt
tov6bbk6pz

6sben

16sztvev6k
lltszbma

Nem
akkredi6lt
tovribb-

k6pz6sen
r6sztvev6k
letszitma

Tanrisit-
v6nyok
szdma

lntezmenyi
bels6 tud6s-
megoszt6s
programok

szitma

Intezmenyi
bels6 tudils-
megoszt6s
programon
16sztvev6k

szdma

A nevelS-
munkSt

kdzvetlentil
segit6k
tov6bb-

k6pz6sen
16sztvev6k

szitma
pedag6giai
asszisztens,

daika
1fo 1 db. 8munkakd-

zdss6gi
foslalkoz6s

18fr 10 fo

A l6rv6nyveszdly miatt a tcibbi prosramunk elmaradt.



Intdzmdnyi dokumentumok

1 Alapit6
okirat

Gy61

V6ros.
0nt<.

Gy6l Varos Onk. KT-nek
Oktat6si 6s Kultur6lis

Biz.

20t5.06.25. 20t5.06.
25.

3714-
l6l20t

5

2. Szeweze-
ti 6s

Mtikdd6si
Szabiiy-

zat

OY, YEZ, Gy6li Tulip6n Ovoda
Sziil6i Kdzdss6ge

2019.09.01. 2019.09,
01.

4621

2019

J. Hi.zirend OV. VEZ. Ovodai Szi.il6i Szewezet 20t9.08.24. 2019.09.
01.

460t
20t9

4. Pedag6-
giai

program.

6v. vez. Gy6li Tulip6n Ovoda
Sziil6i Kdzdss6ge

20t9.08.24. 2019.09.
01.

46U
20t9

5. Munkaterv OV. VCZ. Gy6li Tulip6n Ovoda
Nevel6testiilet

2019.08.2s. 2019.09.
01.

463t
2019

A g,termeki fej lSdds nyomon kaveft se

gyermekek
fejl6d6s6nek nyomon

kdvet6se

3-4,4-5,5-7 6vesek
fejl6d6s6nek nyomon

kdvet6se
Csoportnapl6 Egydni fej lesztdsi tervek. Csoportonk6nt2-5

gyermekr6l
kdszitenekaz

6vodapedag6gusok
egy6ni fejleszt6si

Sztil6k tdj ekoztatdsa a
gyermeki

fejl6dds nyomon kdvet6
dokument6ci| alapjhn

A gyermekek fejl6d6s6r<il a
nyomon kdvet6
dokument6ci6
alap jdnhdromhavontaaz
6vodapedag6gusok
tdj 6ko ztatj 6k a sziil 6ket.
Atdjdkoztat6s t6ny6t a sziil6k

minden
6vodapedag6gus

23

Ssz. A
dokumen-

tum
megnevez

6se

El6-
terjeszto

Elo-terjeszt6s ideje
V6lemdnyez6k kdre

A
dokumentu
melfogad6s

6-nak
d6tuma

Hatdlyba
l6p6s
ideje

Ikt.szir
m

Sor-
szdm

A gyermeki fejl6dds
nyomon kdvet6se az
al6bbi dokument6ci6
szerint a201912020.

nevel6si 6vben

A dokument 6ci6 tartalma A dokument6ci6
k6szitds6ben
16sztvev6k

kcire

minden
6vodapedag6gus



A sziilfkkel, szillfi szervezettel val6 kapcsolattartds

Jegyz6-kdnyv

csoportos
6vodapedag6gus-
ok

Tankdteles
koru

gyermekek
sztileinek
sztil6i 6rt.

Int.vezet6 csoportos
6vodapedag6gus-
ok
48 sziil6

Jegyz6-kOnyv

csoportos
6vodapedag6gus-
ok

Ai miatt a tobbi proeramunk elmaradt.

Kiil s 6 -b e I s 5 informdc i 6 dr aml ds

Adat Tev6kenys6g Tartalom Felel6s A r6sztvev6k
letszirma szilo

(sz) f6
pedas6sus (p) f6

A keletkezett
dokumentum
megnevez6se

2019.09.
2t

SZMK
lrtekezlet

Irrt.vez. 4ped.
13 sztil6

2019.09.
05-13

Csoportos
sziil6i 6rt.

Ovodapedag6g-
usok

Jegyz6-kcinyv

2020.0t.
t4

2020.01.
2t-23

Csoportos
sziil6i 6rt.

Ovodapedag6-
gusok

Jegyz6-kdnyv

Adat Az
inform6ci6

araml6s
form6ia

Felel6se Tartalma A keletkezett
dokumentum
megnevezdse

A keletkezett
dokumentum
iktat6szirrna

Sz6ban Int.vez.

Papir alapon lnt.vez.

IKT. eszkiSz
sesits6s6vel

Int.vez.

Honlap Irrt.vez.



A belsd dndrtdkeldsi rendszer

D.Margit,
F. Imr6n6
K.Agnes
T.Anna

S.Gyulan6
6n6rt6kel6si
foglalkoz6s

dokumentum

F.-n6 S. Erzs6bet
<indrt6ke16si

foglalkoz6s
lStogat6sa

Ai6 ly miatt a tdbbi prosramunk elmaradt.

Az 6v o da-i s kol a dtmene t t dmo gat ds a

Tank0teles korf
gyermekek
sziileinek sziil6i
6rtekezlet tartfisa

Iskola6retts6g
kritdriumai,
iskolav6laszt6s
el6tti
felzdrklztatds

Iskolal6togat6s a
leend6 els6
oszt6lyos

A rendkiviili sztinet elrendel6se miatt ez a tavaszi
programunk is elmaradt.

Killsd kapcsolatok

V6d6n6i hdllzat

Elektronikus
6s telefonos

Int.vezetil,
fejleszt6

Elektronikus
ds szemdlyes

Int.vezeto,
gyermekv6delmi
felelos

Elektronikus

25

Adat Az <in6rt6kel6s
formrlja

Felelos Tartalma A keletkezett
dokumentum
mesnevez6se

Ovodapedag6gusi

Ovodapedag6gusi D.Margit,
F. Imr6n6
K.Agnes
T.Anna

On6rt6kel6si
dokumentum

Adat A form6ja Tartalom Felel6s Letszhm sztilS (sz) fb
syerek (sv) fo

Int.vez 8ped.
SZ

Adat Ktils6 partner A kapcsolat
formSia

Felel6s R6sztvev6k lltszirma

Pedag6giai
Szakszole6lat

Szem6lyes lnt. vezet6,
feileszt6oedas6sus

Szem6lyes Int. vezet6

Pest Megyei
Szak6rt6i
Bizotts6s
Gyermekj6l6ti
Szolg6lat

Gyermekorvosi
szols6lat

lnt.vez.



Tdrgyi eszkbzfejlesztds (Eszkr;z ds felszereldsjegl.,zdknek val6 megt'bletds)

nevel6testiileti
szoba

asztali
szdmit6gep+win.l0
op.rendszer

2 db. 178.900

vezet6i iroda Canon szines
nyqmtat6

1 db. 101.260

iroda router r db. r 1.900
aula fali szekrdny 3 db. 297.600

sz6lfog6 auton6m bel6ptet6 1 db. 42.000

szdlfog6 beldpteto kfurtya a
dolgoz6knak

s0 db. 25.300

Csillag,
halacska
csoportmosd6

Grohethermoel,un -
vizbekever6

2 db.

t db,

196.20s

kazdnhaz l6gtechnika vezerll
panel

766.000

Gy e r m e lw d de I mi fe I adat o k

A j elz6rendrrei r.r,ikoffiEf
minden 6vodapedag6gus a tagtra

2019.09-20,

2019.10.
Ped.Szo196lat

2019.11.

Szakmakozi ert. Jelzlrendszer
6ves

mrikdddse 6s
6rt6kel6se

ly miatt a tdbbi drtekeTGGG*oar

zo

Ssz.

-

Az
eszkdzfejleszt6s

helyszfne

Eszkdz
megnevezdse

Darabszdma Ert6ke/nett6



Saj dto s nev el d s i i gdnyii gyermelcek ell dt ds a (2 0 I 9. I 0. 0 L )

Komplex-Kognitiv funkci6k fejleszt6se,
grafomotorika,mozgitsfejleszt6s,beszddfejleszt6s.

int.v ez., fej leszt6ped.

Komplex-Kognitiv funkci6k fejleszt6se,
grafomotor ika, mo zgds fej I e szt6 s, b e szddfej I e sztds.

int.vez.,fej leszt6ped.

P R, mar ke t in g fe I adat o k e ll dt d s a (int d zmd nyme ne dz s e I d s, ke pv i s e I e t)

Csal6dokkal val6
kapcsolattart6s,
egytittmtik<id6s,
rnj gyermekek 6s

csal6djuk jobban

Varosi
tinneps6geken
val6 r6szv6tel

Tehetsdggondoz| programok, tevdkenysdg

N6phagyominybrzds,
n6ptanc

A n6phagyom6nyok
megismertet6se,
tov6bbvitele a kdvetkez6
nemzed6knek.

gyes kezek-
vizu6lis
tehets6ggondoz6
miihely

A j6 k6ziigyess6ggel,
finommotorik6val
rendelkez6 gyermekek
fejleszt6se, kiildnleges
technik6k megismertet6se.

14 gyermek
2 ped.

A sz6pen, tisztdn dnekl6,
ritmus6rz6kkel rendelkez6
gyermekeknek l6trehozott
mihely.Zeneiskoliba
ai6nliuk a gyermekeket.

Cs.Fanni 14 gyermek
3 ped.

27

Fejlesztend6 teriilet Fe1e16sOk

I.O

R.S

Adat Tevdkenys6g Tartalom Felel6s A r6sztvevok
letszitma

Honlap Intlyez.
Oszelo nap
6sszel

Int.vez.

Megeml6kez6sek Int.vez.

Tev6kenys6g Tartalom Felel6s A r6sztvevSk
letszdmaszil6

(sz) ffi
pedag6gus (p)

fd gyermek
(sv) fo

F.Imr6n6 23 gyermek
2 ped.

B.G6born6

Zenekuck6



Bozsik foci Mozg6s szeretet6re, foci
alapszabillyaival val6
ismerked6s

F.S.Erzsdbet 16 gyermek

1 ped.

Az e gd s zs d ge s dl e tm6 dr a nev e I d s s e I kap c s ol at o s pr o gr amok, t ev d ke ny s d g

Vitamin-
h6t

Agyermekek
megismerkedhetnek
a nyers zdlds6gek
izdvel,
gytimdlcsrikb6l
salfitikat
k6szitenek.

minden
6vodapedag6gus

10 csoport Megfelel6

kir6ndul6s
az alm6s
kertbe

ll6k6pess6g
javitisa, mindenki
maga szedheti le az
almht a far6l, amit
haza is vihet

F.Imr6n6
minden
6vodapedag6gus

7 csoport
minden
6vodapedag6gus

Csal6dokkal va16

kapcsolattart6s,
egyiittmiikddds, tj
gyermekek 6s

csal6djuk jobban

F.Imr6n6,
K.Agnes,
D.Zsuzsawra

10 csoport
minden
6vodapedag6gus

Megfelel6

Mozgds szeretet6re
val6 nevel6s

10 csoport
minden

Ai ly miatt a tribbi prosramunk elmaradt.
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A-
dat

Tevdkeny-
s6g

Tartalom Felel6s A
16sztvev6k

letszitma
sziilS (sz) fd

pedag6gus (p)
ftl gyermek (gy)

fi6

Ert6kel6s
(megfelel6

vagy
fejlesztend6
teriilet...)

Megfelel6

Oszel6
nap

Bozsik
Program

F.S. Erzs6bet Megfelel6



A k\rnyezettudatos magatartdsra neveldssel kapcsolatos programok, tevdkenysdg

Minden csoportszobdban szelektiven
gytijtik a gyermekek a szemetet.

minden
6vodapedag6-
gus

10 csoport

Takarft6si
Vil6gnap

Az 6voda udvartinak
megtisztit6sa

minden
6vodapedag6-
gus

10 csoport

Oszi
kirandul6s
az

alm6skertbe

Al16k6pess6g javltiisa,
mindenkimaga szedheti
le az almdt a fd16l, amit
haza is vihet

minden
6vodapedag6-
gus

7 csoport

Oszi
papirgyrijtds

Szelektiv
hullad6kgy(jt6sre va16

osztdnz6s

S. Gyul6n6, T.
Anna

10 csoport

Allatok
Vil6gnapja

Ki6llit6s szervezdse az
aul6ba, saj 6t k6szitdsti
mtivekkel

T.Sz.Anik6
K.F.Anna

10 csoport

Madarak
t61i etet6se

Madareles6ggel val6
felt<ilt6se a
mad6retet6knek

minden
6vodapedag6-
gus

10 csoport

A jdrvtinyvesz6ly miatt a t<ibbi programunk elmaradt

A g,t e r m e ke k r end s z er e s e gd s z s d gil gy i v iz s gdl at dnak me gs z erv e z d s e
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Adat Tev6keny-
s6g

Tartalom Fele16s A r6sztvev6k
letszirma sztilo (sz)

fo pedag6gus (p) fl6
svermek (sv) fo

Adat Tev6kenysdg Felel6s A rdsztvevSk
letszitma

Ert6kel6s (megfelel6
vagy fejlesilendl

teriilet)
V6d6n6i
ellen6rz6s

int.vez 10 csoport



UII. Az 5 6ves vezelli strat6gia megval6sitdsdnak id6szakos 6rt6kel6se

1. A nevel6si-, tanul6si-, fejleszt6si folyamat strat6giai vezet6se 6s

operatfv irdnyftdsa

Milyen m6don biztositja, hogy a nevel6s/tanulis a gyermeki fejl6d6st eredmfinyezze?

Folyamatosan figyelemmel kis6rem a t0rv6nyi vdltozdsokat, az intdzm6nyeinkbe j6r6
gyermekek, csal6dok j ellemz6it (felzdrk6ztat6s, tehets6ggondoz6s).
Folyamatos l6togat6sok, egyeztet6sek alkalm6val igyeksziink feltrlrni er6ss6geinket,
fejlesztend6 tertileteinket, er6t ds energi6t adva, p6ldfit mutatva a koll6g6k szil.ndra
folyamatos dics6rettel 6s a nevel6testiiletben felmeriilt probl6m6k megfelel6 helyen trirt6n6
tolm6csol6s6val, azok megolddsdv al.
A differenci6lt tervezds 6s a szint6n differenci6lt egy6ni b6n6sm6d megval6sul6s6nak
ellen6rz6se, 6rt6kel6se folyamatos.

Hogyan biztositja a m6r6si,6rt6kel6si eredm6nyek be6pit6s6t a nevel6siltanulfsi
folyamatba?

Besz6mol6t k6rek a gyermekek megfigyel6s6n 6s m6r6s6n alapul6 egy6ni teljesitm6nyek
<i s szehas onlitdsa6l, v illtozdsdr 61.

ekek fejl6d6s6nek nyomon kiivetes6re ezt a kis fiizetet hasznfljuk:

a gyermekek fejleszt6se 6rdek6ben. A gyermekek m6r6s6t,
6rtdkel6s6t a Pedag6giai Programban meghat6rozottm6dszerekkel, valamint a gyermekek
megfigyel6se rendszer6n kereszttil intezmenyi szinten 6rt6keljiik, ezek eredm6ny6nek
figyelembe v6te16vel jeldljtik ki a fejleszt6sic6lokat.
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Hogyan biztositja a fejlesztd c6h[ 6rt6kel6st, visszajelz6st, reflektivitis az int6zm6ny napi

ryakorlatiban?

Fejlesztd c6hi 6rt6kel6s a pedag6gusok 6n6rt6ke16si rendszer6n beliil mrikcrdik.
Az 0n6rt6kel6si szempontok alapjin tdrt6nik a pedag6gusok 6rt6kel6se. Az intdzm6nyvezetli
l6togat6s az 6vodapedag6gusokn6l megtdrt6nt, amelyeknek a kOzds megbesz6l6se,
eredm6nyek 6s tapasztalatok levon6sa 6s 0sszegz6se is elk6sztilt.
Az intezmenyvezeto a gyermekek megismer6s6t 6s fejlesztds6t szolg6l6 int6zm6nyi 6s
pedag6giai alapelvek 6s dokumentumok segits6gdvel nyomonkdvesse, irhnyitsa, tekintse 6t
6s 6rt6kelje a fejleszt6 munk6t.

Hog;,an gondoskodikazint0zm6nyvezetil arrfilrhogy az 6ves nevel6si, tanul6si iitemterv,
a tev6kenys6gi terv, az alkalmazott m6dszerek a gyermeki ig6nyeknek megfeleljenek, 6s

hozzijinulj anak a fej l6d6shez?

Az 6ves munkatervet rigy 6llitjuk 6ssze, hogy azelozo 6vi besz6mol6ra 6pi.iljdn, 6s vegye
figyelembe az adott tan6v gyermekk0z0ss6g6nek 6s az 6vodapedag6gusok dsszet6tel6t.
Az 6vodapedag6gusifeladatokban hospit6l6sokon, bels6 tov6bbk6pz6seken kereszttil az
0nk6pz6 s, az 6l etho s s zig tart6 tanul 6s fo lyamato s szor galmaz6sa mellett.
Az idei nevel6si 6vben is hasznos tan6csokat kaptunk szaktan6csad6t6l.
Lehet6s6g szerint minden koll6ga vegyen rdszt a min6sit6si ellirdsban, amikor m6r
lehets6ges szdmira, hiszen a r6szv6tel folyamata egy tudatosabb, struktur6ltabb
pedag6giai munk6t eredm6nyez. A201912020-as nevel6si 6vben 2 6vodapedag6gusunk
issikeresen teljesitette a Ped. II minSsit6sifokozatot.

Hogyan miikiidik a differenciilis 6s az adaptiv nevel6s azintilzmfinyben 6s saj6t
nevel6si/tanitisi gyakorlatiban?

Az Alapprogram,6s a Pedag6giai Program 6rv6nyesi.i16s6vel. Minden pedag6gus szdmira
kdtelez6-e k6t dokumentum pedag6giai elvei kittizott celjai, feladati ment6n fel6pfteni
a pedag6giai munk6t. Ezen megval5sul6sok, koherenciiik vizsgdlata, elemz6se trirtdnik
az 6ndrt6kel6sben, a min6sit6si folyamatban.Ezpedig felt6telezi a differenci6lt l6t6sm6d
megl6t6t a pedag6gusok pedag6giai kultfr6j 6ban, az adaptivit6st I alkalmazkod6s meglfitdt I
a k6pess6gek kibontakoztatdsbnak lehet6s6g6t a tev6kenys6geken kereszttil a
tevdkenysdgek6ltal. Ezen tril a gyerekek egy6ni fejl6d6smenet6nek elk6szit6se 6s 6rt6kel6se
maga utinvonjaaz egy6ni megsegit6st, mely a k6pess6gek fejlesztds6n kereszti.il val6sul
meg.
Azirrt9zmenyvezet6 pr6b6l gondoskodni arr6l, hogy a kiemelt figyelmet ig6nyl6 gyermekek
a lehet6s6gekhez m6rten minden t6mogat6st megkapjanak -logop6dus, fejleszt6pedag6gus,
utazo gy6gypedag6gus, pszichol6gus - biir olyan m6rt6kri a szakemberhi6ny, hogy ezndha a
csoddval hat6ros.
Valamint figyelemmel kell kis6rni ahifunyzdsokat 6s a t<irv6nyi el6ir6soknak megfelel6en
e
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Azintdzmdny innov6ci6s tdrekv6sei tcibboldalfak. Azintdzmenyvezet6 strat6giai cdljaihoz
illeszkedve a pedag6gusoknak motiv6ltnak kell lennie az ij befogaddsdra.
Innov6ci6s tdrekvdsek:
- tehetsdgprogram tov6bbi fenntartdsa, mtik0dtet6se, rij tehets6gakkredit6ci6 elindit6sa,
- min6sft6si rendszer tov6bbi folytat6sa, ebben egym6s szakmai segit6se,
- zdld 6vodai cim tov6bbi megtart6sa,
- kdzleked6si kis kresz prilydnk felraizol6sa 6s haszn6l6sa

Hogyan kapcsol6dik be az int6zm6nyvezet6 az int6zm6ny innovfci6s tev6kenys6g6be?

2. AvflltozAsok strat6giai vezet6se 6s operativ ir6nyftdsa
Hogyan tiirt6nik az int0zmfiny j 6v6k6p6nek kialakit6sa?

Megrijul6s n6lktil nem lehets6ges a fennmaradds. Azintlzmdny j0v6k6p6nek kialakft6s6ban,
mindig figyelembe kell venni a ktils6 6s bels6 felt6teleket. At6rsadalmi,
gazdasdgi, politikai v6ltoz6sok 0sztOnzik ana az embert, hogy a v6ltoz6sokatkezelje,
azokkal meg tanuljon egytitt 6lni, 6let6nek r6szek6nt tekintsen 16.

A j 6v6k6ph ez az orczdg oktatrlsi strat6giai vdltozdsait kdvetni kell.

Milyen viszonyban van azint6zm6nyi jiiv6k6p a vezetdi piiy{ruatban megfogalmazott
c6lokkal? Azintfizmfinyvezetil hogyan alakitja ki 6s hogyan kommunikilja azintilzmilny
kdzds 6rt6keken alapul6 v ezetfii j iiv6k6p6t, c6lj ait?

A vezet6i phlyazatomban megfogalmazott jdvokep azintezmenyijdv6k6p tov6bbi alapja,
meLy az 6ves munkatervekben fogalmazldik meg. V6lem6nyem szerint nem elrugaszkodott a
val6s6gt6l, a helyi 6rt6kek 6s lehet6s6gek figyelembev6tel6vel, a megl6v6 hum6n er6forrds
6rtdkeire 6s t6rgyi ell6totts6g6ra figyelemmel k6sziil el, 6s mrikddik.
Egy vezet6nek szervezni 6s irrinyftani kell azintdzmeny jciv6k6p6nek, 6rt6krendj6nek,
pedag6giai 6s nevel6si elveinek megismerds6t 6s tanul6si-tanitrlsi folyamatokba
6piil6s6t.Kdzdsek akkor lesznek azertekek,haazokkdzdsen keri.ilnek megfogalmazdsra.
A gyermekek nevel6s6ben alkalmazott kdzds 6rt6krendszer, szok6s - szab6lyrendszer
tov6bbvitele a nevel6testi.ilet 6s alkalmazotti kdzdss6g ndlktil nem tud l6trejdnni.
Ennekalapja a k0zdss6g v6lem6ny6nek megk6rdezdse 6s meghall gatdsa. Kdzds 6ll6spontok
kialakit6sa, 6s ezek egyiittes betartilsa, majd az elemzi| munka ut6n a korrekci6k k6z6s
megt6tele.
csak igy 6rhet6 el szinvonalas, egys6gesen magas szintti 6voda nevel6s.
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Hogyan, mi alapjfn alakitja, m6dositja, viitoztatja a k6pz6si struktririt, k6pz6si

specialitisokat? Hogyan k6pes reagf lni az intfizmfinyt 616 kihivisokra?

A kdpzdsi struktrira hosszti t6von egydrtelmti. Az innov6ci6k, a t6rsadalmi vdltoz6sok okozta
cdlkittiz6sek az 6ves beiskollz6si tervben vdltoznak, illetve itt keriilnek kialakit6sra.
Nyitottak kell legytink avilltozdsokra, 6s ezt megfelel6en kOzvetitentink is kell a
pedag6gusok fe16, ismertetve ezek sztiks6gess6g6t 6s kock6zatait is.Abban indul minden
koll6gaa k6pz6sekre, amiben er6s, amit tovdbb kiv6n fejleszteni, illetve ami az 6vodai
neveldsi programunkhoz elengedhetetlen.
A korszerti pedag6giai ismeretek mindenki szdrnira sziiks6gesek, igy ezeket a k6pz6seket
igyekszem a kollektiva nagyobb rdszdre biztositani.

Milyen strat6giai l6p6seket tesz az int6zm6nyvezet6 az 6voda c6tjainak el6r6se

6rdek6ben?

A c6lok megfogalmazdsdban fontos, hogy egy6rtelmti, j6l 6rtelmezheto, megval6sithat6
c6lokattrizdn ki az int6zm6nyv ezeto.
Az Alapprogram c6ljai, a Pedag6giai Programban c6ljaidsszhangban vannak, ezekre 6ptilnek
az 6ves munkatervek c6lkitiiz6sei, melyek m6r sokkalkonkr6tabbak, rdvid t6vriak.
A kitrizOtt cdlokhoz meg kell fogalmazni a feladatokat, azokat elkell v6gezni, a vdg6n pedig
6rt6kelni kell, 6s meg kell fogalmazni az njabb c6lokat. ezt afolyamatot az 6ves munkaterv
konkr6tan is tartalmazza.

Yogyan azonositja azolat a teriileteket, amelyek strat6giai 6s operativ szempontb6l
fejleszt6sre szorulnak? Mi tdrt6nik ezekkel?

Hogyan segiti a nevel6testiilet tagiait az 6vodapedag6gi6ban megielen6 v6ltoz6sok
6rtelmez6s6ben, megkiizelit6s6ben?

Ez nem lehetcsak ezazintdzmdnyvezetb feladata. Segits6gemrevannak, ktilOrulsen az
int6zm6nyvezet6-helyettesek 6s amunkak6z6ss6gvezet6k.
Az 6vodapedag6gusok elemez6 k6pess6ge,dnreflektivit6sa megfelel6, k6pesek
kdveztetdseket levonni. Jellemzl, az oniilo gondolkod6s, 6n6116 megold6sok keres6se a
pedag6gusok kdr6ben. Ezenkfvtil pedig segftek nekik az orszdgos k6znevel6si

A cdlok szem el6tt @rt6sa mellett, legytink tisztdban az intezmdny er6ss6geivel 6s
gyenges6geivel.
Az 6n6rt6kel6sekb6l, illetve a dokumentum elemz6sb6l, l6togat6sokb6l is l6that6aka
fejlesztend6 tertiletek, valamint a munkak6z0ss6gek, fejleszt6 pedag6gusok, egydb teamek
6ves besz6mol6ib6l. Az azonosit6s, 6s a megfogalmazdsa a probl6m6knak ddnt6 jelent6s6gri
a strat6gi6k a tov6bbi l6p6sek kialakit6srlhoz.
F6 dokumentum M 6ves besz6mol6, mely 6pti1 a csoportos 6s a munkakdzdss6gi,
tehets6ggondoz6 6s a fejl. pedag6gus logop6dus, pszichol6gus 6ves besz6mol6ira. Kdvetkez6
6v munkaterv6be be6piti a fejlesztend6 tertileteket.

33



v6ltoz6sokat fi gyel 6 s6b e n, tdj lkoztatom 6ket a v6ltoz6sokr6 l.

On6ll6an viszont nemddnttink, konszenzust alakitunk ki, melyben tdbb oldalr6l
megvizsg6lunk egy - egy helyzetet.

Valamint segitem koll6g6imat az 6ndlL6 inform6ci6 szerzdsre, biztositom a tov6bbk6p z€sen,
szakmai konferenci 6n, szal<rnai napokon val6 r6szv6telt.

Hogyan teremt a kdrnyezete fel6 6s aviitozfsokra nyitott szervezetet?

Szem6lyes p6ldamutat6ssal, a feladatok, felel6ss6gek egy6rtelmris6gdvel. A hat6skdrdk
tisztinhsamegteremti a felt6teleit egy nyitott, v6ltoz6sokrarugalmasan rcagdl6 int6zm6nynek.
Az irtlzmlnyvezetb sajrlt p61d6ja, munkamordl, az rij tipusrifeladatokhoz va16 pozitiv
viszony, a fennmarad6 6rt6kek v6delme segiti a v6ltozrisokra nyitott szervezet
fennmarad6s6t.

3. Onmaga strat6giai vezet6se 6s operatfv ir6nyit6sa

Hogyan, milyen t6mdkban tdrt6nik azint6zm6nyvezet6 iinreflexi6ja, er6ss6geinek 6s

fejleszthet6 teriiletek meghatiro zhsa?

A tanfeliigyeleti rendszerben a kdvetkez6 nevel6si 6vben azintdzmlnyi tanfeliigyeletet
megel6zi majd a vezetbi 6n6rt6ke16s. Itt meg lesz areagdlfus lehet6s6ge minden int6zm6nyi
szerepl6 szbmdra.
Azt gondolom, hogy vezetoi munk6mban mindig adok a koll6g6im v61em6ny6re, fontos
sz6momra az 6 megl6t6suk.

Fejleszti-e iinmagit folyamatosan az int6zm6nyvezet6? Ha igen, hogyan 6s milyen
t6m6kban? Hogyan tartja naprak6szen szakmai tudfs6t, vezetfii kompetenciilit az
int6zm6nyvezet6 a szervezeti c6lok el6r6se 6rdek6ben?

Azirrtlzmenyvezet6kn6l nagyon fontos, a l6nyeges kiszrir6s6nek k6pess6ge a l6nyegtelentoL
Ebben a dolgoz6im dszrevdteleit, javaslatait, hfrforriisait is bele kell 6rteni. TObb oldalr6l kell
megkdzeliteni egy-egy kdrd6st, majd csak azutdnkell drintdseket meghozni,
A t6m6k amiben mindig fejleszteni kell magunkat:
- oktattispolitikai kdrd6sekben;
- tdrv6nyi, kormrlnyrendeleti egy6b v6ltoz6sok nyomon k6vet6s6ben,
- 6vodaped ag6giai, m6dszertani k6rd6sekben.
Viszont az internet folyamatos lehet6s6get ad a tdjlkoz6ddsra, on-line el6ad6sok
megtekint6s6re.
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Mennyire h at6kony, ered m 6nye s az int0zmfinyv ezet6 ko m m u nik irci6ja?

Kommunik6ci6s csatorn6k: email, honlap,messenger, tdj6koztat6, 6rtekezletek.
A hat6konys6g,6s eredm6nyess6g zdloga a kommunik6ci6s csatorn6k hasznillatinak
ar6nyoss6ga. A t6ma,a tartalom, amit kommunikil a vezeto meghatinozza a m6dj6t a
kommunik6ci6nak.

Milyen m6rt6kii elkdtelezetts6get mutat a gyermek, a nevel6testiilet tagiai 6s iinmaga
k6pz6se 6s fejleszt6se irint?

Folyamatosan fejlessze egy vezet6 a felk6sziilts6g6t, vezetoi k6pess6geit,kompetenci6it.
A k6pz6sek ir6nt elkdtelezett vagyok, viszont ebben is fontos a helyes aftny megtal6l6sa.
A k6pz6sek sokas6ga nem mehet azirrtlzmdnyi szakmai munka rovdsitra.

Id6arinyosan hogyan teljesiilnekavezetfiipiiyinatban leirt c6lok, feladatok? Mi
indokolja az esetleges vfltozdsokat, rfltiitemez6seket?

Pr6b61om szem el6tt tartani avezetoi programj6ban megfogalmazott c6lokat, feladatokat, de
a koronavirus vil6gj6rvdny hat6ssal lesz a benne lev6kre.
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4. M6sok strat6giai vezet6se 6s operatfv ir6nyitdsa

Hogyan, mi alapjin osztja meg a vezet6si feladatokat azintfizmfinyvezetf
v ezet6thrsaival, koll6g6ival?

Egy6rtelmtien meg vanhatfurozzaavezetot6rsai jog- 6s feladatk6r, melyeket munkak<iri
lefr6sokban szab6lyoztunk.
AzSZMSZtartalmazzavezet6kkrizdttifeladatmegoszt6sokat.

Hog5ran vesz r6szt szem6lyese n az int2zminyvezetla pedag6gusok ellen6rz6s6ben 6s

6rt6kel6s6ben?

Az 6ndrt6kel6s folyamatdrban az 6nellen6rz6si tervben alfitogatdsban minden alkalommal,
a dokumentumelemz6sb en is, az cinfejleszt6si terv megbesz6i6se 6s javaslatt6telek
egy6rtelmtien a v ezeto feladata.
Pedag6gus portfoli6k 6rt6kel6se alatt. Az6ves munkaterv szerintivezetoi ellen6rz6sekben.
Az 6rt6kel6s6ben f6 szempontom, a t6mogat6 6rt6kel6s, mely 6pit a pedag6gus er6ss6geire, a
fejlesztendritertiletekmeghatinozris6ban.
A l6togat6s6ban rcszt viilalva, 6rt6kel6sn6l az er6ss6gek kiemel6s6vel hat6rozom meg a
fejleszt6s fufunyx.

Milyen m6dszerekkel, hogyan inspir6lja, motivilja 6s bdtoritj a azint6zm6nyvezet6 a
munkatf rsakat 6s gyermekeket?

Hogyan tudott kialakitott azintfizmfinyvezetf azintizmilnyen beltil - a megosztott
vezet6sre 6piil6 - egyiittmiikiid6st, hat6kony csapatmunkit a koll6g6k kdziitt? Hogyan
koordinilj a az egyiittmiikOd6st?

Hat6kony csapatmunka csak hat6kony csapattag
er6sit6se pedag6giai hitvall6sukban, pedag6gus 6n6rt6ke16siik re6lis kialakit6sa, er6ss6geik
kiemel6se, a fejlesztend6 tertileteik konkr6t, egy6rtelmri megnevez6se, 6s az abban val6
fej l6d6si lehet6s6g biztosft6s6val.
Ezt segitik el6 a munkakdzdssdgek, 6s int6zm6nyen beltili <in6rt6ke16 csoportok mrik<jd6se.

Szemdlyes p6ldamutat6ssal (heti kotelezo 6ra
stb..)
Meggyozes, beszdlgetds, m6sok eredm6nyeinek kiemel6se, saj6t erossdgeinek tov6bbi
erositdsdvel.
T6mogatom azij kezdem6nyezdseket, osztonzom a tov6bbtanuldst.
Egydni tulajdons6gokat kell erositeni.
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Hogyan m6ri fel azint0zmflnyvezetil a fejleszt6si sziiks6gleteketaz int6zm6nyben?

Milyen m6don biztositja 6s t6mogatj a az firintetteket, a nevel6testiilet, az int6zm6ny
ig6nyei, elvfrfsai alapj6n koll6gii szakmai fejl6d6s6t?

Abban a szerencs6s helyzetben vagyok, hogy ismer em az intdzmdny nevel6testtilet6nek
milyen szakmai, 6s m6dszertani tud6sra van sziiks6ge.
Azirrtezmenyi sztiks6gleteket, valamint a munkat6rsak szakmai karrierterv6t is figyelembe

v6ve k6szitettiik el a beiskol6z6si tervet.
Szakmai napok 6s bels6 tov6bbk6pz6sek szervez6s6vel biztositom a pedag6gusok szakmai
fejl6d6s6t.

Horyan gazdilkodik a rendelkez6srefll6 huminerdforrissal, hogyan kezeli a sztiks6ges
viltozisokat (b6vit6s, le6pit6s, 6tszervez6s)?

Egesz neveldsi 6vben biztositjuk a nevel6testtilet tagjai kdzdtt az egyenll terhel6st, feladatok
megoszt6s6t, hat6rid6k betart6s6t.
Uj dolgoz6 esetdn, minden segits6get megadunk neki, hogy elsaj6titsa az intdzmdnyi
6rt6keinket,felvegye a munkatemp6nkat, 6s alkalmazkodjon az ij intdzmdnyi kdrnyezetben.
Ebbenmentort is kijeldltink, ha sziiks6ges.

Hogyan vonja be avezetil azintfizmfinyi dtint6shozatalifolyamatba a pedag6gusokat?

Azokban a kdrddsekben, melyek nevel6testtileti d<lnt6st kiv6nnak, melyek azintezmeny
strat6giai ddnt6si folyamataibatartoznak, kik6rem a pedag6gusok v6lem6ny6t. A rdvid t6vri
terveket egy-egy munkak<izdss6gen beltil meghagyom munkakdzOss6g vezet6i ddntdsi
hat6skdrben, azintdzmdnyi c6lokkal val6 dsszhangot mindig figyelembe kell venni.
Az intezmeny 6let6ben bek<ivetkez 6 vhltozdsok tekintet6b en az intdzmdnyvezet6-helyettesek
n6lktil ddnt6st ritk6n hozok. A ddntdsek azonbannem mindig kedvezhetnek minden
koll6gasz6mara. Azi 6fe rendkivi.il nagy 6s nehlz ebben.

Mit tesz a nyugodt, munkav6gz6sre alkalmas, pozitiv klima 6s tfmogat6 kultfra
megteremt6se 6rdek6ben?

Igyekszem a dolgoz6k j6 munkakOrtilm6
lehet6s6gek ut6n kutatok, melyek a tov6bbi feladatok elv6gz6s6hezmotivdl6 er6vel hatnak.
Ismerem a szem6lyesen munkatarsaimat, azok er6ss6geit 6s gyenges6geit.
Konfliktushelyzetek megold6s6ra tdrekszem, ktil6nb<iz6 konfliktuskezeloim6dszerekkel, de
legink6bb a nyugodtabb hangv6tehi, egyenes besz6det r6szesitem el6nyben.
Fontos sz6momra, hogy a konfliktusokat nem kertilni kell, hanem megoldani.
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Miik0dtet-e belsd tudfsmegoszt6 f6rumokat az egymist6l val6 tanulds 6s a kdzds c6lok
el6r6se 6rdek6ben?

A munkakdzdss6gi l6togat6sok sor6n, illetve tovdbbk6pz6seket kdvet6en nevel6testtileti
lrtekezlet keret6n beltil ossz6k meg egym6ssal az inform6ci6kat a pedag6gusok.

5. Az int6zm6ny strat6giai vezet6se 6s operativ irdnyft6sa

Hogyan tiirt6nik a jogszabdlyok ligyelemmel kis6r6se?

Hogyan tdrt6nik azintfizmfinyi er6forrisok elemz6se, kezel6se (emberek, tirgyak 6s
eszkdziik, Iizikai kiirnyezet) ?

Foly6iratokon kereszttil :

Interneten kereszttil
Az intdzmdnyfelti gyel eti
t6mogatjuk egym6st.

i jogtut6r,

irod6val 6s vezetbtdrsaimmal j6 kapcsolatot 6polok, segitjtik 6s

Hogyan tesz eleget az intfizmfinyvezet1 a tiljfikoztatdsi kiitelezetts6g6nek?

Tdbbfele kommunik6ci6s eszk6zt, csatorn6t (verb6lis, ny
m6dia stb.) mtikddtettink.
A megbesz6l6sek, ertekezletek vezetdse hat6kony, szakszeni kommunik6ci6n alapul.
Kommunik6ci6m 6rthet6, viltigos, atisztdzand6, 6rtelmezendo teriileteket kiemeli, mindenki
szdmdra 6rthet6v6 teszi azt.

Eg6sznevel6si6vbenbiztositjukanevel6testtil"i
megoszt6s6t, a hatinidok pontos betartdsifi .
A koll6g6kmunk6j6nak folyamatos pozitiv,6pit6 jellegii meger6sit6se, fejles ztend1 tergleteik
konkrdt, egy6rtelmri megnevez6se, abban val6 fejl6d6si lehetSs6gtiknek biztosit6sa j6
hangul atot, biztonsdgot teremt.
A megl6v6 eszkd,zdk, tdrgyak 6llagdnakmin6s6g6nek meg6rz6se fontos feladatunk, illetve a
pedag6gusokkal egyiitt dolgozva hatirozzukmeg a leend6 eszkdzok beszerz6s6t.
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Hogyan vonja be avezet6 azintflzm6nyi diint6shozatali folyamatba a pedag6gusokat?

Avezetfitdrsakkal a munkatervben meghathrozott id6pontokban , az alkalmazotti
kdzdss6ggel, pedig minden h6nap els6 h6tf6j6n i.iliink 6ssze, megbesz6lni az
aktu6lisk6rd6seket, programokat, teend6ket.

Hog;ran biztositja azintfizmfinyvezetfl azintflzmbnyi miikiid6s nyilvfnossirght,az
int6zm6ny pozitiv arculatdnak kialakit6sdt?

Azkrtezmenyi dokumentumokat a jogszabdlyoknak megfelel6enhozzuknyilv6noss6gra.
A pozitiv k6p megtart6sa 6rdek6ben a kommunik6ci6s csatorn6k rendeltet6sszerii
haszndlatinaketikai fontoss6g6ra is hivja fel a dolgoz6k 6s a sztil6k figyelm6t.

Ho gyan bizto sf tj a az intflzmfinyi folyam atok dii nt6s 6nek 6tl6that6sigit?

Szab 6ly o zds sal, elj 6r6srendekkel.
A szervezeti kommunik6ci6s rendszer fel6pit6se 6s mtik6dtet6se meghatdroz6 a
kommunik 6cioban, az informhci6 6raml6sb an.

Milyen, a c6lok el6r6s6t timogat6 kapcsolatrendszert alakitott ki az int1zmdnyvezet6?

Aktivan 6s szemdlyesen rdszt veszek a partnereinkkel, azok
szervezetekkel (p6ld6u1 SZMK) t6rt6n6 kapcsolattartdsban.
A kapcsolatrendszertink kiemelked6en j6t mtikddik, amelyet a
jellemez.
A Fenntart6val va16

k6pviseloivel ds egy6b

kolcsdnos megbecsiil6s

atunk i6.

Gybl,2020.09.20.

t a*H hn;W

Tofalvin6 Szab6 Anik6 - int6zm6nyvezet6

fisttven 6).

6$'ffiI

Q,^wt " olnf
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LEGrrrMAcros zenapnx

A Gy6li Tulip6n Ovoda nevelotesttilete: 100 Yo-os arhnyban, a 2020.09,22-en kelt

nevel6testtiletihatdrozata alapjdn, a201912020. nevel6si 6v besz6mol6j6t elfogadta.

Gyd|2020.09.22

A Gy6li Tulip6n 6voda iktat6s6ban a 415 12020. iktatdsi szbmtjegyz6kdnyvben tal6lhat6,

mely igazolja, hogy a fenntart6 megismerte 6s elfogadta a 201912020. nevel6si 6v

besz6mol6j6t.

Gy61,2020.09.22

Pdpai Mihdly-polgirmester

Fenntart6 k6pvisel6je
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FELHASZNAIT TRoDALoM

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a neveldsi-oktatdsi intdzmdnyek milkoddsdrrit ds

kd znev e I d s i int 6 zmd ny e k ndv has zndl at dr 6 I

20lL 6vi CXC. torv6ny a nemzeti kozneveldsr6l

M6dszertani seg6danyaghoz

Orszdgos tanfelrigyelet KEZIKONYV OVODAK SZAUARA

oktat6si Hivatal utmutat6 a pedag6gusok mindsit6si rendsz erlhez

Oktat6si Hivatal Kieg6szitds az Oktatisi Hivatal 6ltal kidolgozott Utmutat6 a pedag6gusok

min6sit6si rendszer6hezfelhaszndl6i dokument6ci6 6rtelmez6s6hez 6vodai nevel6s

oktat6si Hivatal orsz6gos tanfeliigyelet KEZIKONYV ovoDAK SZAMARA

0n6rtdkel6si k6zik<inyv OVODAK szirmilra
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osztAlydban a201.9 /2020-es tan6v elsS f6l6v6ben

Mell6kletek

l.sz,mell6klet

Gyfli Tulipfn 6voda

Volt 6voddsaink fejl5d6s6nek nyomon kovet6se az 6ltal6nos iskola els6

K6szitette: T6th Anna

tt lr:t.t

,i'.r '-il/ I

.-,4rr*f--.\*

2020.



Mozedsfeil6d6s

A. Nagymozgfsok:

1.

Mozg6sa osszerendezett,

pontos, biztos,

70%

2. Mozs6stemo6ia

Mozg6sa <l sszerende zetlen,
pontatlan, bizonylalan

80%

70%

60%

s0%

40%

30%

20%

to%

0%

Y70% z6% ,r24%

Korrinak megfelel6 Gyors Lassri Ydltoz6

76% t2% 9% 3%
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t2%

76%80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

L0%

0%

276% 2L2% 'J9% Y3%

Y76% 79% '-t1"5%

9%fis

3. Moz96skoordin6ci6ia

80% 76%

Egyensrily6rzeke j6 Egyensrily6rueke nem j6 Ydltozl

76% 9% ts%
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4. Mozgrisos t6ri trij6koz6d6sa

K0veti arGtott kanyltdveszt Kdptelen a
tdjekozodinra

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

21"%

I

76%

ao,
o% Jlo

Y

a76%o 127% lto% ag%

B. Finommozgdsok:

L Ceruzafoqdsa

27%r
67%

I
80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

L0%

0%

267% r2t% rI2%
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Egyenletes, rcndezett Kusza, rendezetlen Y6ltoz6

550/o 2t% 24%

bUYo 55%

ltk:

2. Ir6sa

60%

40%

30%

3. Ftizete

Y55% 221% tt24%

267% at2% *2I%

14 0/

ri
L2%

I

67%

I

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

L0%

0%

Tiszta, rendezett Maszatos, rendezetlen Yiltoz6

67% t2% 2t%
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Ertelmi feil6d6s

A. Figyelem

l. Jellemz6i

2. K6rd6sre

Ir58% a36% t!6%

6%

Id

36%

I
5B%

I
70%

60%

s0%

40%

30%

20%

L0%

Kitart6an figyel, a feladatot
meg6rti, 6n6ll6an teljesiti, j6l
oldia meg

Ydltozlan figyel, a feladatot
segits6ggel telj esiti, kevds
hib6val oldia mee

Nem figyel, a feladatot nem
6rti meg, nem teljesiti, sok
hib6t eit

58% 36% 6%

Azonnal
villaszol

K6sve vdlaszol Tudja a k6rd6st,
de nem vhlaszol

Nem a k6rd6sre
vdlaszol

Nem v6laszol

64% 27% 6% 0% 3%

80%

60%

40%

20%

0%

Y64% a27% u6% Y0% Y3%
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Gyors Atlagos Lassri
3% 76% 21%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

B. Eml6kezet

1 Emldkezete

2L%

I

76%

3%

S;I

a3% a76% a2L%

Megbizhat6, olvasott
szdveget 6rtelemszeriien
elmond

Y 6ltoz6, olvasott szdveget
segits6ggel elmond

Megbizhatatlan,olvasott
szOveget nem tudja elmondani

46% 48% 6%

60%

50%

40%

30%

20%

LO%

o%
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3. Munkatemp6ja

Y46% 248% J6%



C. Besz6d

l.Artikul6ci6ja

70%

I

2 K6rd6sre

B0%
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40%

30%

20%

L0%

0%

t5%I 000000000

t5%

i
I
I

I

L__
Y70% YL5% 'JL5%2

Tiszta,6rthet6 Rosszul artikul6l Beszddhibds
70% t5% 15%

Szavakban v6laszol T6mondatban vrilaszol Egesz mondatban v itlaszol
t2% t8% 70%
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60%

s0%

40%

30%

20%
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o%

Y12% 318% u70%
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3 K6polvas6s,szOvegmond6s

D. Olvasis, betiifelismer6s

On6116an, dsszefligg6seket
felismer6, r6szletekre
kiteri ed6, reszletezo, alapos

Kevds segitsdggel, az
dsszeftigg6seket felism ero, a

l6nyeget mee6rt6

Segits6ggel sem,

Osszeftigg6seket, l6nyeget
nem ismer fel, nem mond el

36% 58% 6%

70%

60%

s0%

40%

30%

20%

LO%

0%

Minden bettit 6s sz6t felismer Csak egyes bettiket,
bettielemeket ismer fel

Nem ismeri fel a betriket,
felcser6li a bettiket

8s% t5% 0%
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60%

50%

40%

30%

20%

t0%
0%

c85% E15% il1%

Y36% Y58% 16%
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Szociiilis feikid6s

A. Tfrsas kapcsolatok

1. Feln<lttel

2. Trirsakkal

Kezdemdnyezo Elfoead6 Elutasit6
70% 30% 0%
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60%

40%

20%

0%

v70% st30% il)%

Kezdemdnyezo Elfoead6 Elutasit6
58% 42% 0%
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Yezeto, iranvft6 Egyenrangri Al6rendelt Peremhelyzetti
t8% 73% 6% 3%

3. Helyzete

{i;,x o o oI
atg% zt3% G6% Y3%

a3% a88% Y9%
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B. Magatartfs
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Nyugodt,
kiegyensrilyozott

Nyugtalan Ydltoz6 Egy6b (dacos,
zitrk6zott, merev,
szorong6, csendes,
kdzdnyds

67% 9% 2t% 3%

3. Jellemz6i

2t%

IX o o o o o o o o o

9%

T
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L0%

0%

24o/o

'l= 
o% o o o o o o o o o
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Y73% a24% d3% Y0%

73%80%
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s0%

40%

30%

20%

L0%

67%

C. Tanul6shoz val6 viszonya

1. Motiv6lts6ea

Szeret tanulni Yilltozo Nem tanul szivesen Passziv, kdzdmb<is
73% 24% 3% 0%
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2. Sikertelensdget

3. Teljesitm6ny

000 000

240% a3% r0% Y6% Y3%2 *48%

00000

60%

so% 48%

llll= *,;;l 000

00

73%80%

70%

60%

5Oo/"

40%

30%

20%

LO%

0%

t8%

Ims
273% zlg% 'J6% Y3%

Elviseli Bezdrk6zik Agresszivit6ssal
vilaszol

Sir6ssal
v6laszol

Feladja Jobb
teljesitm6nyre
0sztdnzi

40% 3% 0% 6% 3% 48%

Minden t6rgyb61
egyenletesen teljesit

N6h6ny tdrgyb6l
lemaradt, gyengdn
teliesit

Tdbb targyb6l
lemaradt, nagyon
syeng6n teliesit

Kiemelked6en j6l
teljesit

73% 18% 6% 3%
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A201912020 tanev els6 fe16v6t kdvet6en 38 k6rd6ivet ktildtiink el az 6ltal6nos iskol6kba, ahol

volt nagycsoportosaink 2019 oszdn megkezdtdk tanulminyaikx, Ezek kdziil kitdltve 33

6rkezett vissza. A k6rd6ivek, feldolgozdsa utdn az eredm6nyek azt mutatj6k, hogy a

gyermekekT6o/"-ka megfelel6en teljesit. Ezek kdziil 3oh kiemelked6 eredm6nyt 6rt el. A
gyermekek 24o/o-ka azorban nem tudott minden t6ren megfelelni a kdvetelm6nyeknek,

vannak, akik egy-k6t, vagy t0bb t6rgyb6l is lemaradtak. Az adatok szerint 60/o at0bb targyb6l
gyeng6n teljesft6.

Mesiewz6s:

Az adatok alapjan az tapasztalhat6, hogy ebben a tan6vben olyan gyermekek kertiltek
iskol6ba, akik szoci6lisan 6rettebben t6voztak az 6voddb61. Kiegyensrilyozottabbak, szeretnek
tanulni, a sikertelens6g jobb teljesitm6nyre lsztdrzi 6ket, nem szegi kedvtiket. Ez
tapasztalhat6 a magabiztosabb mozgds 6s tdjdkoz6dds ter6n is. Jobbak az adatok a

beszddfejletts6g teriilet6n, a k6polvas6s, a mondatalkot6s, valamint a bettifelismer6s ter6n is
Gyeng6bbek viszont a cervzafog6s 6s ir6s eredm6nyei. Azt mar n6h6ny 6ve tapasztaljuk, hogy
a gyermekek finommotorik6ja, embefthrinol6sa, vonalvezet6se lassabban, neh6zkesebben
fejl6dik. 86r h6rom 6ves kort6l figyelemmel kis6rjtik a gyermekek ceruzafogdsdnak
alakul6s6t, azt tapasztaljuk, hogy az ut6bbi dvekben sok gyerekn6l igen nehezen alakithat6,
konig6lhat6, hosszabb id6t vesz ig6nybe a helyes eszkdzfog6s megtanul6sa. Elmondhat6,
hogy nem minden gyermek eset6ben elegend6, ha csupiln h6rom-n6gy 6ves korban talillkozik
olyan eszkdz6kkel, melyekkel val6 manipul6l6s ezeket a teriileteket, er6sftik, fejlesztik.

Javaslatok:

Nagyon fontos lenne, hogy mdr a kor6bbi lletszakaszokban v6ltozatos eszkdzdkkel
manipul6lhassanak a kisgyermekek. Tudatosabban v6lasszanak a sziil6k is j6t6kot gyermekeik
szdmdra. T6liink tov6bbra is kiemelt figyelmet kiv6n a finommotorika fejleszt6se.
Visszatekintve az el6z6 6vek adataira, ezek mellett, az emllkezet fejlesztdse, a beszdd,, az
dsszeftigg6sek felismertet6se, a l6nyeg kiemel6sdnek k6pess6ge, matematikai tapasztalatok
szerz6s6nek biztosit6sa.

2020. m6jus 15.
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Tárgy: Javaslat a gyáli óvodák 
Szervezeti és Működési 
Szabályzatainak módosítására  

 
Tisztelt Oktatási és Kulturális Bizottság! 

 

A gyáli önkormányzati fenntartásban működő óvodák Szervezeti és Működési Szabályzatainak (a továbbiakban: 

SZMSZ) módosítására, aktualizálására minden nevelési év kezdetén sor kerül, azok bizottsági tárgyalása 

azonban csak nagyon indokolt esetben történik meg, tekintettel arra, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény (a továbbiakban. Nkt.) 25. § (4) bek. értelmében az SZMSZ és a Házirend csak azon 

rendelkezéseinek érvénybelépéséhez szükséges a fenntartó egyetértése, amely rendelkezésekből adódóan a 

fenntartóra többletkötelezettség hárul. Fenntartói többletkötelezettségeket tartalmazó rendelkezések SZMSZ-

ekbe építésére pedig az elmúlt években nem került sor. 

2020. év nyarán átfogó ellenőrzésbe kezdett a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) 

Önkormányzatunknál, mely valamennyi fenntartásunkban lévő intézményt, így többek között a gyáli óvodákat is 

érinti. A kincstári ellenőrzés keretében a kötelező intézményi dokumentumok ellenőrzésére is sor kerül(t). Az 

óvodák SZMSZ-eivel kapcsolatban a MÁK arra hívta fel a figyelmet, hogy az Nkt. fentiekben hivatkozott 

rendelkezése nem helyettesíti, ámde kiegészíti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 

továbbiakban: Áht.) 9. § b) pontját, miszerint a költségvetési szerv irányító szerve jóváhagyja a költségvetési 

szerv SZMSZ-ét. 

Fenti jogszabályi hivatkozásokra tekintettel szükséges az intézményvezetők által a 2020/2021. nevelési évre 

elkészített SZMSZ-ek tárgyalása, és jóváhagyása. Az intézményvezetők által javasolt módosításokat, 

aktualizálásokat intézményenként az alábbiakban foglaljuk össze: 

Gyáli Liliom Óvoda SZMSZ-e (1. sz. melléklet): 

- az intézmény alaptevékenységei között tévesen, és nem az Alapító okirattal összhangban szerepeltek az 

alaptevékenységek, ezt javítottuk (8./10. oldal) 

- intézményvezető-helyettes személyében nyugdíjazás miatt változás történt, ennek megfelelő javítások 

megtörténtek (2.sz. függelék/103. oldal) 

Gyáli Tátika Óvoda SZMSZ-e (2.sz.melléklet): 

- az intézmény alaptevékenységeinek kormányzati funkciók szerinti felsorolását az intézmény Alapító 

okiratával összhangban szerepeltetjük (9-10. oldal) 

- intézményvezető-helyettes személyében változás történt közalkalmazotti jogviszony megszűnése miatt, 

így ezt az SZMSZ-ben több helyen javítottuk (14./41. oldal) 

- kapcsolattartási adatokat is javítottuk, tekintettel arra, hogy több társintézmény vezetőjének 

személyében változás történt (57-58. oldal) 

Gyáli Tulipán Óvoda SZMSZ-e (3.sz.melléklet): 

- az intézmény alaptevékenységeinek kormányzati funkciók szerinti osztályozását az intézmény Alapító 

okiratával összhangban szerepeltetjük (8. oldal) 



A benyújtott SZMSZ-ek felülvizsgálata megtörtént, törvényességi hiányosság azok vizsgálata során nem merült 

fel. 

Fentiek alapján javasolom, hogy a Tisztelt Oktatási és Kulturális Bizottság a Gyáli Liliom Óvoda 

(1.sz.melléklet), a Gyáli Tátika Óvoda (2.sz.melléklet) és a Gyáli Tulipán Óvoda (3.sz.melléklet) SZMSZ-ét – 

átruházott hatáskörben megtárgyalni és jóváhagyni szíveskedjen. 

Határozati javaslat I: 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága megismerte, egyetért, 
és jóváhagyja a Gyáli Liliom Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés 1. sz. melléklete 
szerinti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
Határozati javaslat II: 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága megismerte, 
egyetért, és jóváhagyja a Gyáli Tátika Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés 2. sz. 
melléklete szerinti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
Határozati javaslat III: 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága megismerte, 
egyetért, és jóváhagyja a Gyáli Tátika Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés 3. sz. 
melléklete szerinti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
  
A határozati javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző, irodavezető 
 
Gyál, 2020. szeptember 24. 
 
 

Nagy József Elek 
                                                                                                                           alpolgármester 



Szervezeti és Működési Szabályzat 
 

 
2360 Gyál, Liliom utca 13-15. 

Tel./fax.: 06 29 340 126, 06 29 345 241  
E-mail: gyali.liliomovi@gmail.com 

OM azonosító: 032993 
 
 
 
 
 
 

Gyál, 2020.08.31. 
 
 

Készítette: Lendvay-Kiss Anita Intézmény 
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Bevezetés 

Célja, tartalma 

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 intézményvezető készítette el. 

A szabályzatot a nevelőtestület fogadja el a szülői közösség véleményezését követően és az 

intézményvezető jóváhagyásával válik érvényessé. Az SZMSZ célja, hogy biztosítsa az óvoda 

Pedagógiai Programjában rögzített cél és feladatrendszer hatékony megvalósítását, az 

intézmény jogszerű és zavartalan működését. Az SZMSZ biztosítja az alapfeladatok 

elvégzését és kötelezettséget jelent a benne foglaltak végrehajtása. Az intézmény munkáját az 

Alapító Okiratban foglaltak, a Pedagógiai Program, az Éves Munkaterv, a Nevelési tervek és 

e szabályzat alapján végzi. 

 

Jogszabályi háttér 

Az SZMSZ létrehozásának jogszabályi alapjait a következő törvények és rendeletek adják: 

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

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

végrehajtásáról 

• 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

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

működéséről  

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

pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről, és a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 

• 15/2019. (XII.7.) NGM rendelet a kormányzati funkciók és államháztartási 

szakágazatok osztályozási rendjéről 

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

és belső ellenőrzéséről (Ber.) 

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

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

• 149/1997. Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról (továbbiakban: R.) 

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

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

információszabadságról  

• 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

(továbbiakban: Ámr.) 

• 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

• 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

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

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

általános követelményeiről 

• Az intézmény hatályos alapító okirata  

• Nevelőtestületi határozatok 

• Vezetői utasítások 

 

Hatálya 

Jelen szervezeti és működési szabályzatot a gyermekek, szüleik,a munkavállalók és más 

érdeklődők megtekinthetik az intézményvezetői irodában, illetve az óvoda könyvtárában, 

munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján. Jelen szervezeti szabályzatot az intézmény 

nevelőtestülete elfogadta.  

Az SZMSZ-t az intézményvezető terjeszti elő, a nevelőtestület fogadja el a Szülői Szervezet 

egyeztetési jogának gyakorlása mellett.  

Az SZMSZ és a mellékleteit képező egyéb belső szabályzatok megismerése, betartása és 

betartatása az intézmény valamennyi dolgozójának feladata és kötelessége. A szervezeti és 

működési szabályzat az intézményvezető jóváhagyásának időpontjával lép hatályba a 

módosítás jogszabályi és működési változás esetén szükséges. A benne foglalt rendelkezése 

megtartása mindannyiunk közös érdeke, ezért megszegése esetén:  
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A közalkalmazottakkal szemben az intézményvezető munkáltatói jogkörében eljárva tehet 

intézkedést.  

Az intézménnyel szerződésben álló külső személy vagy szervezet esetében a szerződés 

felbontása kezdeményezhető.  

Az SZMSZ kiterjedési jogköre:  

• Az óvodába járó gyermekek közössége  

• Szülői Szervezet (közösség)  

• Nevelőtestület  

• Az intézményvezető és vezető-helyettesek  

• Alkalmazotti közösség  

• Az intézménnyel nem jogviszonyban állók 

 

Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed:  

• az óvodába járó gyermekek közösségére,  

• a gyermekek szülei, törvényes képviselőire,  

• az intézményvezetőre, vezetés tagjaira,  

• a nevelőtestületre,  

• a nevelőmunkát segítőkre,  

• az óvodánk szolgáltatást nyújtókra, 

• az óvoda szolgáltatását igénybe vevőkre, 

• egyéb munkakörben dolgozókra, 

• minden egyéb személyre, aki az intézménnyel kapcsolatban van. 

 

Az SZMSZ-t és a mellékleteit képező belső szabályzatok, intézményvezetői utasítások 

betartása az intézmény valamennyi dolgozójára nézve kötelező érvényűek. Az SZMSZ-ben 

foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek megtartani, akik az intézménnyel kapcsolatba 

kerültek, valamint igénybe veszik annak szolgáltatásait.  

Az SZMSZ területi hatálya kiterjed:  

• az óvoda épülete, udvara,  

• az óvoda területén kívül szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó 

programokra, eseményekre,  

• az intézmény képviselete szerinti alkalomra, külső kapcsolati alkalomra.  
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Az SZMSZ időbeni hatálya kiterjed:  

• Az SZMSZ az intézményvezető jóváhagyásával a kihirdetés napján lép hatályba és 

jogszabályi-, illetve működési változásig érvényes. Ezzel egyidejűleg, hatályon kívül 

helyeződik az intézmény előző Szervezeti és Működési Szabályzata.  

• Módosítására akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban a szervezeti és működési 

tekintetében változás áll be, illetve ha a szülők vagy a Nevelőtestület minősített 

többséggel erre javaslatot tesz.  

 

Az SZMSZ módosítását kezdeményezheti:  

• A fenntartó,  

• A nevelőtestület,  

• Az óvodavezető,  

• Jogszabályi kötelezettség. 

 

Intézményi alapfeladatok 

Intézményi azonosítók 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő - Testülete által kiadott az intézmény hatályos 

alapító okiratának kelte, száma: 

Az intézmény neve:     Gyáli Liliom Óvoda 

Címe:       2360 Gyál, Liliom utca 13-15. 

OM azonosítója:     032 993 

Alapító okiratának azonosítója:   K/726-8/2016. 

Alapító okirat kelte:     2016.08.10. 

Az alapító jogok gyakorlója:   Gyál Város Önkormányzata 

      2360 Gyál, Körősi út 112-114. 

Az intézmény, irányító és fenntartó  

szerve:   Gyál Város Önkormányzatának,  

Képviselő - Testülete 

Székhelye:     2360 Gyál, Körősi út 112-114. 

Az intézmény önálló jogi személy, képviseletét teljes hatáskörben  a fenntartó által megbízott 

óvodavezető látja el.  



8 / 107 
 

 

 

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatai: 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatai 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

 

Az alaptevékenység ellátására rendelkezésre álló, időlegesen szabad kapacitás kihasználását 

célzó, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység. 

• Oktatást kiegészítő tevékenység 

• Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

• Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. 

• Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése. 

 

Az intézmény alaptevékenysége és a szakágazat száma: 

Óvodai nevelés: 851020 

Költségvetési szerv alaptevékenysége: 

Óvodai nevelés, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai. (beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek) 

Óvodai szociális segítő tevékenység: 

Az óvodavezető az óvodai szociális segítő tevékenység ellátása keretében a szolgáltatások 

nyújtásához előzetes egyeztetés alapján, szükség szerint helyiséget biztosít a szociális segítő 

részére, ahol a személyes konzultáció feltételei adottak; az eseti csoportos foglalkozások 

lebonyolításához is biztosít – előzetes egyeztetés alapján – arra alkalmas helyiséget. A 

szociális szakember részére a feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszközöket biztosítja. Az 

óvodavezető lehetővé teszi és támogatja; hogy a delegált szociális segítő szakember a szakma 

előírásának megfelelően végezhesse a tevékenységét, biztosítja a szociális szakember és 

helyettesének rendszeres bejutását és ott tartózkodását az intézménybe, ezzel párhuzamosan 

biztosítja számára a szakmai autonómiát. Továbbá biztosítja számára a szülői értekezleteken 

és a nevelőtestületi értekezleteken való részvételt.  
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Az óvodai szociális segítő tevékenység ellátásával kapcsolatos további részleteket a Gyál 

Város Önkormányzata-, a Gyáli Liliom Óvoda-, valamint Kertváros Szociális Központ Csald- 

és Gyermekjóléti Szolgálata között megkötött külön együttműködési megállapodás 

tartalmazza.  

Az intézmény vezetőjének kinevezése:  

A mindenkori hatályos a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, és a végrehajtására 

kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint: Gyál Város Önkormányzata nyilvános pályázati 

eljárással a Képviselő - Testület által meghatározott (5 év határozott időtartamra) nevezi ki és 

bízza meg az intézmény vezetőjét. Az egyéb munkáltatói jogköröket Gyál Város 

Polgármestere gyakorolja. 

Az intézmény képviseletére jogosultak: 

Az intézmény mindenkori vezetője valamint az általa írásban meghatározott intézményi 

közalkalmazott. 

A felvehető gyermekek, maximális létszáma: 300 fő 

Az intézményi gazdálkodással kapcsolatos jogkör: Önállóan működő költségvetési szerv. 

Előirányzat felett teljes jogkörrel rendelkezik. Az előirányzatok feletti jogosultság 

gyakorlásának rendjét a mindenkori éves költségvetési rendelet szabályai határozzák meg.  

A pénzügyi gazdálkodási feladatokat a Gyáli Polgármesteri Hivatal, 2360 Gyál, Körősi út 

112-114. látja el. 

Az intézményben aláírási, utalványozási jogkörrel rendelkeznek:  

• óvodavezető és óvodavezető helyettesek. 

A bélyegző használata, aláírási jogok  

Az óvoda bélyegzőinek lenyomata:     PH:  

A körbélyegzőt az óvoda vezetője és az általánosvezető-helyettes/ek használhatja. Hivatalos 

iratokon aláírási joggal az óvoda vezetője, illetve tartós távolmaradása során általánosvezető-

helyettes rendelkezik.  

A hosszú bélyegzőt az alábbiakban felsoroltak használhatják:  

• az óvoda vezetője,  

• a vezető-helyettesek,  

• az óvodatitkár. 

A bélyegzőket az irodában elzárva kell tartani. A bélyegzőt eltűnése esetén érvényteleníttetni 

kell. Az érvényteleníttetést meg kell jelentetni az Oktatási és Kulturális Közlönyben. Az új 
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bélyegzőt az intézményvezető rendeli meg. A pecsétet csak átvételi elismervény ellenében 

lehet kiadni. 

 

Alapításról szóló jogszabály megnevezése  

Az intézmény alapításnak időpontja: 234/2000. (X.26.) sz. KT határozat 

Az intézmény képviseletére jogosultak: az intézmény mindenkori vezetője, valamint az általa 

írásban meghatalmazott intézményi közalkalmazott. 

 

Intézmény tevékenységei / alaptevékenységei 

Kormányzati funkciók 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
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Szervezeti felépítés 

 

 Szervezeti struktúra 

 
Személyi állomány: 

Tűzvédelmi-és munkavédelmi feladatok ellátását külső szakképzett vállalkozó végzi eseti 

felkérés alapján. 

Gyermekvédelmi felelős nincs, de gyermekvédelmi feladatok ellátására két fő 

óvodapedagógus (gyermekvédelmi végzettségük nincs) van kijelölve az óvoda 

nevelőtestületéből. 

Az óvoda szerkezeti felépítése, struktúrája. 

 

Óvodánkban 10 csoport működik. 

Fenntartó 
(Gyál Város Önkormányzata) 

Intézményvezető Óvodatitkár  
 

Intézményvezető-
helyettesek 

A nevelő és oktató munkát 
közvetlenül segítő 

alkalmazottak (Nkt.) 

Nevelőtestület 
 

Szakmai munkaközösség 
vezető 2. 

Szakmai munkaközösség 
vezető 1. 
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Óvodapedagógusi álláskeret száma:   20 fő 

Függetlenített intézményvezető:       1 fő 

Dajkai dolgozók száma:    16 fő 

Óvodatitkár:          1 fő 

Pedagógiai asszisztens:      4 fő 

Pszichológus:        1 fő 

Logopédus:        1 fő 

Kertész; karbantartó:       2 fő 

Összesen:      46 fő 

 

1. VEZETŐSÉG 

Az intézmény felelős vezetője, felelősségi jogköre 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő - Testülete által megbízott óvodavezető. 

Az intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos 

gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az intézmény működésével 

kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.  

• A munkavállalók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések 

tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával 

gyakorolja.  

• A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, az 

intézmény belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért, a gyermek-és 

ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka 

egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló-és 

gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának 

megszervezéséért.  

• A nevelési-oktatási intézmény vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli 

időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-

oktatási intézmény működtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása 

jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna. Intézkedéséhez be kell 

szerezni a fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem lehetséges, a fenntartót 

haladéktalanul értesítenie kell. 

 

Óvodavezető-helyettes(ek) 

Megbízását a nevelőtestületi véleményezési jogkör megtartásával a vezető adja. 
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A helyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott felsőfokú végzettséggel 

rendelkező pedagógusa kaphatja. Megbízása határozott ideig érvényes. Az óvodavezető-

helyettesnek a - vezető távollétében - képviseleti és aláírási joga van. Óraszám 

kedvezménnyel, pótlékkal látja el munkaköri feladatait. 

2. AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRE 

Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú költségvetési kerettel rendelkezik. A 

pénzügyi, gazdálkodási, valamint számviteli feladatait a Gyál Polgármesteri Hivatala látja el 

az alapító szerv által jóváhagyott együttműködési megállapodás szerint. 

 

3.  SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK 

Célja 

Az intézmény szakmai munkájának segítése, ellenőrzése. Kizárólag a Pedagógiai Program 

tartalmának megfelelő témában hozható létre. 

 

Feladata 

A pedagógusok számára bemutató foglalkozások tartása, 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 

• a nevelőtestület legalább öt tagjának kezdeményezésére, 

• az intézményvezető jóváhagyásával. 

 

Munkaközösség vezető megbízás és díjazása 

Legalább öt éves eredményes szakmai gyakorlat, szakmai felkészültsége alapján legjobban 

megfelelő pedagógus. Tevékenységéért pótlékot kap a mindenkori jogszabályoknak megfelelő 

mértékben. A munkaközösségi tagok kezdeményezése alapján az intézményvezető bízza meg. 

A díjazása a Kjt. alapján meghatározottak szerint.  

 

Működés rendje 

• A szakmai munkaközösség dönt működési rendjéről és programjáról. 
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• 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.  

• A munkaközösség-vezető év végén értékelést készít. 

• Megbízása többször meghosszabbítható, határozott idejű.  

• A munkaközösség ingyenesen használja az intézmény épületét, berendezését.  

• A működéshez felmerült szükséges költségeket a tagok biztosítják. 

• A szakmai munkaközösségek felelőssége, hogy a szakmai innovációk összhangban 

álljanak az intézmény munkatervével, pedagógiai programjával. 

 

Döntési jogkör 

• Nevelőtestület által átruházott kérdésekben, 

• Továbbképzési programról.  

 

Kapcsolattartás rendje: 

• Az intézményvezető szóbeli tájékoztatása meghatározott időközönként a 

munkaközösség tevékenységéről. 

 

Véleményezési jogkör 

• Pedagógiai munka eredményessége, javaslat a továbbfejlesztéshez. 

• Pedagógiai Program.  

• Nevelőmunkát segítő eszközök, segédkönyvek, segédletek kiválasztása. 

Az intézmények közötti munkaközösség jogkörét és működési rendjét, vezetőjének 

kiválasztását az érdekeltek közötti közös megállapodás szabályozza. 

A szakmai munkaközösség tagja és vezetője a belső értékelésben, ellenőrzésben akkor is részt 

vehet, ha köznevelési szakértőként nem járhat el. 

A szakmai munkaközösség az SzMSz-ben meghatározottak szerint gondoskodik a pedagógus 

munkakörben foglalkoztatottak nevelő-oktató munkájának szakmai segítéséről. 

 

4. ÖNÉRTÉKELÉSI TÁMOGATÓ MUNKACSOPORT 

Az Intézményi Önértékelés koordinálását a munkaközösségen belül az intézményi 

munkacsoport végzi. Az Önértékelés során a csoport tagjainak feladata, az önértékelési 

folyamata során bevonandó további pedagógusok felkészítése. 
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Munkacsoport tagjainak kiválasztásának szempontjai: 

• Minőségbiztosításban jártas kolléga 

• Biztos IKT tudással rendelkezzen 

 

Az Önértékelési Támogató munkacsoport feladatai:  

• A csoporttagok kiemelt szerepet kapnak az önértékelés elkészítésében, és 

megtervezésében, a pedagógusok és a partnerek tájékoztatásában, valamint az 5 évre 

szóló önértékelési program és az éves önértékelési terv elkészítésében. 

• Az intézményi önértékelés során többféle adatgyűjtő eszközt használ az intézmény. A 

szakszerűség szempontjából egyaránt fontos kollégák bevonása az önértékelés 

lebonyolításába, melynek módját az éves önértékelési tervben kell rögzíteni. A bevont 

kollégák felkészítése és folyamatos támogatása az önértékelési támogató 

munkacsoport feladata. 

• Az értékelésben résztvevő pedagógusok az Oktatási Hivatal által működtetett 

informatikai felületen rögzítik a tapasztalatokat, adatokat, melyek alapján az értékeltek 

megfogalmazzák, és a felületen rögzítik saját önértékelésüket. 

• Intézményi dokumentumok felülvizsgálata és intézményi elvárás rendszer 

megfogalmazása az elvárásoknak megfelelően. 

• Munkatársak, szülők tájékoztatása. 

 

5. NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ALKALMAZOTTAK 

Az intézményben a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői 

szervezetet hozhatnak létre, melynek vezetőségébe minden csoport szülői közössége 2-3 főt 

delegál.  

Minden csoportban, külön szülői szervezet, közösség működik: a szülői munkaközösség élén 

egy elnök és az őt segítő 12 tag. A szülői szervezet dönt a saját működési rendjéről, 

tisztségviselőinek megválasztásáról. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű döntőtöbbséggel 

hozza meg. 

Pedagógiai asszisztens  

A pedagógiai asszisztens az óvodapedagógus munkáját közvetlenül segítő személy, aki 

intézményi szintű feladatot lát el. Feladata az intézményben folyó pedagógiai munka 

előkészítése, segítése az óvodapedagógus iránymutatása alapján. 

Feladatai:  
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A gyermekek felügyeletének biztosítása mellett gondozási feladatokat lát el. Segíti a 

gyermekek befogadásának zökkenőmentessé tételét. Tevékenyen részt vesz a gyermek 

környezeti, személyi higiénés szokásainak kialakításában. Felügyeli, segíti, bátorítja a 

gyermekek általános jellegű egyéni és csoportos feladatai megoldásában. A pedagógus 

irányításával közreműködik a gyermek fejlesztő, korrekciós tevékenységben, egyénileg segít a 

gyermekeknek foglalkozásokon. A (gyógy)pedagógus útmutatásai alapján egyénileg segíti a 

gyerekeket az adott képességterületek fejlesztésében. Az óvodapedagógust segíti a speciális 

problémák rendezésében, a tehetséges gyermeknek tehetsége kibontakoztatásában. 

Közreműködik adminisztrációs teendők ellátásában, az óvodai dokumentumok elkészítésében.  

A pedagógiai asszisztens az oktatási tevékenysége keretében: egyeztet a pedagógussal az 

elvégzendő feladatokról és átveszi a szükséges eszközöket, segédanyagokat. Önállóan kezeli a 

foglalkozáshoz szükséges eszközöket, megszervezi és előkészíti a pedagógus által kijelölt 

feladatok elvégzését. 

  

Dajka 

Munkáját az óvodavezető-helyettes által meghatározott munkarendben a helyettes irányítása 

és ellenőrzése alapján, csoportmunkáját a csoportvezető óvodapedagógus irányítása alapján 

végzi. 

  

Feladatai: 

 A csoportvezető óvónőt – az által meghatározott napirend szerint - segíti a gyermekek 

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

nevelési terveknek megfelelően tevékenyen részt vesz a gyermekcsoportok életében. 

Elsődleges feladata a gyermekek óvása, védése.  

Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik, megteremti a nyugodt pihenés 

feltételeit. Az óvodai nevelés eredményességéhez munkájával nyújtson minőségi 

szolgáltatást. A tényleges munkakezdés előtt legalább tíz perccel jelenjen meg, 

munkavégzésre készen. Az esetleges távolmaradását időben jelezze vezetőjének. Munkaidő 

alatt csak az intézményben lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát. Tevékenyen 

vegyen részt az óvoda jó hírnevének alakításában, megőrzésében. Az óvodai ünnepélyeken, 

hagyományokban aktívan közreműködik, a szervezési feladatokban a felettes vezető és az 

óvónő útmutatásai szerint részt vesz. 
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6. SZÜLŐI SZERVEZET 

Az intézményben a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői 

szervezetet hozhatnak létre, melynek vezetőségébe minden csoport szülői közössége 2-3 főt 

delegál. 

 

7. KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS 

A Gyáli Liliom Óvoda alkalmazotti közössége, a jogszabálynak megfelelően létrehozta a - 

létszámnak megfelelő - Közalkalmazotti Tanácsot (a továbbiakban: KT) és megválasztotta 

annak vezetőségét és elnökét. 

Közalkalmazotti Tanácsot (továbbiakban: KT) kell választani minden olyan munkáltatónál, 

ahol a közalkalmazottak létszáma a tizenöt főt eléri.  

A KT feladata döntésekben való részvétel, a közalkalmazottak képviselete.  

A KT mandátuma három évre szól, tagjai száma az adott szervnél foglalkoztatott  

közalkalmazottak létszámától függ. A tanács tagjának az választható, aki az adott szervnél 

legalább hat hónapja foglalkoztatott.  

 

A KT-t együttdöntési jog illeti meg a kollektív szerződésben meghatározott jóléti célú 

pénzeszközök felhasználása, illetve az ilyen jellegű intézmények és ingatlanok hasznosítása 

tekintetében.  

 

Véleményezési joga van a következő esetekben:  

• a munkáltató gazdálkodásból származó bevételei felhasználásának 

tervezete;  

• a munkáltató belső szabályzatának tervezete;  

• a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedés tervezete;  

• a korengedményes nyugdíjazásra és a megváltozott munkaképességű 

közalkalmazottak rehabilitációjára vonatkozó elképzelések;  

• a közalkalmazottak képzésével összefüggő tervek;  

• a munkáltató munkarendjének kialakítása és az éves szabadságolási terv. 

Intézményünkben a közalkalmazottakat a jogszerűen lefolytatott közalkalmazotti tanácsi 

választásokon közvetlenül választott KT képviseli. A KT működésének részletes szabályait, 

üléseinek időpontjait saját ügyrendje határozza meg, mely a közalkalmazottak magas 

színvonalú képviseletét tartja szem előtt. 
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A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás 

Vezetői szint Szervezeti egység Rendje és formája 

 

Legfelsőbb 

vezetői szint 

(intézményve

zető) 

Feladat-ellátási 

hely 

vezetők 

- Értekezletek ideje, rendszeressége:  

évente 3 alkalom 

- Csoportos megbeszélések ideje: minden hétfőn 

- Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás 

ideje, rendszeressége: szükség szerint, kötelező órákon 

túl 

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: 

szükség szerint, dokumentumok, faliújság, körlevél 

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 kétszer, 

nevelés nélküli munkanapon  

- 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 
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Támogató szervezet 

 

- Értekezletek ideje, rendszeressége: havonta, kötelező 

órákon túl 

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: 

évente három alkalommal, tervezés, folyamatértékelés, 

év végi értékelés 

Munkaközösség - Nevelési év elején munkatervi megbeszélés  

- Év végi beszámoló elkészítése 

 

8. AZ ÓVODAVEZETŐ AKADÁLYOZÁSA ÉS TARTÓS TÁVOLLÉTE ESETÉN A 

HELYETTESÍTÉS RENDJE 

Az intézményvezetői tisztség betöltetlensége esetén az intézményvezetőt az intézményvezető-

helyettes helyettesíti. (Lásd: SZMSZ 2. sz. függelék) 

A magasabb jogszabály alapján az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, 

hogy az intézményben a vezetői feladatok folyamatosan ellátottak legyenek a gyermekek 

teljes tartózkodási ideje alatt. 

Törvényi előírás, hogy ez idő alatt a vezetés valamelyik tagjának az óvodában kell 

tartózkodnia. Az intézményvezető távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlását az 

intézményvezető-helyettes látja el. ( A 2.sz. függelékben meghatározott sorrendben.) Kivételt 

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

vezető kizárólagos hatáskörébe tartoznak.  

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

egy hónapnál hosszabb időtartam minősül.  

• A nevelési-oktatási intézmény vezetője az alábbiak szerint köteles gondoskodni arról, 

hogy ő vagy helyetteseinek akadályoztatása esetén a vezetői feladatokat ellássák: 

• az intézményvezető akadályoztatása (betegsége, egyéb távolléte) esetén a vezetői 

feladatokat az intézményvezető-helyettes látja el; 

• az intézményvezető és az intézményvezető-helyettes egyidejű távolléte esetén a 

vezetői feladatokat a bent tartózkodó, leghosszabb szolgálati idővel rendelkező 

óvodapedagógus látja el. 

Intézkedési jogkörük az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával 

összefüggő, azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. A 6.00-7.00 óráig, illetve 16.30-tól 

18.00 óráig terjedő időben a vezető helyettesítésének ellátásában közreműködnek a 

munkarend szerinti beosztásban dolgozó pedagógusok. Intézkedési jogkörük az intézmény 
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működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő 

ügyekre terjed ki.  

 

9. EGYÉB DOLGOZÓK AKADÁLYOZTATÁSA ESETÉN A HELYETTESÍTÉS RENDJE 

• óvodapedagógus: csoporton belüli vagy más óvodapedagógus megbízásával, 

• dajka: másik csoportban dolgozó dajka vagy más dajka megbízásával, 

• óvodatitkár: óvodavezető, illetve óvodavezető-helyettes. 

 

10. A NEVELŐTESTÜLET FELADATKÖRÉBE TARTOZÓ ÜGYEK ÁTRUHÁZÁSÁRA, TOVÁBBÁ 

A FELADATOK ELLÁTÁSÁVAL MEGBÍZOTT BESZÁMOLÁSÁRA VONATKOZÓ 

RENDELKEZÉSE 

Az intézmény a Nkt. 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: foglalkoztatási program elfogadása, 

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 pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai 

vélemény kialakítása, 

• jogszabályban meghatározott más ügyek. 

 

Véleménynyilvánítási jogkörét: 

• a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben, 

• egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, 
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• 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, melyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. Jelenleg a nevelőtestület 

jogkört nem ruház át.  

 

11. A VEZETŐK ÉS A KT KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE 

A munkáltató a közalkalmazotti tanács véleményezési és együtt döntési jogosítványa 

gyakorlása érdekében: 

• szóbeli tájékoztatást ad, 

• iratokat rendelkezésre bocsát, 

• közös tárgyalásokat kezdeményez, illetve a közalkalmazotti tanács kezdeményezésére 

közös tárgyaláson képviselteti magát. 

 

12. A VEZETŐK ÉS A SZÜLŐI SZERVEZET KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE 

A Szülői Szervezet legalább évi két alkalommal az óvoda vezetésével közös értekezletet 

tartanak a hatékony együttműködés érdekében. A Szülői Szervezet megalakításának időpontja 

minden nevelési év első szülői értekezlete. 

A szülői szervezet megnevezése: Gyáli Liliom Óvoda Szülői Közössége 

A vezetőknek biztosítaniuk kell, hogy a szülői szervezet az óvodai nevelési év rendjét – annak 

elfogadása előtt – véleményezze. A nevelési év rendjére vonatkozó dokumentumot a Szülői 

Szervezet részére úgy kell átadni, hogy legalább hét nap rendelkezésre álljon a 

véleményalkotásra. 

A Szülői Szervezet köteles véleményezési jogkörében eljárva írásban nyilatkozni. Az 

intézmény vezetőjének feladata a Szülői Szervezettel való együttműködés. 
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Azok az ügyek, melyekben a Szülői Szervezetet (közösséget) az SZMSZ véleményezési, 

egyetértési joggal ruházza fel 

 

 

A Szülői Szervezetet a vonatkozó jogszabályok alapján megilletik a következő jogok: 

Véleményezési jog: 

• munkaterv véleményezése a 229/2012. (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 229/2012. 

(VIII. 28.) EMMI rendelet alapján. 

Egyetértési jog: 

• ha nem működik óvodaszék, akkor egyetértési jog illeti meg a Szülői Szervezetet a 

pedagógiai programmal kapcsolatos tájékoztatás adására vonatkozó szabályozása 

terén a 229/2012. (VIII. 28.) EMMI rendelet alapján. 

A Szülői Szervezetet ezen SZMSZ alapján további jogok nem illetik meg. 

 

A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás formái, módja 

 
Szervezeti 

egység 

Partner / másik 

szervezeti 

egység 

Rendje és formája 

Nevelőtestület Alkalmazotti 

közösség 

- Együttes értekezletek ideje, rendszeressége: szükség 

szerint, kötelező órákon túl, minimum évente egyszer 

- Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: 

szükség szerint, kötelező órákon túl, minimum évente 

egyszer 

- Vezetői megbeszélések, tájékoztatók ideje, 

rendszeressége: szükség szerint, kötelező órákon túl  

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: 

szükség szerint, dokumentumok, faliújság, körlevél 
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 Támogató 

csoport 

- Együttes értekezletek ideje, rendszeressége: évente 

három alkalommal, tervezés, folyamatértékelés, év végi 

értékelés 

- Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: 

szükség szerint, kötelező órákon túl 

- Vezetői megbeszélések, tájékoztatók ideje, 

rendszeressége: szükség szerint, kötelező órákon túl 

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: 

szükség szerint, dokumentumok, faliújság, körlevél 

 Munkaközösség - Nevelési év elején munkatervi megbeszélés 

- Munkaközösségi foglalkozások (évente minimum 

négyszer) 

- Év végi beszámoló elkészítése 

 

A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 

Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart a következőkkel: 

 egyes kiemelt intézményekkel, szervekkel: 

• a fenntartóval, 

• más oktatási intézményekkel, 

• az intézményt támogató szervezetekkel. 

 a gyermekjóléti szolgálattal, 

 az egészségügyi szolgáltatóval, 

 egyéb közösségekkel: 

• az intézménnyel jogviszonyban állók hozzátartozóival 

• a település egyéb lakosaival 

 

13. KAPCSOLATTARTÁS A FENNTARTÓVAL 

Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, elsősorban az alábbi területekre terjed ki: 

 az intézmény tevékenységi körének módosítása, 

 az intézmény nevének megállapítása, 
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 az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenysége (elsősorban a költségvetés, 

költségtérítések, szociálisan adható kedvezmények, stb.), 

 az intézmény ellenőrzése: 

• gazdálkodási, működési, törvényességi szempontból, 

• szakmai munka eredményessége tekintetében, 

• az ott folyó gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenység szempontjából, 

• a tanuló-és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések 

szempontjából, 

 az intézményben folyó szakmai munka értékelése. 

Az intézmény és a fenntartó kapcsolata eseti: 

 az intézmény SZMSZ-ének jóváhagyása és módosítása, Pedagógiai Programjának 

jóváhagyása tekintetében (amennyiben szükséges). 

A fenntartóval való kapcsolattartás formái: 

 szóbeli tájékoztatás, 

 írásbeli beszámoló, 

 egyeztető tárgyaláson, értekezleten való részvétel, 

 a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából, 

 speciális információszolgáltatás az intézmény pénzügyi-gazdálkodási, valamint 

szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan. 

 

14. KAPCSOLATTARTÁS MÁS OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL 

Az intézmény más oktatási intézményekkel kapcsolatot alakíthat ki. A kapcsolat lehet: 

• szakmai, 

• kulturális, 

• sport és egyéb jellegű. 

A kapcsolatok formái: 

• rendezvények, 

• versenyek. 

A kapcsolatok rendszeressége a kapcsolatok jellegétől függően alakulhat. 

 

15. AZ INTÉZMÉNYT TÁMOGATÓ SZERVEZETEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSA 

Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai, hogy: 
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• a támogató megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény anyagi helyzetéről, 

támogatással megvalósítandó elképzeléséről, 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 és a helyettes feladata, hogy az intézmény számára minél több támogatót 

szerezzen, s azokat megtartsák.  

 

16. KAPCSOLATTARTÁS A VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI NONPROFIT 

KFT.-VEL 

A gyermekek étkezését Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. biztosítja 

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott önköltségi áron, külön 

étkezési szerződés keretében. A szolgáltatás biztosításának részleteit, feltételeit, felek 

kötelezettségeit az étkezési szerződés rögzíti.  

 

17. KAPCSOLATTARTÁS A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATTAL 

Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és 

megszüntetése érdekében: -  

• Pedagógiai szakszolgálatokkal 

• Pedagógiai szakmai szolgáltatókkal 

• a gyermekjóléti szolgálattal 

• a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, 

intézményekkel, hatóságokkal 

 

A gyermekvédelmi jelzőrendszer megerősítése: 

Az intézmény segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól, ha a gyermeket veszélyeztető 

okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni. Az intézmény a gyermekjóléti 

szolgálattal közvetlen kapcsolatot tart fenn, melynek formái és lehetséges módjai: 

• a gyermekjóléti szolgálat értesítése, amennyiben az intézmény a szolgálat 

beavatkozását szükségesnek látja, 

• esetmegbeszélés, az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére, 
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• a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való 

kihelyezése, ezzel lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget, 

• előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére. 

A pedagógus kötelezettsége: (NKT. 62. 1. bekezd g. pont )a gyermek testi-lelki megóvása 

érdekében tegyen meg minden erőfeszítést. 

A titoktarás új szabályai (NKt. 42.§ (1) bek.): a pedagógust, a nevelő és oktató munkát 

közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki közreműködik a gyermek, tanuló 

felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási 

kötelezettség terheli a gyermekkel, a tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, 

adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, tanulóval, szülővel való kapcsolattartás 

során szerzett tudomást. E kötelezettség a foglalkoztatási jogiszony megszűnése után is 

határidő nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestület 

tagjainak egymás közti, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival történő, a 

tanuló fejlődésével összefüggő megbeszélésre. 

Csak a gyermek fejlődésével kapcsolatos személyes adat adható át, ilyenek: 

• a gyermek intézménybeli viselkedése 

• magatartása 

• személyiségének alakulása 

• teljesítménye stb. 

Gyvt. 17. § (4) bek.: ha a köznevelési intézmény vagy alkalmazottja a jelzési, együttműködési 

kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a gyámhatóság – jelzésre vagy hivatalból – értesít a 

fegyelmi jogkör gyakorlóját, és javaslatot tesz az érintett alkalmazottal szembeni fegyelmi 

felelősségre vonás megindítására. 

18. KAPCSOLATTARTÁS EGYÉB KÖZÖSSÉGEKKEL 

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. 

Az intézmény külső kapcsolatait jelentő szervezetek: 

Az intézményi kapcsolat típusa 

 

A kapcsolatot jelentő neve és címe 

1. Fenntartói Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete 
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2. Más oktatási intézmény Gyáli Bartók Béla Általános Iskola 

Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola 

Gyáli Ady Endre Általános Iskola 

Gyáli Tátika Óvoda 

Gyáli Tulipán Óvoda 

3. Gyermekjóléti Szolgálat Kertváros Szociális Központ 

4. Egészségügyi Szolgáltató Városi Egészségügyi Központ 

Gyáli Bóbita Bölcsőde 

5. Munkaközösség A HPP pedagógiai feladatainak 

megvalósítására az éves munkatervben 

szabályozva 

 

A működés rendje 

Az intézmény működési rendje 

19. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

Az óvodai nevelési év rendjét az óvodai munkaterv határozza meg. A munkatervhez 

véleményt kell kérni a következőktől: 

• óvodaszék (nem működik), 

• óvodai Szülői Szervezet/közösség. 

Az óvodai nevelési év rendjében meg kell határozni a következőket: 

• az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, 

• a szünetek időtartamát, 

• a megemlékezések, a nemzeti és az óvodai ünnepek megtartásának időpontját, 

• a nevelőtestületi értekezletek időpontját. 

Az óvodai nevelés nélküli munkanapokon szükség esetén gondoskodni kell a gyermekek 

felügyeletéről. 

 

Fakultatív hit- és vallásoktatás 

Az óvodában a szülők és a gyermekek érdeklődése, igényei, szükségletei szerint a gyermekek 

fakultatív hittanon vehetnek részt. A hittan foglalkozásokhoz az óvoda termet biztosít az 

intézmény napirendjéhez igazodva, a gyermekek életrendjének zavarása nélküli időben. A 

hittant egyházi személy szervezi és vezeti. 



28 / 107 
 

Megszervezése legalább tíz szülő igénye esetén valósulhat meg, ez iránti kérelmet az 

érintettek aláírásával ellátott írásos formában kell kérelmezni az óvoda vezetőjénél. Ezután a 

megjelölt egyház képviselőjével történik egyeztetés a megvalósításról. 

 

20. 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. 

A szülőket tájékoztatni kell: 

• a nyári nyitva tartásról és a várható nyári felújítási munkálatokról legkésőbb február 

15-ig, 

• a nevelés nélküli munkanapokról legalább 7 nappal a zárva tartást megelőzően. 

Ezen tájékoztatás módját a házirend szabályozza. A nyitvatartási rend értelemszerűen a 

munkanapokra és a nevelés nélküli munkanapokra vonatkozik. 

Az intézmény 6 órától 18 óráig fogad gyermekeket. A gyermekeket elvinni ebéd után, 12.30-

13.00-ig lehet, valamint 14.30-től legkésőbb 18.00-ig lehet. 

A gyermekeket csak a gondviselő szülő, illetve az általa szóban – 14 éven felüli gyermek 

esetén írásban – meghatalmazott személy viheti el. Erről minden esetben értesíteni kell az 

óvodát a meghatalmazott személy nevének megadásával. 

A gyermeket az óvodába érkezéskor az óvodai csoportba vezetéssel kell átadni az óvodai 

dolgozóknak, akik átveszik a gyermek felügyeletét.  

Az intézmény fent szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartására (előzetes kérelem 

alapján) az intézmény vezetője, fenntartója, illetve a jegyző adhat engedélyt. 

 

Nyári munkarend/élet 

A gyáli óvodák – a fenntartó döntése értelmében – nyáron is nyitva tartanak. A nyárra 

vonatkozó igények előzetes felmérésének összesítése után – amennyiben a gyermeklétszám 

ezt indokolja – az intézményvezető dönt a gyermekek összevont csoportokban történő 

neveléséről. Az intézményben a nyári felújítási takarítási munkák alatt is biztosított a 

gyermekek ellátása. 

 

Nem tervezett zárás 
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A munkaszüneti napok miatt előfordulhatnak munkanap áthelyezések. Amennyiben 

munkanapot szombaton kell ledolgozni, az óvodai ellátást az igények előzetes felmérése után, 

az alábbiak szerint biztosítjuk: 

• ha az óvodát igénylők száma meghaladja a 10 főt, akkor az óvoda nyitva van és a 

gyermekek nevelése összevont csoportokban történik,  

• ha az óvodát igénylők száma nem éri el a 10 főt, akkor ügyeletes óvoda fogadja a 

gyermekeket, 2014-től a téli szünetre és a szombati munkanapokra – ha a gyermekek 

létszám 10 fő alá esik – az ügyeletes óvodát rotációs elv alapján a fenntartó jelöli ki. 

 

21. AZ ÓVODAPEDAGÓGUSOK MUNKARENDJE 

Az óvodapedagógusok munkaköri feladatait a munkaköri leírások (1.sz. függelék) és a 

megbízások tartalmazzák. Az óvodapedagógus munkakörbe tartozó feladatok leírását a 

túlórák és megbízások pénzügyi vonzata miatt mindenki kézhez kapta. A pedagógus heti, 

teljes munkaideje (40 óra) a kötelező órákból, valamint a nevelőmunkával összefüggő 

feladatok ellátásához szükséges időből áll. 

Az óvodapedagógusok napi munkarendjét és a helyettesítési rendet az intézményvezető-

helyettesek állapítják meg az óvoda foglalkozási rendjének megfelelően. 

A konkrét napi munkabeállítások összeállításánál az intézmény feladatellátását, zavartalan 

biztosítását kell figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének tagjai és a dolgozók 

javaslatot tehetnek egyéb szempontok és kérések figyelembe vételére. 

Az óvodapedagógus köteles a munkarendjének megfelelően, ápoltan, munkaruházatban a 

csoportban pontosan megjelenni. 

A munkából való rendkívüli távolmaradás esetén köteles jelenteni az intézmény vezetőjének 

vagy az intézményvezető-helyettesnek, hogy a helyettesítésről intézkedjen. A táppénzes papír 

leadása, készhez vételt követően, minden dolgozó számára kötelező. 

Az óvodapedagógusok számára a kötelező órán felüli, pedagógiai munkával összefüggő 

rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást/kijelölést az óvoda vezetője adja. 

A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és más közalkalmazottak munkarendjét az 

intézmény zavartalan működésének megfelelően az intézmény vezetője állapítja meg. 

A közösségi tulajdon érdekében a riasztó biztonságos használata a nyitó/záró dajka és a 

karbantartók feladata. 
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A belépés és a benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az 

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 az alábbi időtartamra: 

• a gyermek érkezésekor: a gyermek átöltöztetésére és az óvónőnek felügyeletre 

átadására, valamint a kísérő távozására, 

• a gyermek távozásakor: a gyermek óvónőtől való átvételére, átöltöztetésére, 

valamint a távozására 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, 

• minden más személy. 

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, 

• 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 

tárgyakért és felszerelésekért, 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 intézményvezető engedélyével lehet onnan elvinni. A helyiségeket, 

létesítményeket rendeltetésüknek megfelelően, állapotuk megóvására figyelemmel kell 

használni. 
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A nevelői szobát az óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát közvetlen segítők 

használhatják, ez a nevelőtestületi értekezletek helye is. A szülői közösség értekezleteire is 

rendelkezésre áll, valamint a munkaközösségi megbeszélésekre is használható. 

Az udvar elsősorban gyermekek levegőn való foglalkoztatására használható, a tavaszi, nyári 

időszakban a foglalkozások levezetésére. A gyermekek levegőztetését naponta biztosítani kell 

az évszaktól függetlenül és az időjárás figyelembevételével a Pedagógiai Programnak 

megfelelően. A rendért, a játékok és eszközök kíméletes használatáért az óvodapedagógus, 

elrakásáért az óvodapedagógus és a dajka felel. 

Az óvoda helyiségeiben párt nem működhet. 

Az óvoda ingyenes helyiséghasználatot biztosít a Közalkalmazotti Tanács és a Szülői 

Szervezet részére. 

A helyiségek használatra való átengedését az alapító okiratban foglaltak szerint kell 

engedélyeztetni. Az igénybe vevőket vagyonvédelmi kötelezettség terheli és kártérítési 

felelősséggel tartoznak. Kötelesek betartani az óvoda munkavédelmi-és tűzvédelmi 

szabályzatában foglaltakat. 

Az épület biztonságos zárásáért és a kulcsok őrzéséért a mindenkori délutános dajka és a 

karbantartó felelős. 

 

Az ünnepségek, 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 az éves 

munkaterv 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 intézmény nevelőtestületének 

feladata, mely tagjai közreműködése révén gondoskodik arról, hogy az intézmény 

hagyományai fennmaradjanak. 

A hagyományápolás eszközei: 

• ünnepségek, rendezvények, 

• egyéb kulturális versenyek, 
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• egyéb sportversenyek, 

• egyéb eszközök (pl.: kiadványok, újságok). 

Az intézmény hagyományai érintik: 

• az intézmény ellátottjait (gyermekeket, tanulókat), 

• a felnőtt dolgozókat, 

• a szülőket. 

Az intézmény hagyományápolása körébe tartozó konkrét rendezvények nevét, a 

rendezvénnyel érintettek körét, valamint a rendezvény várható időpontját a munkaterv 

tartalmazza  

A hagyományápolás érvényesülhet továbbá:  

• intézményi jelkép használatával (zászló, póló), 

• 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. 

 

Az óvodai ünnepélyek hagyományok ápolása 

Az óvoda ünnepeit, hagyományait a gyerekek közösségére vonatkozóan az óvoda Helyi 

Pedagógiai Programja tartalmazza. A hagyományápolás célja az intézmény hagyományainak 

ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az intézmény jó hírnevének megőrzése, az 

óvoda egész közösségére nézve kötelező. 

Az intézmény helyi hagyományai közé tartozó rendezvények a közösségi élet formálását, a 

közös cselekvés örömét szolgálják, a gyermekeket az egymás iránti tiszteletre nevelik. 

 

Az intézmény hagyományápolása körébe tartozó rendezvények 

A rendezvény neve A rendezvénnyel érintettek 

köre 

A rendezvény 

(hozzávetőleges) időpontja 

Intézmény fennállásának 

évfordulója 

Alkalmazottak, gyermekek, 

szülők, partnerek 

Kerek évforduló esetén 

Dolgozók jubileumai Alkalmazottak Alkalmazotti értekezleten 

Sportnap Alkalmazottak, gyerekek Május utolsó hete 

Születésnap Alkalmazottak, gyerekek  

„Liliomos nap” Alkalmazottak, gyerekek, Április 
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szülők, partnerek 

Kirándulás Alkalmazottak, gyerekek, 

szülők 

Munkaterv szerint 

 

 

 

 

Az intézményi jelkép, viselet, egyéb külső jegy, mint hagyomány ápolásának, 

használatának leírása 

Megnevezés Leírás 

Címeres magyar zászló Szabvány szerint 

Kokárda Nemzeti színű szalag 

Ünnepi viselet Szülői ízlés szerint 

Nemzeti ünnepeken Ünnepi viselet 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzése 

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 

• fogja át a pedagógiai munka egészét, 

• segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását, 

• a foglalkozásokkal 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 (óvodaszék) 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, 
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• hatékonyan működjön a megelőző szerepe. 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak 

• az intézmény vezetője, 

• az intézményvezető-helyettes, 

• a módszertani szakmai munkaközösség vezetője. 

A pedagógiai munka belső, valamely témájú területre vonatkozó ellenőrzésére az intézmény 

valamennyi pedagógus dolgozója javaslatot tehet. 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái 

• szóbeli beszámoltatás, 

• írásbeli beszámoltatás, 

• értekezlet, 

• foglalkozáslátogatás. 

Az intézményvezető a pedagógiai munka belső ellenőrzését az éves munkaterv alapján 

határozza meg. 

 

Intézményi védő, óvó előírások 

A gyermekvédelmi felelős és az intézményvezető 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 munkatervet. 

• Munkájáról évente beszámol a nevelőtestületi értekezleten, illetve egyéb esetekben az 

intézményvezető utasítására. 

• Kapcsolatot tart konkrét esetekben a Nevelési Tanácsadóval, gyámhatósággal, 

pártfogókkal, nevelőszülői felügyelőkkel, rendőrséggel, valamint a családokkal 

foglalkozó szakemberekkel. 
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• 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 pszichológussal 

és az óvodapedagógusokkal. 

• 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: 

• egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírás, 

• a tevékenységekkel együtt járó veszélyforrások, 

• a tilos és az elvárható magatartásforma meghatározása és ismertetése. 

A védő-óvó előírásokat a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően kell 

ismertetni. Az ismertetés tényét és tartalmát a csoportnaplóban dokumentálni kell. Az óvoda 

házirendjében kell meghatározni azokat a védő, óvó előírásokat, amelyeket a gyermekeknek 

az óvodában való tartózkodás során meg kell tartaniuk. 

 

22. A RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE 

Az óvoda működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által 

meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani (fertőtlenítés, takarítás, mosogatás stb.). 

Az intézmény egészségügyi ellátását biztosító szolgáltatóval az óvodavezető tart kapcsolatot. 

Az óvodába járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását a fenntartó által 

kijelölt orvos és védőnő látja el. 

Valamennyi dolgozónak érvényes egészségügyi nyilatkozattal és munkaköri orvosi 

alkalmassági véleménnyel kell rendelkezni. 

Az intézményvezető, intézményvezető-helyettes és az óvodatitkár feladatai 



36 / 107 
 

• az óvodai alkalmazottak esetén gondoskodik a jogszabály szerinti egészségügyi 

alkalmassági vizsgálat meglétéről, folyamatos karbantartásáról, 

• biztosítja az óvodában az orvosok és védőnők munkafeltételeit, 

• gondoskodik a gyermekek kötelező orvosi vizsgálatainak megszervezéséről, 

• szükség szerint a vizsgálathoz szükséges dokumentációkat előkészíti/előkészítteti, 

• gondoskodik az óvónői felügyeletről és szükség szerint a gyermek vizsgálatokra 

történő előkészítésről. 

A gyermekek egészségügyi ellátása 

Védőnői szolgáltatás 

Az egészségügyi ellátás megnevezése Védőnői szolgáltatás 

Az ellátást nyújtó pontos 

megnevezése 

Gyál körzeti védőnők 

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 szolgáltatásnyújtás 

Gyál körzeti védőnői 

Fogászati ellátás 

Az egészségügyi ellátás megnevezése Iskolafogászati ellátás 

Az ellátást nyújtó pontos 

megnevezése 

Gyáli fogorvosok 

Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának 

jellege 

Megbízás 

Az ellátás nyújtásának helye (pontos 

címe) 

fogorvosi rendelő 
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23. AZ INTÉZMÉNY ALKALMAZOTTAINAK FELADATA A GYERMEKBALESETEK 

MEGELŐZÉSÉBEN ÉS BALESET ESETÉN 

A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok (20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 169. § alapján) 

Az intézmény vezetőjének és helyettesének feladata az alábbiak ellenőrzése: 

• az óvodában keményforrasztás, ív- és lánghegesztés, ipari gázpalack illetve tartály 

felszerelése az épületen szakkivitelező által folytatott építési, felújítási, javítási munka 

kivételével nem végezhető, 

• 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, 

• a gyermekek elektromos áramütés elleni védelme folyamatosan biztosítva legyen az 

ajzatok vakdugózásával, illetve a hálózat megfelelő védelmével, 

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

 

A pedagógusok feladatai az alábbiak: 

• haladéktalanul jelezzék az intézményvezető, és helyettes 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 alkalmazottjainak feladata, hogy: 

• a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek 

biztonságára, testi épségére, a veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják stb. 

Az intézményvezető és az intézményvezető-helyettes 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 helyezni. 
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Gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján 

169. § alapján) 

Az intézményvezető feladatai: 

• kijelölni a gyermekbaleseteket nyilvántartó személyt. 

Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: 

• 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 (érzékelő képesség) 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 óvodaszék, ennek hiányában 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.  
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A pedagógusok feladatai: 

• az intézményvezető utasítása szerint a balesetekkel kapcsolatos nyilvántartás 

vezetése. 

Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok az intézményvezető utasítása szerint: 

• 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 kapcsolatos feladatok az intézményvezető utasítása alapján: 

• a balesetet jelenti az intézményvezetőnek, illetve az intézményvezető távolléte 

esetében a helyettesítési rendnek megfelelően gondoskodik a balesetet jelentéséről,  

• közreműködik a baleset kivizsgálásában, 

• Közreműködik az óvodaszék, ennek hiányában az óvodai 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 alkalmazottak feladatai: 

• az intézményvezető utasításai szerint működik közre a gyermekbaleseteket követő 

feladatok ellátásában. 

 

24. BÁRMELY RENDKÍVÜLI ESEMÉNY, BOMBARIADÓ ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK 

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 stb. 

Rendkívüli esemény esetén értesítendő a vezető, távollétében intézményre jogosult 

felelős, a helyettesítési rend szerint. 
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A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell: 

• az intézmény fenntartóját 

• a tűz esetén a tűzoltóságot 

• robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget 

• személyi sérülés esetén a rendőrséget 

Rendkívüli esemény észlelése után az épületben tartózkodó személyek értesítése. 

A rendkívüli esemény észlelését követően az intézmény minden dolgozójának, és az 

intézménnyel bármilyen más kapcsolatban álló személynek kötelessége jelentenie észlelését 

az intézmény minden általa elérhető dolgozójával, vezetőjével.  

 

A veszélyeztetett épület kiürítésének eljárásrendje: 

Az intézmény kiürítése a tűzriadó terv (menekülési útvonal) vészjele: a folyosón lévő 

vészjelző szirénázása. 

Az intézmény minden alkalmazottja a munkavédelmi felelős szervezésében évente egyszer 

munka és balesetvédelmi oktatás keretében katasztrófa védelmi oktatásban is részesül. A 

rendkívüli eseményre hozott cselekvési terv kiadásáért az azt kiadó a felelős. A rendkívüli 

eseményekre kiadott utasításokat az intézmény dolgozói munkaköri leírásukon kívül is 

fegyelmi és büntetőjogi felelősségük tudatában kötelesek végrehajtani. A gyermekek 

biztonságos felügyeletéről a pedagógusok gondoskodnak. A helyes eljárás betartásáért az 

épületben tartózkodó minden dolgozó felelős. (Honvédelmi Intézkedési Terv) 

 

Egyéb szabályozások 

EGYÉB A MŰKÖDÉS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK: 

Gyermekek az óvodában. 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 

Az óvodai nevelés a teljes óvodai élet magába foglaló játékos, tanulási folyamatok 

keretében zajlik.  

Az óvodai szervezett tanulási folyamatok (foglalkozások) általában 7-11-ig tartó időszakban 

zajlik. A gyermekek óvodába járása beszoktatással kezdődik, melynek módja a csoportos 

óvodapedagógusok és a szülők megbeszélése alapján. 

 

A gyermekek kísérése. 



41 / 107 
 

A gyermekek az intézményen kívüli kísérése esetén minden tíz gyermek után egy 

óvodapedagógust vagy egy dajkát kell biztosítani. 

Minden alkalommal, amennyiben a csoport óvodán kívüli foglalkozást szervez, a 

csoportvezető óvónő köteles bejelenteni az óvodavezetőnek a távozás okát, helyét és a 

visszaérkezés várható időpontját. Az óvodapedagógusok év elején írásos hozzájárulást kérnek 

a gyermekek szüleitől az óvodán kívüli foglalkozásokhoz, az épület elhagyásához. A 

pedagógusok kötelesek a szülőt előző nap tájékoztatni a másnapra tervezett óvodán kívüli 

foglalkoztatásról. 

A gyermek óvodába hozatalának és a távozásának szabályait részletesen az óvoda házirendje 

tárgyalja. 

Lobogózás szabályai: 

A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az épületre zászlót kell kitűzni. 

(132/2000 (VII 14.) Korm. Rendelet a középületek fel lobogózásának egyes kérdéseiről.) 

Továbbá: 

• A zászlót (lobogót) – tekintélyének megőrzése érdekében – rendszeresen legalább 

három havonta tisztítani kell. 

• Ha a zászló az elhasználódása folytán jelentősen – szabad szemmel is észlelhetően 

rongálódik, sérül a meghatározott időtartam letelte előtt is haladéktalanul gondoskodni 

kell a cseréjéről. 

A feldolgozásért felelős személy, a karbantartó. Az intézmény reggeli bejárása során észlelt 

sérülés, eltűnést jeleznie kell az intézményvezető felé. 

 

25. BELSŐ ELLENŐRZÉS 

Belső ellenőrzés működtetése 

Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala és a Gyáli Liliom Óvoda között kötött 

„Munka-és Feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodás”-ban rögzítésre került, hogy a 

gazdálkodáshoz kapcsolódó belső ellenőrzési feladatellátást a Hivatal által működtetett 

független belső ellenőrzés látja el. A Belső Ellenőrzés feladat-, hatás-, és felelősségi rendjét 

az óvodára is kiterjedően a Hivatal által készített Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza. 

A belső kontrollrendszer 

A Hivatal által működtetett Belső Ellenőrzés nem mentesíti az intézmény vezetőjét a vezetői 

és a munkafolyamatokba épített ellenőrzési feladatok alól, melyet a belső kontrollrendszer 

során a működés folyamatára és sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és 

fejleszteni. 
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Az intézmény vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és 

működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források 

szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.  

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben 

• világos a szervezeti struktúra, 

• egyértelműek a hatásköri viszonyok és feladatok, 

• meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, 

• átlátható a humán erőforrás kezelés. 

A kontrolltevékenységek kialakítása során az intézmény belső szabályzataiban rögzíti az 

engedélyezési és jóváhagyási eljárások, az információkhoz való hozzáférés, a fizikai 

kontrollok (hozzáférés eszközökhöz), és beszámolási eljárások rendjét. 

 

A költségvetési szerv vezetője köteles: 

• a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és 

kockázatkezelési rendszert működtetni. A kockázatelemzés során fel kell mérni és 

meg kell állapítani az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő 

kockázatokat, 

• olyan rendszert kialakítani, amelyek biztosítják, hogy a megfelelő információk, 

• megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezeti egységhez, személyhez, 

• olyan monitoring rendszert működtetni, mely lehetővé teszi a szervezet 

tevékenységének nyomon követését, 

• szabályozni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét. 

 

26. AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT PAPÍRALAPÚ NYOMTATVÁNYOK 

HITELESÍTÉSÉNEK RENDJE 

Az intézmény jelenleg nem használ elektronikus iktató rendszert, a szabályozást az 

intézménybe érkezett és keletkezett elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok 

hitelesítésére alakítja ki. 

A Szabályzat célja: 

Az intézmény működése során keletkező iratok elektronikus úton történő létrehozásának, 

archiválásának, továbbításának, valamint az elektronikus úton érkező iratok kezelésének, 

megőrzésének szabályzása. 

A Szabályzat személyi hatálya: 
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Minden dolgozó számára kötelező érvényű, aki munkája során iratkezeléssel, illetve 

elektronikus iratkezeléssel kapcsolatba kerül. A szabályzat bizalmas információkat tartalmaz 

az intézmény működését illetően, ezért tartalma szolgálati titok. 

A Szabályzat betartásának ellenőrzése: 

A Szabályzat betartásának ellenőrzése az intézményvezető feladata, melyet rendszeres 

időközönként elvégez. Az ellenőrzés végrehajtása előzetes bejelentés nélkül történik. 

 

 

A Szabályzat tárgyi hatálya a következőkre terjed ki: 

 a védelmet élvező iratok teljes körére, felmerülésüktől és feldolgozási helyüktől, 

idejüktől és az iratok fizikai megjelenési formájától függetlenül, 

 az intézmény tulajdonában lévő valamennyi informatikai berendezésre, valamint a 

gépek műszaki dokumentációira is, 

 az informatikai folyamatban szereplő összes dokumentációra (fejlesztési, szervezési, 

programozási, üzemeltetési), 

 rendszer-és felhasználói programokra, 

 az adatok felhasználására vonatkozó utasításokra, 

 az adathordozók tárolására, felhasználására. 

 

Elektronikus iratok küldése, fogadása 

Az elektronikus iratok e-mailben továbbíthatók, valamint elektronikus iratot e-mail-ben 

fogadhatunk. Elektronikus iratot az interneten keresztül le lehet tölteni, ki lehet tölteni. Az e-

mail-ben érkező elektronikus iratot úgy kell tekinteni, mintha az hagyományos úton érkezett 

volna. Lehetőség szerint ki kell nyomtatni, iktatni kell, az iktatás során fel kell tüntetni az e-

mail feladóját, az érkezés időpontját, illetve a sorszám előtt „e-mail” szöveggel kell 

megjelölni, valamint papír alapon is meg kell őrizni. Az elektronikus úton elküldött irat 

megérkezéséről lehetőség szerint igazolást kell kérni. Az igazolásról kapott dokumentumot 

papír alapon meg kell őrizni és az irathoz kell csatolni. 

 

27. A KERESET-KIEGÉSZÍTÉS FELTÉTELEI 

(2013.09.01-jétől csak az intézményvezetőket érinti a Nkt. 65.§ (4)-(5) alapján) 

„(4) Az intézményvezetőt a fenntartó, az intézményben pedagógus-munkakörben 

foglalkoztatottakat az intézményvezető jutalomban részesítheti, amelynek éves összege 

vezető esetében nem haladhatja meg a vezető pótlékkal számított éves illetményének, 
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munkabérének tizenöt százalékát, beosztott esetében éves illetményének, munkabérének 

tizenöt százalékát. 

(5) Az intézményvezetőt a fenntartó, az intézmény többi vezetőjét az intézményvezető 

kereset-kiegészítésben részesítheti, amelynek éves összege nem haladhatja meg a vezető 

pótlékkal számított éves illetményének, munkabérének tíz százalékát.” 

 

 

28. KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 179-190. § szerint kerül alkalmazásra. 

 

Intézményi dokumentumok nyilvánossága 

Az óvoda alapdokumentumait (HPP, SZMSZ, Munkaterv, Házirend, Intézményi Önértékelés) 

a szülők megismerhetik, azok egy-egy példánya a csoportszobákban és a nevelői szobában 

van elhelyezve. A házirendet minden beiratkozó szülő megtekintésre átveszi, ezt aláírásával 

igazolja. A házirend egy példánya a főbejárat melletti faliújságon, illetve az óvoda honlapján 

folyamatosan megtekinthető. 

Az előbbi dokumentumokra, illetve bármely, az intézményt érintő kérdésben (a kötelező 

titoktartás figyelembevételével) tájékoztatást az óvodapedagógusok, illetve az 

intézményvezető ad. 

Tájékoztatást, konzultálási lehetőséget az intézményvezetőtől, a helyettestől, az 

óvodapedagógusoktól előre egyeztetett időpontban lehet kérni.  

Az intézmény dolgozóinak rendelkezésére áll az óvodai könyvtárban valamennyi 

dokumentum és szabályzat egy példánya, mely a helyszínen olvasható, illetve a 

könyvtárkölcsönzés szabályinak megfelelően kölcsönözhető. 

 

Záró rendelkezések 

 
Az SZMSZ dokumentummal kapcsolatos eljárásjogi intézkedések: 

A Szülők Szervezete (SZMK) 2019. szeptember 11-én az SZMSZ dokumentumot 

véleményezte, és az abban foglaltakkal egyetért. 

A nevelőtestület 2020. augusztus 31-én az intézmény SZMSZ dokumentumát elfogadta. 

 

Az SZMSZ nyilvánosságra hozásával kapcsolatos rendelkezések: 
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Az SZMSZ az intézményben - mindenki számára jól látható helyen - kifüggesztésre kerül és 

az óvoda honlapján is megtekinthető. 

Különös közzétételi lista az óvoda honlapján, illetve az intézmény épületében jól látható 

helyen megtalálható. 

Érvényes a kihirdetés napjától – 2020. szeptember 15-től - visszavonásig. 

 

 

 

Módosítás előírásai: 

• törvényi változás esetén 

• feladatváltozás esetén 

• a nevelőtestület 2/3-os többségi kezdeményezése alapján, a módosítás 

elfogadásáról a nevelőtestület dönt 

• írásbeli előterjesztés a nevelőtestületnek, az intézmény vezetőségének. 

Mellékletek 

1.sz. melléklet: Adatkezelési, adatvédelmi és Iratkezelési szabályzat 

2.sz. melléklet: Körzetlista 

3.sz. melléklet: Szabályzatleltár 

4.sz. melléklet: Munka- és védőruha szabályzat 

Függelék 

1.sz. függelék: Munkaköri leírások 

2.sz. függelék: Az intézményvezető távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlásának a 

sorrendje. 

 

Gyál, 2020. szeptember 15. 

………………………………………..  ……………………………………….. 

         Váradi Attiláné 

       Szülői Közösség nevében                Nevelőtestület nevében 

 

………………………………………..  ……………………………………….. 

  Lendvay-Kiss Anita           Csizmadia Jánosné 

              Intézményvezető                    Közalkalmazotti Tanács nevében 

PH 
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Fenntartói egyetértő nyilatkozat 

 

………………………………………..  …………………………………………… 

  Rozgonyi Erik      Pápai Mihály 

           címzetes főjegyző     polgármester 

 

PH



2.sz. melléklet: Körzetlista 

 

KÖRZETLISTA 

 

Ady Endre u.  páratlan oldal 1-től 63-ig  

Ady Endre u.  páros oldal  2-től 22-ig  

Aradi u.  teljes  

Arany János u.  teljes  

Árpád u.  páratlan oldal 1-től 65-ig  

Árpád u.  páros oldal  2-től 74-ig  

Bacsó B. u.  páratlan oldal 1-től11-ig  

Bacsó B. u.  páros oldal  2-től 26-ig  

Bajcsy Zs. U.  páros oldal végig  

Balassa u.  teljes  

Barackos u.  teljes  

Bercsényi u.  páratlan oldal 1-től 73-ig  

Bercsényi u.  páros oldal  2-től 74-ig  

Bocskai I. u.  páratlan oldal 1-től 71-ig  

Bocskai I. u.  páros oldal 2-től 74-ig  

Csokonai u.  teljes  

Csontos J. u.  páratlan oldal 1-től 61-ig  

Csontos J. u.  páros oldal  2-től 66-ig  

Damjanich  páratlan oldal 1-től 73-ig  

Damjanich  páros oldal 2-től 74-ig  

Déryné u.  teljes  

Dobó Katica u.  páratlan oldal 1-től 51-ig  

Dobó Katica u.  páros oldal  2-től 54-ig  

Engels Frigyes u.  páratlan oldal 1-től 13-ig  

Engels Frigyes u.  páros oldal  2-től 14-ig  

Erkel Ferenc u.  teljes  

Fürst Sándor u.  teljes  

Gábor Áron u.  teljes  

Hársfa u.  teljes  
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Hóvirág u.  teljes  

Hunyadi J. u.  páros oldal végig  

Ibolya u.  teljes  

Iglói u.  teljes  

Ilona u.  teljes  

Irányi u.  teljes  

József A. u.  páratlan oldal 1-től 61-ig  

József A. u.  páros oldal  2-től 70/a-ig 

Károlyi M. u.  páratlan oldal 1-től 71-ig  

Károlyi M. u.  páros oldal  2-től 56-ig  

Kassai u.   teljes  

Kisfaludy S. u.  páratlan oldal 1-től 13-ig  

Kolozsvári u.  teljes  

Kőrösi út  teljes  

Lehel u.  teljes  

Lejtő u.  teljes  

Liliom u.  páratlan oldal 1-től 27-ig  

Liliom u.  páros oldal  2-től 46-ig  

Mátyás király u.  páratlan oldal 1-től 41-ig  

Mátyás király u.  páros oldal  2-től 62-ig  

Mikszáth k. u.  teljes  

Móra Ferenc u.  teljes  

Munkácsy M. u.  teljes  

Munkás u.  teljes  

Muskátli u.  teljes  

Nefelejcs u.  teljes  

Névtelen u.  teljes  

Nyár u.  teljes  

Ősz u.  teljes  

Patak u.  teljes  

Petőfi S.u.  páros oldal 1-től 53-ig  

Petőfi S.u.  páratlan oldal 2-től 70-ig  

Pesti út  páratlan oldal végig  
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Piroska u.  teljes  

Rákóczi F. u.  teljes  

Rozmaring u.  teljes  

Rózsa u.  teljes  

Somogyi B. u.  páratlan oldal 1-től 51/a-ig 

Somogyi B. u.  páros oldal  2-től 58-ig  

Széchenyi I. u.   páratlan oldal végig  

Széchenyi I. u.   páros oldal 102-től végig 

Szegfű u.  teljes  

Szilvás u.  teljes  

Szondi u.  teljes  

Szövetkezet u.  teljes  

Szt. István u.  teljes  

Táncsics M. u.  páratlan oldal 1-től 59-ig  

Táncsics M. u.  páros oldal  2-től 68/a-ig 

Tavasz u.  teljes  

Tél u.  teljes  

Tinódi u.  teljes  

Toldi Miklós u.  páratlan oldal 1-től 13-ig  

Toldi Miklós u.  páros oldal  2-től 16-ig  

Tóth Á. u.  teljes  

Tulipán u. páratlan oldal 1-től 19-ig  

Tulipán u. páros oldal 2-től 36-ig  

Vak Bottyán u.  teljes  

Vasút u.  páros oldal végig  

Vasút u.  páratlan oldal 1-től 15-ig  

Vecsési út  páros oldal 2-től 48-ig  

Vecsési út  páratlan oldal 1-től 65-ig  

Venyige köz  teljes  

Viola u.  teljes  

Zrínyi u.  páratlan oldal 1-től 73-ig  

Zrínyi u.  páros oldal  2-től 70-ig  
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3.sz. melléklet: Szabályzatleltár 

 
SZABÁLYZATLELTÁR 

 

Szabályzatok Jogszabályi hivatkozás 

INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZATOK 

Alapító okirat Nkt. 21. § (2) 

Munkaterv R. 3. § (1) 

Házirend Nkt. 25. § (2)-(4); R. 5. § 

Szervezeti és működési szabályzat Nkt. 25. § (1); R. 4. § 

Pedagógiai program Nkt. 26. § (1); R. 6-11. § 

Továbbképzési program 277/1997. (XII.22.) Kr. 1. § (2) 

Beiskolázási terv 277/1997. (XII.22.) Kr. 1. § (2) 

Gyakornoki szabályzat 138/1992. (X.8.) Kr. 4/B. § (1)-(2) 

Intézményi esélyegyenlőségi program 2003. évi CXXV. tv. 27-29. §  

Közalkalmazotti szabályzat Kjt. 2. § (1) 

Közalkalmazotti tanács ügyrendje Nkt. 73. § (5) e) 

Munkáltatói szabályzat Mt. 17. § (1)-(2) 

Szülői Szervezet szervezeti és működési 

szabályzata 

R. 119. § (2) a) 

Szülői Szervezet munkaterve R. 119. § (2) a) 

MŰSZAKI-ELLÁTÁSI SZABÁLYZATOK 

Munkavédelmi szabályzat Mvt. 2. § (3) 

Kockázatértékelési szabályzat Mvt. 54. § (2)-(3) 

Tűzvédelmi szabályzat 1996. évi XXXI. tv. 19. § (1)-(2) 

GAZDASÁGI JELLEGŰ SZABÁLYZATOK 

Pénzkezelési szabályzat Sztv. 14. § (5) d) 

Leltárkészítési és leltározási szabályzat Sztv. 14. § (5) a) 

Ügyrend Áht. 

Elemi költségvetési beszámoló Áht. 

Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai 

teljesítés-igazolás, érvényesítés, utalványozás 

rendjére vonatkozó szabályozás 

Áht.; Ávr. 
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Intézmény elemi költségvetése 10/2013. (III.13.) Ngm r. 1. § 

Vezetékes- és rádiótelefonok használatának 

szabályzata 

Ávr. 13. § (2) g) 

EGYÉB SZABÁLYZATOK 

Iratkezelés és adatok kezelésének és 

továbbításának szabályzata 

335/2005. (XII.29.) Kr. 1. § (1); R. 84. § (1)-

(2) 

Közérdekű adatok kezelésének szabályozási 

rendje 

Infotv. 30. § (6) 

Oktatási igazolványok kezelési rendjének 

intézményi szabályzata 

362/2011. (XII.30.) Kr. 7. § (2) f) 
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4.sz. melléklet: Munka- és védőruha Szabályzat 

 

 

 

Munka- és védőruha Szabályzat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Gyál, 2019………………………..  

 

Készítette:  Lendvay-Kiss Anita  -  intézményvezető 
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Jogszabályi hivatkozás 

• Munka Törvénykönyve. 165.§ (2) bek. 

• 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 79.§ 

(1) Végrehajtási rendelet előírhatja a munka jellegére tekintettel biztosítandó formaruha-

juttatást. 

(2) A munka- és formaruha juttatásra jogosító munkaköröket, az egyes ruhafajtákat, a juttatási 

időket, valamint a juttatás egyéb feltételeit a kollektív szerződés, ennek hiányában a 

munkáltató állapítja meg. 

(3) A juttatási idő eltelte után a munka, illetve formaruha a közalkalmazott tulajdonába megy 

át. Ha a közalkalmazotti jogviszony a juttatási idő letelte előtt megszűnik, a kollektív 

szerződés rendelkezései irányadóak a visszaszolgáltatás vagy a közalkalmazott részéről 

történő megváltás tekintetében. 

• 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

• 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni 

védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről 

 

Munka- és formaruházat Juttatás rendje 

A fent felsorolt szabályok alapján a munkáltató munka- és formaruhát biztosít az általuk 

foglalkoztatott, meghatározott munkakörben dolgozó, közalkalmazottak számára. 

1. A juttatás feltételei 

A fenti szabályok alapján a juttatást igénybe vevők körét és a kihordási időt az alábbi táblázat  

tartalmazza: 

 

Munkakör Munkaruha 

megnevezése 

Formaruha 

megnevezése 

Kihordási 

idő 

Intézményvezető 

2 részes tréning 

ruházat+cipő 

Alkalmi 

ruházat+alkalmi 

lábbeli 

2 év 

pamut nadrág+póló  2 év 

Intézményvezető 

helyettes 

2 részes tréning 

ruházat+cipő 

Alkalmi 

ruházat+alkalmi 

lábbeli 

2 év 

pamut nadrág+póló  2 év 
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Óvodatitkár 

 Alkalmi 

ruházat+alkalmi 

lábbeli 

2 év 

Óvodapedagógus 

2 részes tréning 

ruházat+cipő 

 2 év 

pamut nadrág+póló  2 év 

Logopédus pamut nadrág+póló  2 év 

Pszichológus pamut nadrág+póló  2 év 

Dajka pamut nadrág+póló  2 év 

Pedagógiai 

asszisztens 

(csoportban) 

pamut nadrág+póló  2 év 

pedagógiai 

asszisztens 

(rodában) 

pamut nadrág+póló Alkalmi 

ruházat+alkalmi 

lábbeli 

2 év 

Karbantartó 2 részes 

munkaruha+póló 

 2 év 

 

2. Fogalmi meghatározások 

Munkaruha: a munkavégzéshez biztosított ruházat, melyet a munkáltató a jogszabályi 

előírások alapján biztosít. 

Formaruha: meghatározott munkakörökben, alkalmi öltözéknek megfelelő ruházat 

Kihordási idő: a ruházati cikkek elhasználódására vonatkozóan meghatározott idő a 

tevékenység figyelembevételével 

Lejárati idő kezdete: a vásárlástól érvényes 

 

3. Beszerzés módja: 

A munka- és formaruházatot az intézmény vásárolja meg. 

 

4. Egyéb rendelkezések 

A munka- és formaruha a kihordási idő alatt az intézmény tulajdonát képezi, azt követően a 

munkavállaló tulajdona lesz. 
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A munkaruha juttatásra való jogosultság a munkaszerződés megkötésétől számított 3 hónap 

próbaidő ledolgozásával kezdődik. 

Ha a munka- és formaruha, a rendeltetésszerű használat során megrongálódik, a ruházat 

leselejtezhető, a ruházat pótlását az intézményvezető engedélyezheti. Amennyiben az 

közalkalmazottnak felróhatóan rongálódott meg, vagy válik használhatatlanná a 

munkaruházat, abban az esetben annak pótlásáról a dolgozó a saját költségén gondoskodik. 

A kiadott munka-és formaruha állagmegóvásáról, tisztításáról és karbantartásáról a 

munkavállaló saját költségén köteles gondoskodni. 

Annak a közalkalmazottnak, akinek bármilyen okból a kihordási időn belül szűnik meg a 

jogviszonya, a juttatás összegének időarányos részét vissza kell fizetni a munkáltató részére.  

Munka-és formaruha juttatás nem adható Gyed-en, Gyes-en, egy éven belül hat hónapig 

betegállományban lévő, fizetés nélküli szabadságon lévő közalkalmazottnak, illetve aki 

felmentési idejét tölti. A kihordási időt teljesítettnek kell tekinteni: öregségi nyugállományba 

helyezéskor, rokkantsági nyugállományba helyezéskor, elhalálozás esetén (választható opció). 

 

Védőruházat juttatási rendje 

A 3. oldalon felsorolt szabályok alapján a munkáltató védőruhát biztosít az általuk 

foglalkoztatott, meghatározott munkakörben dolgozó, közalkalmazottak számára. 

Ha megelőző szervezési, műszaki intézkedésekkel az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkavégzés nem valósítható meg, akkor a munkavállalókat az egyes 

kockázatokkal szemben védelmet nyújtó védőruházattal és egyéni védőeszközzel (együtt 

védőfelszerelés) kell ellátni az alábbiakban előírtak szerint. 

A védőfelszerelések, különösen a védőruházat személyes használatra szolgál, azoknak 

kihordási idejük nincs, pénzbeli megváltásuk nem lehetséges, és a védelmi képességük (a 

használati tájékoztató szerint) meghatározott szintű csökkenése esetén azokat ki kell cserélni. 

A Védőruházat beszerzéséről a munkáltató gondoskodik. Csak olyan védőruházatot lehet 

vásárolni, mely rendelkezik munkavédelmi minősítő tanúsítvánnyal. 

A védőruházat tisztításáról az intézmény gondoskodik az előírásoknak megfelelően. 

A védőfelszerelést munkába álláskor veszi át, a dolgozó. 

Ha a dolgozó a munkahelyen többféle kockázatnak van kitéve, akkor a munkavállalót minden 

egyes kockázatnak megfelelő, illetve azoktól együttesen védő kombinált védőfelszereléssel 

kell ellátni. 

A védőfelszerelésre vonatkozó előírásokat minden munkahelyi vezetőnek ismernie kell, az 

előírásokat a beosztott munkatársai felé érvényesítenie kell. A védőfelszerelést átalakítani (a 
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védelmi képességét befolyásolni) tilos! Az előírt védőfelszerelés használata nélkül, illetve 

azok szakszerűtlen használatával, valamint a nem megfelelő védelmi képességű 

védőfelszereléssel munkát végezni tilos! Az a dolgozó, aki az előírt és részére biztosított 

védőfelszerelést nem használja, fegyelmi vétséget követ el és a további munkavégzéstől el 

kell tiltani. 

A dolgozó köteles: 

• a gondjaira bízott védőfelszerelést az arra kijelölt helyen tartani, és azt az előírásoknak 

megfelelően használni, 

• a védőfelszerelést a tőle elvárható módon gondozni, karbantartani és tisztítani, 

elhasználódást, sérülést, a védőképesség csökkenését észlelve annak cseréjét 

haladéktalanul kezdeményezni. 

A védőruhát cserélni csak természetes elhasználódás vagy a munkáltatónak felróható okból 

bekövetkezett olyan mérvű változás után szabad, amely a védőruha rendeltetésszerᜐ 

használatát nem teszi lehetővé. Minőségi csere indokolt esetben (pl. terhesség) elfogadható. 

Védőruházatok munkakörönkénti meghatározása: 

Munkakörök 

Fehér 

K
öpeny 

Színes 

köpeny 

m
unkavédel

m
i lábbeli 

 
 

 ruházat 

szabadban 

történő 

m
unkavégzés

h
 

Intézményvezető X  X  

Intézményvezető 

helyettes 
X  X  

óvodatitkár   X  

óvodapedagógus X  X X 

logopédus   X  

pszichológus   X  

pedagógiai 

asszisztens 
X  X  

dajka X X X X 

karbantartó   X X 
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Záró rendelkezések 

 

Az intézménynél gondoskodni kell arról, hogy a Munkaruha szabályzatban foglalt előírásokat 

az érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzathoz csatolt íven aláírásukkal 

igazolják, a hatálybalépés napjával egyidejűleg. 

 

A Munkaruha juttatás szabályzata a fenntartó jóváhagyását követően válik hatályossá. 
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Függelékek 

 

1.sz. függelék: Munkaköri leírások 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK 

 

ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

1. Személyes adatok: 

Név: 

Születési hely: 

Szakmai végzettség: 

 

2. Munkakör: 

Beosztás:   óvodapedagógus 

Helyettesítés: Az óvodavezető és az óvodavezető helyettes utasítása alapján. 

 

3. Munkavégzés: 

Hely:    Gyáli Liliom Óvoda 

Heti munkaidő:  Heti 40 óra/hét 

Kötelező óraszáma:  32 óra/hét 

Óvodán belül eltöltött idő: + 4 óra/hét 

Minden nevelési év elején kiadott munkaidő beosztás alapján. 

 

4. Követelmények: 

Alapkövetelmény: Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet, isk.-i végzettség: 

Óvónőképző Főiskola. 

A szakmai fejlődést segítő önképzés, továbbképzési, továbbtanulási elvárások: a 7 évenkénti 

120 órás továbbképzés elvégzése. 
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A munkakör betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények: 

• Képes a gyerekekkel és szüleivel szemben együtt érző, odafigyelő, együttműködő 

magatartást tanúsítani. 

• Tisztában van a gyerekek személyiségi jogaival, azokat semmilyen körülmények 

között sem sérti meg. 

• Tudatosan alkalmazza az egyenlő bánásmód elvét 

• Tiszteletben tartja és tolerálja a másságot. 

• Óvodai munkája során biztosítja a világnézeti és politikai semlegességet. 

• A pedagógusetika, a társadalmi normák általános szabályait munkahelyén, valamint a 

magánéletben is betartja. 

• Köteles hivatásához méltó magatartást tanúsítani. (munkaidején kívül is!) 

• A gyermek érdekében együttműködni munkatársaival, szülőkkel és más 

intézményekkel. 

 

5. A munkakör célja: 

A családi nevelés kiegészítése. Az óvodáskorú gyerekek testi-lelki-szellemi gondozása, 

nevelése, fejlesztése, oktatása. 

 

A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása: 

• A kötelező óraszámon belül (heti 32 óra) pedagógiai-szakmai feladatok, tanügyi-

igazgatási, adminisztratív teendők 

• Pedagógiai-szakmai feladatok (a köznevelési törvény [Nkt.] előírásai alapján) 

• Gondozó tölti, illetve pedagógiai munkáját önállóan, teljes körű felelősséggel látja el, 

melyre írásban tervszerűen is felkészül. 

• Tudásának és szakmai felkészültségének maximumát adva foglalkozik a gyerekekkel, 

annak tudatában, hogy modell, minta, esetleg példakép számukra. 

• Kötelező óraszámát kizáróan a gyerekek között tölti el. Ezen idő alatt feladata a 

rábízott gyerekek testi-lelki gondozása, nevelése, fejlesztése, oktatása, életkoruk és 

egyéni fejlettségi szintjük figyelembevételével. 

• Felelős a rábízott gyerekek testi épségének megőrzéséért. Ennek érdekében csoportját 

egyetlen pillanatra sem hagyja felügyelet nélkül. 
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• Körültekintően gondoskodik a balesetveszélyes helyzetek elkerüléséről (csoportszoba, 

udvar, utcai séta, kirándulás). Baleset esetén az SZMSZ előírásainak megfelelően jár 

el. 

• Biztosítja a nyugalmat, a szeretetteljes légkört a gyermekcsoportban. 

• Megszervezi és megteremti a nyugodt, tartalmas játékhoz szükséges feltételeket (hely, 

idő, eszköz). A játékidő rovására nem szervez más tevékenységet. 

• Tanév elején felméri a csoportjába tartozó gyerekek neveltségi és fejlettségi szintjét. 

Éves pedagógiai munkáját ehhez viszonyítva tervezi, szervezi, bonyolítja. 

• A gyermekek fejlődését nyomon követi, meghatározott időszakonként ezt írásban is 

rögzíti. Tapasztalatairól tájékoztatja váltótársát, valamint az óvoda vezetőjét és az 

érintett gyerek szüleit (annak érzékenységét figyelembe véve). Amennyiben indokolt, 

tanácsot, segítséget kér az óvodavezetőtől, a gyermekvédelmi felelőstől vagy a 

családsegítőtől. 

• Közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában a gyermek fejlődését 

veszélyeztető körülmények megelőzésében, azonnali jelzéssel él a gyermekvédelmi 

felelős és az óvodavezető felé. 

 

Tanügy-igazgatási, adminisztratív teendők:  

• Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának tartalmát ismeri, annak elveit munkája 

során betartja. 

• A helyi nevelési program és az éves pedagógiai munkaterv elkészítésében, esetleges 

módosításában aktívan részt vesz, mint a nevelőtestület tagja. Ezek tartalmát jól 

ismeri, azonosul vele, és megvalósítását magára nézve kötelezőnek tekinti. 

• A szervezeti és működési szabályzatban (SZMSZ), valamint az óvoda házirendjében 

megfogalmazottakat betartja, és betartatja a vele kapcsolatban álló gyerekekkel és 

azok szüleivel. 

• Hivatásából eredő kötelessége a rendszeres szakmai önképzés, a megújulás, a 

műveltségbeli fejlődés. Ennek érdekében folyamatosan képezze magát. 

• Évente legalább kétszer szülői értekezletet szervez. 

• Nyomon követi a gyerekek hiányzását, naprakészen vezeti a mulasztási naplót. 

• Az igazolatlan hiányzásról, illetve a nagycsoportos foglalkozások rendszeres 

elmulasztásáról haladéktalanul tájékoztatja az intézmény vezetőjét. 
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• Szükség szerint, kérésre pedagógiai szakvéleményt ír (a nevelési tanácsadó, szakértői 

vagy rehabilitációs bizottság, bíróság számára; gyermekelhelyezés ügyében). 

• Közreműködik a gyerekek egészségügyi vizsgálatának megszervezésében. 

• Az érintettekkel (nevelőtárs, szülő, óvodavezető, fejlesztőpedagógus, pszichológus, 

logopédus, gyerekorvos stb.) történt egyeztetés alapján szakvéleményt ad a tanköteles 

gyerekekről. 

• Tájékoztatja a szülőket az iskolába való beíratás szabályiról, feltételeiről. 

• Naprakészen vezeti a nevelőtestület által elfogadott csoportnaplót: heti rend, csoportos 

szokásrend, nevelési terv (három hónapos bontásban); heti ütemterv szintjén, játék, 

mozgásfoglalkozások tagolásban. 

• Évente legalább kétszer kitölti a „fejlettségfelmérő lapot”, mely a gyerek aktuális 

fejlettségi állapotát tükrözi. 

• Ennek alapján készíti el a gyerekek fejlesztési tervét 

 

6. Általános szabályok (a Kjt., Nkt. előírásai alapján): 

A szabadság felhasználásával, illetve a távolmaradással kapcsolatos előírások: 

• A szabadság kiadásának időpontját a dolgozó meghallgatása után a munkáltató 

határozza meg. 

• A szabadságot esedékességének évében kell kiadni, illetve kivenni. 

• Szorgalmi időben szabadság igényét az óvodavezetőtől írásban kérelmezheti. 

• A munkáltató a már megkezdett szabadságot fontos érdekből megszakíthatja, de a 

munkával töltött idő a szabadságba nem számít bele. 

• Az éves szabadságból az óvoda vezetője munkahelyi érdekre hivatkozva 15 napot 

visszarendelhet. 

• Váratlan távolmaradást, hiányzást (betegség, egyéb komoly indok), a helyettesítés 

megszervezésének érdekében a munkaidő megkezdése előtt minimum 2 órával jelezni 

kell az óvodavezetőnek, illetve a helyettesnek. 

 

 

A pedagógiai munkával kapcsolatos egyéb előírások: 

• A gyerekek személyiségi jogainak megsértését jelenti, s ezért szigorúan tilos a testi 

fenyítés, a lelki terror (megfélemlítés, megalázás, csoport előtti megszégyenítés), étel 

elfogyasztására való kényszerítés, levegőztetés vagy étel elvonása, a játékidő 
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lerövidítése büntetésből vagy rossz szervezés miatt (például felesleges sorakoztatás, 

várakoztatás, videóztatás). 

• Reggel 6οο-tól- 63ο-ig, valamint 17οο órától – 18οο óráig ügyelet ellátására a pedagógus 

beosztható. 

• A gyerekeket felügyelet nélkül hagyni tilos! Amennyiben a szolgálati idő alatt 

bármilyen baleset történik az óvónő távollétében, a felelősség változatlanul őt terheli. 

Dadus, szakképzetlen növendék, szülő ilyen esetben nem vonható felelősségre. 

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

tartoznak az intézmény működésével összefüggő belső problémák, az óvoda 

szempontjából belügynek számító témák, szakmai vagy munkaügyi viták. 

Egyéb 

• A kötelező óraszám letöltése alatt az intézmény épületét elhagyni kizárólag csak 

vezetői engedéllyel lehet. 

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

illetve az udvaron nem megengedett, ilyenkor a készülékeket kikapcsolt állapotban 

kell tartani. Az ölelkező időben, amikor a váltótárs is ott van, lehet megnézni az 

esetleges üzeneteket. Rövid (1-2 perces) magánbeszélgetésre is ekkor kerülhet sor, de 

ebben az esetben is ki kell menni a csoportszobából, hogy a gyerekek ne hallják a 

beszélgetés tartalmát. 

• Munkahelyén olyan időpontban jelenjen meg, hogy a munkaidejének kezdetekor már 

átöltözve, a munkavégzésre készen álljon. 

• Életszemléletében törekedjen a pozitív beállítottságra, működjön együtt a jó 

munkahelyi légkör megteremtésében. 

• Hiányzás esetén vezető rendelkezése alapján köteles a helyettesítéssel kapcsolatos 

feladatokat ellátni. 

• Munkája során az óvónő az óvoda berendezéseit, tárgyait, értékeit, megóvni köteles, 

azokat a rendeltetésüknek megfelelően kell használnia. Amennyiben kárt okoz, anyagi 

felelősséggel tartozik. 

• Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, 

egészségügyi szabályokat. 

• Az óvoda területén (épület, udvar) a törvényi előírásnak megfelelően nem lehet 

dohányozni. 
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Egyéb feladatok a teljes (heti 8 óra) kitöltése alatt: 

Az óvodára háruló feladatokból az óvodapedagógus köteles az alábbi részfeladatokat ellátni az 

óvodavezető, vezető helyettes útmutatása szerint. 

 

 Helyettesítés 

 Szülői értekezlet, fogadóóra tartása. 

 Előadás, beszámoló, gyakorlati bemutató tartása. 

 Szertárfelelős. 

 Könyvtárfelelős. 

 Jegyzőkönyvvezetés. 

 Az óvodai munkatervben szereplő rendezvények, szabadidős tevékenységek megszervezése a 

heti 40 órás munkaidőn felül is. 

Pályázatírásban való részvétel. 

Hallgatók gyakorlatának vezetése. 

Óvodán belül eltöltött + 4 óra kimutatásának pontos vezetése határidőn belüli leadása. 

Úszásoktatásra járó gyermekek kísérése, felügyelete. 

A jelentett létszámnak megfelelően az étel darabszám szerinti ellenőrzése. 

A külső világ tevékeny megismeréséhez gondolkodjon biztonságos, külső helyszínekről (séták, 

kirándulások tervezése.) a pedagógiai program alapján. 

Családlátogatást végez, helyszínről feljegyzést készít. 

7. Záró rendelkezések: 

Bizalmas információk: 

A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak minősülő 

információkkal a törvény szellemében jár el, bizalmas információkat/dolgozói, gyermeki, 

szülői/csak a szükséges mértékben – az óvoda vezetőjének vagy helyettesének utasítására 

tárhat fel. Az intézmény belső életére vonatkozó értesüléseit köteles hivatali titokként 

megőrizni. A munkaköri leírásban foglaltak nem teljesítése vagy megszegése 

jogkövetkezményeket von maga után. A munkaköri leírás módosításának jogát a 

körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. A munkaköri leírás a visszavonásig vagy 

módosításig érvényes. 

Kelt.:       …………………………………… 
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                                                                                         Lendvay-Kiss Anita  

                                                                                         mb. intézményvezető 

        

NYILATKOZAT 

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 

példányát átvettem. 

Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi 

felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket 

rendeltetésüknek megfelelően használom.   

 

Kelt.:        …………………………………… 

             munkavállaló 
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DAJKA MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

1. Személyes adatok: 

 

 

Név: 

Születési hely: 

Szakmai végzettség: 

Besorolási kategória: 

FEOR szám: 

 

2. Munkakör: 

Beosztás:  Dajka 

Cél, feladat: A Pedagógiai Program eredményes megvalósítása, a gyerekek 

zavartalan és folyamatos ellátása érdekében segítse az 

óvodapedagógus munkáját. Az óvodai környezet rendjének, 

tisztaságának fenntartása. 

Helyettesítés: Az óvodavezető és az óvodavezető helyettes útmutatása alapján. 

 

3. Munkavégzés:  

Hely:    Gyáli Liliom Óvoda 

Heti munkaidő:  Heti 40 óra 

Minden nevelési év elején kiadott munkaidő beosztás alapján. 

 

 

4. Követelmények: 

Alapkövetelmény: Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet, isk.-i végzettség: 

minimum 8 általános iskola, előnyt élvez a dajkai szakképesítés. 

 

Elvárt ismeretek: Az óvodai nevelési és egészségügyi előírásainak, belső 

szabályzatainak ismerete. 
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Szükséges képességek: Szeretetteljes és példamutató viselkedés. 

Személyes tulajdonságok: Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiéné, segítőkészség. 

Kötelességek:   

• A munkafegyelem megtartása, az óvodavezető utasítása alapján az óvoda 

nyitása és zárása.  

• Megjelenéssel/külsővel és kulturáltsággal a munkakör megfelelő szintű 

képviselete. 

• A közösségi együttműködés formáinak betartása. 

• A gyermekek jogainak óvása, emberi méltóságának tisztelete. 

• Az óvoda zavartalan működésének szükség esetén túlmunkával történő 

biztosítása. 

 

Általános szabályok: * lásd a 3. oldalon 

 

FELADATKÖR RÉSZLETESEN- ÁLLANDÓ DAJKAI FELADATOK 

 

A gyermekek gondozása, felügyelete: 

• Betartja a munkafegyelmek a belső szabályzatokat, a közösségi élet magatartási 

szabályait és az egészségügyi előírásokat. 

• A nevelési és elején meghatározott csoportban az óvodapedagógussal egyeztetve 

ellátja a gyermek gondozását: szükség szerint segíti az öltözködést, vetkőzést, 

tisztálkodást az étkezést, a lefekvést, a felkelést, segíti a szokások kialakítását. A 

dajkai háttérszerep követelményeit teljesíti. 

• Részt vesz a gyerekek felügyeletében tilos a gyerekeket felnőtt felügyelete nélkül 

hagyni, ez vonatkozik az öltözőre és a mosdóra is, részt vesz a rendezvényeken, 

alkalmazotti értekezleteken, a csoport szülői értekezletein. 

• A gyerekek személyiségi jogainak megsértését jelenti, és ezért szigorúan tilos a 

testi fenyítés, lelki terror, megfélemlítés, megalázás, csoport előtti megszégyenítés. 

• Külső foglalkozások, séták kirándulások alkalmával a gyermekcsoportot, elkíséri 

az óvónő útmutatásai szerint segíti a gyermek felügyeletét. 

• Gondoskodik a gyermek testi épségéről, a balesetek megelőzéséről. 
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• Türelmes, halk szeretetteljes hangnemben beszélget a gyerekekkel, felügyel a 

napközben megbetegedett gyermekre. 

• A gyermekek magatartásáról, előmeneteléről a szülőknek tájékoztatást nem adhat. 

 

Általános szabályok: 

• A szabadság felhasználásával, illetve a távolmaradással kapcsolatos előírások 

• A munka törvénykönyve 134. §-a szerint: 

• bekezdés: A szabadság kiadásának időpontját a dolgozó meghallgatása után a 

munkáltató határozza meg. 

• bekezdés: Az alapszabadság egynegyedét (5nap) - a munkaviszony első három 

hónapját kivéve – a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni a 

vezetőnek. A dolgozó erre vonatkozó igényét 15 nappal előbb kell bejelentenie, 

írásban, kivéve rendkívüli esetben. 

• bekezdés: A szabadságot esedékességének évében kell kiadni, illetve kivenni. 

• (6) bekezdés: A munkáltató a már megkezdett szabadságot fontos érdekből 

megszakíthatja, de a munkával töltött idő a szabadságba nem számít bele. 

• Váratlan távolmaradást, hiányzást (betegség, egyéb komoly indok), a helyettesítés 

megszervezésének érdekében a munkaidő megkezdése előtt minimum 2 órával jelezni 

kell az óvodavezetőnek, illetve a helyettesnek. 

• A pedagógus és dajka munkatársak, a pontos és zavartalan munkakezdés érdekében, 

munka idejük kezdetekor már átöltözve jelenjenek meg a munkaterületen. 

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

intézmény vezetőjét. 

• Munkaidő alatt az intézmény területét elhagyni csak a vezető, ill. helyettese 

engedélyével lehet. Az engedélyezett távollétet a Távozási naplóban jelölni kell! 

• Magánjellegű program miatt csak nagyon indokolt esetben lehet a vezetőtől 

távolmaradást kérni, ha lehetséges előző nap, de legkésőbb megbetegedés esetén a 

munka megkezdése előtt informálni kell a vezetőt és közvetlen munkatársat a 

hiányzásról, hogy az intézkedésre elegendő idő álljon rendelkezésre. Betegség esetén a 

hiányzó dolgozó munkaköri feladatait látja el. 

• Jelenléti ívet köteles pontosan vezetni, és minden hónap utolsó napján a vezető 

helyettesnek le kell adni. 

• A szolgáltatásokra az előre meghatározott időpontban hozza-viszi a gyerekeket. 
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• Járuljon hozzá az óvoda jó munkahelyi légkörének kialakításához.  

• Mobil telefon használata a gyermek között nem megengedett. 

• Az óvodában történt legkisebb balesetről tájékoztatni kell a vezetőt, ill. a helyettest. 

• Az intézmény belügyeit, esetleges problémáit szülővel, külső személlyel megbeszélni 

nem lehet. 

• A munka idején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely közvetlenül vagy 

közvetve sérti a munkáltatója jó hátterét. 

• Az óvoda épületéből ételt kivinni nem lehet! Amennyiben ezt megszegi az alábbi 

szankciók lépnek életbe: 

• írásbeli figyelmeztetés 

• fegyelmi 

• elbocsátás 

• A személyes iratokat, értéktárgyakat a zárható szekrényben kell tartani, ezekért 

felelősséget az intézmény nem tud vállalni. Biztonságosabb elhelyezésre 

zártborítékban, páncélszekrényben van lehetőség. Felelősséget az intézmény akkor 

sem tud vállalni. 

• Az intézmény egész területén TILOS A DOHÁNYZÁS!  

• Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. 

• Minden munkatársnak rendelkeznie kell azzal a felelősséggel, hogy általa ítéltetik meg 

az intézmény. Ezért elengedhetetlen a kulturált megjelenés és viselkedés az 

intézményen belül és kívül, valamint a szakmai programokon. 

 

Az óvodai környezet rendjének, tisztaságának fenntartása: 

• Az óvoda helyiségeit tisztán és rendben tartja az óvodavezető által megjelölt területen. 

• Gondoskodik a munkaterületén található bútorok berendezések naponkénti 

tisztántartásáról. 

• Gondoskodik a textíliák szükség szerinti cseréjéről, mosásba kerüléséről, szükséges 

javításáról. 

• Gondoskodik a gyermekek eszközeinek tisztántartásáról, fertőtlenítéséről. 

• Gondoskodik a munkaterületén található szemetes-edények, illetve szeméttárolók 

kiürítéséről, valamint ezeknek az eszközöknek a tisztántartásáról. 

• Gondoskodik a munkaterületén található növények ápolásáról, gondozásáról, 

locsolásáról, szükség szerinti átültetéséről. 
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• Gondoskodik a munkaterületén található szőnyegek, lábtörlők portalanításáról, 

tisztántartásáról. 

• Az ablakok, ajtók szennyezettségétől függően elvégzi az ablaktisztítási, ajtómosási 

feladatokat.  

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

szünet után mindenképpen gondoskodik a fűtőtestek tisztításáról, valamint a 

radiátorok mögötti szennyeződések eltávolításáról. 

• A mellékhelyiségek (gyermek és nevelői WC-k) tisztántartása kiemelt napi feladat, 

melyet szükség esetén naponta többször is el kell végezni. 

• Gondoskodik a mosdók naponta legalább egyszeri vegyszeres tisztításáról. 

• Porszívózást, törölgetést csak akkor végez, mikor gyerekek nincsenek a 

csoportszobában.  

• Ágyazás előtt a csoportszobákat fel kell törölni! 

• Rossz idő esetén az ágyakat lerakni csak akkor lehet, ha a gyerekek már mennek a 

mosdóba! 

• Klórmeszezést pénteken a délutános zárós dajka végzi! Hétfőn a 6-os dajka leöblíti! 

(Gyermek nem tartózkodhat az épületben!!!) 

• Az intézmény rendezvényeihez kapcsolódóan elvégzi a rendezvény során érintett 

munkaterület soron kívüli takarítását. 

• A rendezvényeket követően segédkezik a helyszín rendjének eredeti visszaállításában. 

• Nyáron elvégzi az éves nagytakarítást. 

• Irodák takarítása a reggeli 6-os dajkák feladata. 

 

Eszközök és használatuk 

• Takarításhoz szükséges vegyszerek. Használatuk a munkavédelmi szabályok 

betartásával, biztonsági adatlapok áttanulmányozásával, a címkén található adagolás 

betartásával. 

• Szemetes lapát 

• Partvis 

• Felmosóvödör 

• Felmosó (mopp+nyél) 

• Színes törlőrongyok. Használatuk: különböző színek alapján megkülönböztetve, 

portörlésre, mosdók takarítására, wc-k tisztítására, ablakpucoláshoz. 
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• Létra. Használatuk a Műveleti utasítás munkavédelemmel kapcsolatos pontban leírtak 

alapján és a Munkavédelmi Szabályzatban, A létrák biztonságos használatának 

követelményei betartásával. 

 

Étkezéssel kapcsolatos feladatok: 

• HACCP előírásait – az előírt minimum követelményeket maradéktalanul betartja. 

• Az ételt a csoport létszámának megfelelően, bekészíti a csoportszobába. 

• Egész nap folyamatosan gondoskodik a gyerekek számára tiszta pohárról és ivóvízről. 

• A gyermekek étkezési feltételeit biztosítja. 

• Részt vesz az étkezések kulturált lebonyolításában, a gyermekek önkiszolgálásában. 

Segít az ételek kiosztásában, az edények leszedésében, és tisztántartásában. 

 

A reggeli és uzsonnakészítés munkabeosztás szerint: 

• Reggeli:  Konyhás + a 6-os dajkák végzik 

• Uzsonna:  Konyhás + kisegítő konyhás 

 

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 észlelt. (Karbantartó naplóba bejegyzi!) 

 

• 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, csapok és a WC tartály elzárását, az áramtalanítást és a riasztó 

beüzemelését. 

• Az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik. 

• A csoportszoba textíliáival, eszközeivel, edényeivel a leltár szerint elszámol. 

• A munkatársi értekezleteken, valamint a szakmai munkaközösség dajkai munkájában 

részt vesz. 
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• A munkakörülményeinek javításához szükséges tárgyi feltételek fejlesztéséhez 

javaslatot tehet az óvodavezetőnek. 

• 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 használhat, (nem a gyerekek között), 

telefont, magánügyeit mindössze (1-2 perc) a munkafolyamat zavarása nélkül intézze 

el. 

• A zárós dajka segít az öltözködésnél, de elsősorban ahol kicsik vannak. A zárós dajka 

kíséri a szolgáltatásra a gyerekeket. 

• A gyerekek és az óvoda biztonsága érdekében az udvari kapuk zárva tartásáról 

gondoskodik. 

 

Eseti dajkai feladatok: 

• Szükség esetén a gyermekeket lemossa. 

• Nyári időszakban a gyermekek fürdőzésénél segítséget nyújt. 

• Időszakonként köteles teljes nagytakarítást végezni. (ünnepekhez kötődően, nyári 

zárás idején, fertőző megbetegedés esetén) 

• Havonta fertőtleníti a csoportszoba játékait, bútorokat, fertőző betegség esetén 

azonnal. 

• Meghatározott rend szerint (háromhetente) ágyneműt cserél, szükség esetén 

gyakrabban. 

• Nyári időszakban gondoskodik a szabadban történő étkezés higiéniájáról. 

 

LÉPCSŐZETES MUNKAKEZDÉS SZERINTI FELADATFELOSZTÁS: 

 

6:00 órától 14:00 óráig műszakban dolgozó dajka feladatai: 

• Reggel nyitja az óvoda épületét. 

• Saját csoportszoba és az irodahelyiség teljes körű takarítása szellőztetés az óvoda 

egyéb helyiségeiben. 

• Segítségnyújtás a reggeli elkészítésében és betálalásában. 

• Saját csoportjában segíti a reggeliztetést. 
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• Délelőtt folyamán csoportjában tartózkodik és ellátja a gyermekek 

gondozásával/felügyeletével kapcsolatos teendőket, előkészíti az aznapi gyümölcsöt. 

• Udvari játéktevékenység/levegőztetés előtt segítségnyújtásba mosdó használatában és 

az öltözködésben. 

• 10:30-11:30-ig udvaron segíti a gyerekek felügyeletét. A csoportszoba és a 

hozzátartozó helyiségek (mosdó, öltöző) valamint a személyhez rendelt 

helyiségek/területek takarítása és rendben tartása, ágyazás. 

• Ebédeltetéssel járó feladatok ellátása: ebéd betálalása, részvétel az ebédeltetés 

folyamatában, edények konyhába szállítása. 

• Délutáni csendes pihenő feltételeinek kialakítása. 

• 12:30-13:00-ig a személyhez rendelt helyiségek takarítása, rendben tartása. 

• 13:00-14:00-ig segítségnyújtás az óvodapedagógus munkájához: eszközkészítés stb. 

 

7:30-15:30-ig dolgozó dajka feladatai: 

• Saját csoportszobájában tartózkodik és ellátja a gyermekek 

gondozásával/felügyeletével kapcsolatos teendőket. Segít a reggeli betolásában. 

Csoportja számára előkészíti az aznapi gyümölcsöt. 

• Udvari játéktevékenység/levegőztetés előtt segítségnyújtás a mosdó használatában és 

az öltözködésben. 

• 10:30-11:30-ig: az udvaron segíti a gyerekek felügyeletét. A csoportszoba és a hozzá 

tartozó helyiségek (mosdó, öltöző, terasz), valamint a személyhez rendelt 

helyiségek/területek takarítása és rendben tartása, ágyazás. 

• Ebédeltetéssel járó feladatok ellátása: ebéd betálalása, részvétel az ebédeltetés 

folyamatában, edények konyhába szállítása. 

• Délutáni csendes pihenő feltételeinek kialakítása. 

• 12:30-13:00-ig: a személyhez rendelt feladatok helyiségek takarítása, rendben 

tartása. 

• 13:00-15:00-ig: Az óvodapedagógus munkájában segítségnyújtás, 

ajándékkészítés, eszközkészítés. 

• 15:00-15:30-ig: Segít a csendes pihenőt követő feladatok ellátásában. 

(ébresztés, öltöztetés, fektető ágyak elpakolása) 

• A csoportszoba uzsonnáztatáshoz szükséges funkciójának kialakítása. 

• Tisztálkodási teendők segítése. 
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• Uzsonnáztatás, edények konyhába történő szállítása. 

 

8:00 órától 16:00 óráig műszakban dolgozó dajka feladatai: 

• Segít a reggeli betolásában. 

• Saját csoportszobájában tartózkodik és ellátja a gyermekek 

gondozásával/felügyeletével kapcsolatos teendőket. Csoportja számára 

előkészíti az aznapi gyümölcsöt. 

• Udvari játéktevékenység/levegőztetés előtt segítségnyújtás a mosdó 

használatában és az öltözködésben. 

• 10:30-11:30-ig: Az udvaron segíti a gyerekek felügyeletét. A csoportszoba és 

hozzátartozó helyiségek (mosdó, öltöző), valamint a személyhez rendelt 

helyiségek/területek takarítása és rendben tartása, ágyazás. 

• Ebédeltetéssel járó feladatok ellátása: ebéd betálalása, részvétel az ebédeltetés 

folyamatában, edények konyhába szállítása. 

• Délutáni csendes pihenő feltételeinek kialakítása. 

• 12:30-13:00-ig: a személyhez rendelt feladatok helyiségek takarítása, rendben 

tartása. 

• 13:00-15:00-ig: Az óvodapedagógus munkájában segítségnyújtás, 

ajándékkészítés, eszközkészítés. 

• 15:00-16:00-ig: Segít a csendes pihenőt követő feladatok ellátásában. 

(ébresztés, öltöztetés, fektető ágyak elpakolása) A csoportszoba 

uzsonnáztatáshoz szükséges funkciójának kialakítása. 

• Tisztálkodási teendők segítése. 

• Uzsonnáztatás, edények konyhába történő szállítása. 

• Udvari játéktevékenység/levegőztetés előtt segítségnyújtás a mosdó használatában és 

az öltözködésben. 

• Egy csoportszoba takarítása. („C” épület) 

 

8:30 órától 16:30 óráig dolgozó dajka feladatai: 

• Megegyeznek a 800 órára érkező dajka feladatával + 1600-1630-ig egy csoportszoba 

takarítása a „A” „B” „C” épületben. 

 

10:00 órától 18:00 óráig műszakban dolgozó dajka feladatai (zárós dajka): 
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Takarítási feladatok: 

• Gondoskodik az óvoda helyiségeinek tisztántartásáról, felnőtt öltöző, mosdó a 

takarítási munkarendnek megfelelően. 

• Gondoskodik a munkaterületén található bútorok berendezések naponkénti 

tisztántartásáról. 

• Gondoskodik a munkaterületén található szemetes-edények, illetve szeméttárolók 

kiürítéséről, valamint ezeknek az eszközöknek a tisztántartásáról. 

• Gondoskodik a munkaterületén található növények ápolásáról, gondozásáról, 

locsolásáról, szükség szerinti átültetéséről. 

• Gondoskodik a munkaterületén található szőnyegek, lábtörlők portalanításáról, 

tisztántartásáról. 

• Az ablakok, ajtók szennyezettségétől függően elvégzi az ablaktisztítási, ajtómosási 

feladatokat.  

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

szünet után mindenképpen gondoskodik a fűtőtestek tisztításáról, valamint a 

radiátorok mögötti szennyeződések eltávolításáról. 

• A mellékhelyiségek (mosdó és nevelői WC-k) tisztántartása kiemelt napi feladat, 

melyet szükség esetén naponta többször is el kell végezni. 

• Gondoskodik a WC higiéniájának folyamatos tisztításáról a WC papír pótlásáról. 

• Gondoskodik a mosdók naponta legalább egyszeri vegyszeres tisztításáról. 

• Klórmeszezést pénteken a délutános zárós dajka végzi! Hétfőn a 6-os dajka leöblíti! 

(Gyermek nem tartózkodhat az épületben!!!) 

• Az intézmény rendezvényeihez kapcsolódóan elvégzi a rendezvény során érintett 

munkaterület soron kívüli takarítását. 

• A rendezvényeket követően segédkezik a helyszín rendjének eredeti visszaállításában. 

• Nyáron elvégzi az éves nagytakarítást. 

• Kettő csoportszoba takarítása. (épületenként) 

Egyéb feladatok: 

• Udvari játéktevékenység/levegőztetés előtt segítségnyújtás a mosdó használatában és a 

gyerekek öltözködésében. 

• Konyhai teendők ellátásában segíti a konyhás dajkát és segít az uzsonna készítésében.  

• 14:00-tól hazamenő dajkától átveszi a csoport teendői feladatokat. 

A csendes pihenőt követő feladatok ellátása: 
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• ébresztés, öltöztetés, fektető ágyak elpakolása 

• a csoportszoba uzsonnáztatásához szükséges funkciójának kialakítása 

• tisztálkodási teendők segítése 

• uzsonnáztatás, edények konyhába történő szállítása 

• uzsonnáztatás utáni mosogatási feladatok ellátása 

• udvari játéktevékenység/levegőztetés előtt segítségnyújtás a mosdó használatában és a 

gyerekek öltözködésében. 

• gyermekek csoportszobai, udvari felügyeletének segítése 

• gyermekek kísérése az igényelt szolgáltatásokra 

• az épületek teljes felelősséggel való zárása. (ajtók, ablakok bezárásának ellenőrzése) 

• Az óvoda kulcsaiért felelősséggel tartozik. 

930-tól – 1730-ig dolgozó dajka feladata: Megegyezik a 10 órára jövő dajka feladataival. 

Kivéve: óvoda épületet nem zár.  

• Az épület aulájának takarítása. 

KONYHAI DOLGOZÓ SPECIÁLIS FELADATAI: 

I. 730-tól - 1530-ig  

II. 800-tól - 1600-ig  

A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása: 

Étkezéssel, konyhával kapcsolatos teendők: 

• Az ételszállítótól átveszi a reggelit (délelőtt a szállítólevél aláírásával) az uzsonnát és 

az ebédet. A mennyiséget egyezteti az óvodatitkárral, ezután ellenőrzi az ételek 

minőségét a szállítással kapcsolatban a HACCP-előírások betartását. Negatív 

tapasztalatát jelzi a vezetőnek vagy a helyettesnek az elkészült jegyzőkönyvet 

tanúként aláírja. 

• Az átvett ételeket az egészségügyi szabályoknak megfelelő módon tárolja, és 

közvetlenül az elfogyasztás előtt - ha szükséges - lehűti vagy felmelegíti a megfelelő 

hőmérsékletre, majd kiadagolja. 

• Délben, amíg a munkatársai vetkőztetik a gyerekeket, hozzálát az ebéd szétosztásához, 

tálalásához (kötény, sapka) legkésőbb ½ 12-kor. 

• Tálalás előtt ételmintát vesz. Ez vonatkozik a szülők által szabályosan behozott 

élelmiszerekre is. (születésnapi torta, sütemény) 

• Az ételmintás tasakokat, feldátumozva az étel megnevezésével, aláírással, 72 órán át, 

az erre a célra rendszeresített hűtőszekrényben tárolja.  
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• A szülők által behozott élelmiszereket csak abban az esetben veheti át, ha a 

tanúsítványt vagy a vásárlás igazolását leadták. 

• Délben a dajkák által kihordott edények, evőeszközök, poharak, mosogatását 

megkezdi higiéniai előírások szerint, kisegítő konyhás segítségével. 

• A fehér edények mosogatása három fázisban történik az előtisztítás után. 

 Első fázis a zsíroldás, második a fertőtlenítés harmadik az öblítés, szárítás. 

 A fekete edényeket a kijelölt mosogatóban kell elmosni. 

 A zöldségek, gyümölcsök lemosása szintén egy erre kijelölt mosogatóban történik. 

• Mosogatás után valamennyi mosogatót naponta cseppmentesen áttörli, hetente egyszer 

kisúrolja, fertőtleníti. A mosogatáshoz használt eszközöket (konyharuha, 

mosogatószivacs) fertőtleníti áztatással, vagy kifőzéssel. 

• Fokozott figyelmet fordít a tálalóasztal, a vágódeszkák, kések, szeletelő gép, 

mikrohullámú sütő, hűtőgépek és a villanytűzhely tisztaságára.(havonta 2-szer) 

• Havonta nagytakarítást végez a konyhában, minden mosogatás után felmossa a követ. 

• Havonta egyszer (a hónap utolsó szerdáján) átmossa a konyhabútorokat, leolvasztja és 

fertőtleníti a hűtőket. (a hónap első szerdáján) súrolással elvégzi az evőeszközök, 

műanyag bögrék alapos tisztítását. 

• Nagytakarítás alkalmával a konyhai üvegfal, ajtók, csővezetékek fűtőtestek lemosását 

is elvégzi. 

• A moslékos helyiség takarítása a beosztás szerint! 

• Az uzsonna készítését ½ 2-kor elkezdi, a kisegítő konyhás segítségével. 

•  A konyhában semmilyen más eszközt nem tárolhat. (ruhanemű, újság stb…) 

• Reggel 800 - ½9 –ig betolja a reggelit.  

• A ½9 –es dajka csoportjában: segíti a reggeliztetést. 

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 észlelt. (Karbantartó naplóba bejegyzi!) 

• Feladata, hogy a munkaterületén az intézményi vagyon biztonságára ügyeljen, tartsa 

be a vagyonvédelmi előírásokat. 
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• Betartja a tűz-munka és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a 

rábízott anyagokkal. Kialakítja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, az 

anyagi lehetőségek szerint. 

Kisegítő konyhai dolgozó munkaköri feladatai 800 – 1600-ig: 

• Megegyeznek a konyhai dolgozó feladataival. 

• 800 – 830-ig a „B” épületben a 830-as dajka csoportjába betolja a reggelit, segít a 

reggeliztetésben. 

Felelősség kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható: 

• munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért; 

• vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért; 

• a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, hivatali titok, a munkatársak 

és a gyermekek jogainak megsértéséért; 

• a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért; elrontásáért; 

• a számára kiadott eszközök, valamint a vegyszerek, tisztítószerek biztonságos 

tárolásáért, különös figyelemmel arra, hogy a gyermekekre veszélyes szerek 

illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek; 

• munkaterületéhez tartozó helyiség gondatlan zárásáért; 

• a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és higiéniai veszélyeztetéséért. 

• köteles évente 1x részt venni a munkaköri egészségügyi vizsgálaton! 

• kötelezettségszegő magatartás!  

• együttműködés 

 

 

 

5. Záró rendelkezések: 

Bizalmas információk: 

A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak minősülő 

információkkal a törvény szellemében jár el, bizalmas információkat/dolgozói, gyermeki, 

szülői/csak a szükséges mértékben – az óvoda vezetőjének vagy helyettesének utasítására 

tárhat fel. Az intézmény belső életére vonatkozó értesüléseit köteles hivatali titokként 

megőrizni.  
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A munkaköri leírásban foglaltak nem teljesítése vagy megszegése jogkövetkezményeket von 

maga után. A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató 

fenntartja. A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes. 

 

Kelt.:       …………………………………… 

Lendvay-Kiss Anita  

   intézményvezető 

          a munkáltatói jogkör gyakorlója 

 

NYILATKOZAT 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 

példányát átvettem. 

Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi 

felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket 

rendeltetésüknek megfelelően használom.   

 

Kelt.:        …………………………………… 

             munkavállaló 
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ÓVODATITKÁR MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

A munkavállaló neve: 

Munkakör: óvodatitkár  

A munkahely neve, címe:  

Gyáli Liliom Óvoda 

2360 Gyál Liliom u. 13-15. 

A kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója: 

Az intézmény vezetője 

Helyettesítője:  

Munkaideje: 40 óra/hét 

Besorolása:  

Járandósága:  

 

A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények: 

Tisztában van az iratkezelés szabályival. 

Az általa vezetett nyilvántartások világosak, jól követhetőek. 

 

A munkakör célja: 

Az intézmény működésével kapcsolatos ügyek intézése, adminisztrációk ellátása. 

Az intézményi dokumentumok (szabályzatok, munkatervek, bemutatóra vázlatok, pedagógiai 

szakvélemények ) levelezések legépelése. 

 

Ügyviteli ügyintézői feladatok 

• Naprakészen vezeti az iktató- és postakönyvet a gazdasági ügyintézővel közösen. 

• Telefonon ügyeletet tart, üzeneteket vesz át és továbbít. 

• Részletes telefonszámla alapján kigyűjti a dolgozók magán beszélgetéseit és azok 

összegét minden hónap 10-ig befizetteti. Ugyanígy köteles eljárni a fénymásolások 

igénybevételével kapcsolatban is. 

• A dolgozók jelenléti ívét megnyitja, illetve a munkaidő nyilvántartást 

(óvodapedagógusoknak) ellenőrzi kéthavi bontásban. 
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• A gyerekekkel kapcsolatos nyilvántartások, adatok vezetése, igazolások előkészítése. 

• A belső házipénztár a szabályzatban foglaltak szerinti kezelése. (A belső házipénztár 

szabályzata mellékelve) Óvodai rendezvények bevételének kezelése, fényképrendelés, 

úszás szolgáltatások rendezése, pénzkezelése. 

• Munkakörébe tartozik az intézmény adminisztrációs teendőinek ellátása (jelentések, 

jegyzőkönyvek, pedagógiai anyagok, egyéb levelezések stb.) 

• Pedagógus továbbképzés adminisztratív vezetése. 

• Értekezleten jegyzőkönyvet vezet. 

• Személyi anyag dokumentumainak folyamatos vezetése. 

• Könyvleltár vezetése. 

• MÁV igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézést elvégzi – február 5-ig. 

• Fénymásolás, csoportok felé kiosztása. 

• Pedagógus igazolványokat minden év szeptember 15-ig érvényesíti. 

• Dolgozók egészségügyi kartonjainak nyilvántartása, egészségügyi alkalmassági 

vizsgálat előkészítése. 

• A pénztárral kapcsolatban közvetlen ügyintézői tevékenységet lát el. És az óvoda 

működésével kapcsolatos pénzügyi teendőkért teljes anyagi felelősséggel tartozik – a 

gazdasági ügyintézővel közösen. 

 

Nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatok: 

• Tanügyi- igazgatási feladatok és nyilvántartások 

• Az óvodába felvett gyerekek adatainak rögzítése a gazdasági ügyintézővel. (Csemete 

program folyamatos vezetése) 

• Az éves statisztikák elkészítéséhez adatok kigyűjtése, különböző szempontok szerinti 

rendszerezése. 

• Az óvoda működéséhez szükséges kisebb eszközök vásárlása, megrendelése 

(tisztítószer, irodaszer) és a megvásárolt eszközök bevételezése, gazdasági 

ügyintézővel. 

• A kis értékű, illetve nagy értékű eszközökről leltár vezetése. A szoba és egyéb 

helyiségek leltárainak elkészítése. 

• Az éves és az alkalomszerű leltározás előkészítése, megszervezése, lebonyolításának 

adminisztrálása. 

• Selejtezés előkészítése, lebonyolítása, 
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• Folyóiratok, szakkönyvek, nyomtatványok megrendelése. 

• Kisebb javítási munkálatok megrendelése. 

• Egyéb: 

• A munkaidő alatt, magánügyben csak a munka zavarása nélkül a legszükségesebb 

esetben használjon telefont. 

• Munkahelyén olyan időpontban jelenjen meg, hogy a munkaidejének kezdetekor már a 

munkavégzésre készen álljon. 

• Munkája során az óvoda berendezési tárgyait, értékeit megóvni köteles, azokat a 

rendeltetésüknek megfelelően kell használnia. Amennyiben kárt okoz anyagi 

felelősséggel tartozik. 

• Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, 

egészségügyi szabályokat. 

• Ha idegen érkezik az épületbe, udvariasan feltartóztatja megkérdezi, hogy kit keres, 

majd megkéri, hogy várakozzon az előtérben. Ezután szól a keresett személynek. 

• Az intézmény épületét elhagyni kizárólag csak a vezető engedélyével lehet.  

• (Távozási napló használata.) 

 

A munkavállaló jogai és kötelességei (a köznevelési törvény alapján): 

• Tudásának és képességének megfelelő, korrekt munkavégzés. 

• A munkafegyelem betartása, a jó munkahelyi légkör alakítása. 

 

Felelőssége: A rábízott pénz, ill. iratok kezeléséért anyagi és erkölcsi felelősség terheli. 

• A beiskolázással kapcsolatos adminisztráció (óvodai szakvélemény, iskolák értesítése) 

elvégzése. 

• A munkaerő változásait követő nagykönyv vezetése (belépés, kilépés). 

• A munkaruha nyilvántartás vezetése. 

 

Kapcsolattartási és információszolgáltatási kötelezettsége: 

Óvodavezető, óvodavezető-helyettes, csoportos óvónők. 

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

hogy ki kereste őt (személyese, vagy telefonon) milyen ügyben, és hogy ki keresse a másikat. 

Beszámolási kötelezettséggel az óvoda vezetőjének és helyettesének tartozik. 

Önálló intézkedési jogkörrel nem rendelkezik! 
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Nyilatkozat: 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 

példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt 

értékekért anyagi felelősséggel tartozom. 

A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően 

használom! 

 

A munkaköri leírás módosítását a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 

 

Dátum:  

 

 ………………………………….  ……………………………. 

          intézményvezető    munkavállaló 
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PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

Személyes adatok: 

Név: 

Születési hely: 

Szakmai végzettség: 

 

Munkakör: 

Beosztás: Pedagógiai asszisztens 

Cél, feladat:  

• Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése. 

• A pedagógiai program eredményes megvalósítása, a gyermekek zavartalan és 

folyamatos ellátása érdekében segítse az óvodapedagógus munkáját. 

 

Helyettesítés: 

• Az óvodavezető és az óvodavezető helyettesek útmutatása alapján. 

 

Munkavégzés:  

Hely:    Gyáli Liliom Óvoda 

Heti munkaidő:  40 óra 

Beosztása: 

• Napi 8 óra, az intézmény aktuális igénye és a dolgozóval való egyeztetés szerint. 

• Szabadságát főképpen az óvodai összevont csoportok, ügyeletek során veheti ki. 

 

Követelmények: 

Alapkövetelmény:   Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet. 

Iskolai végzettség, szakképesítés:   Minimum 8 általános iskola, új alkalmazás esetén 

pedagógiai asszisztensi végzettség. 

Elvárt ismeretek:  Az óvoda nevelési és egészségügyi előírásainak, 

belső szabályzatának ismerete. 

Szükséges képességek:   Szeretetteljes és példaadó viselkedés gyakorlata. 

Személyes tulajdonságok: Pontosság megbízhatóság, türelem, higiéné, 

segítőkészség. 
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KÖTELESSÉGEK - Főbb tevékenységek és felelősségek összefoglalása 

Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése: 

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

• Köteles gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek 

foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális segítéséről a pedagógusok iránymutatása 

szerint. 

• Foglalkozásokon óvónő irányításával segíti a csoportban folyó munkát, az eszközöket 

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

előkészítésében, egyes gyermekeknek egyéni segítséget nyújt, hogy a foglalkozásokon 

megfelelően tudjanak dolgozni. 

• Ügyel a folyosói rendre, a WC rendeltetésszerű használatára, a kézmosásra, a 

gyermekek étkezésére. 

• Részt vesz a reggeli, az ebéd és az uzsonnáztatás lebonyolításában. 

• Az udvari levegőztetésnél, sétánál, úszásnál segít a gyermekek öltözködésében, az 

udvari rend megtartásában, játékot kezdeményez, játék - foglalkozásokat önállóan tart. 

• Sétánál, óvodán kívüli foglalkozásoknál, kirándulásoknál segíti a gyermekek utcai 

közlekedését, a programokon való kulturált részvételt. 

• A délutáni foglalkozásokon a pedagógus útmutatása szerint segít a szervezett 

foglalkozások előkészítésében, levezetésében. 

• Esetenként önállóan megtervezi és levezeti a játékot. 

• Csendes pihenő alatt és szabadidejében szemléltető eszközöket készít, azokat karban 

tartja, előkészíti a következő napra. 

• Segít a gyermekek hazabocsátásánál.  

• Óvónői útmutatás alapján önállóan egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést végez. 

• A megtanult fejlesztő terápiák egyes elemeit a pedagógus útmutatása szerint 

gyermekekkel gyakorolja.  

• Kisebb baleset esetén elsősegélyt nyújt, de erről mindenképpen értesíti a beosztott 

pedagógust vagy vezetőt.  

• Ismeri az intézmény alapdokumentumait. 

• Munkáját minden esetben az említett dokumentumok alapján és a pedagógusok 

útmutatása szerint végzi. 
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FELELŐSSÉG – KÜLÖNLEGES FELELŐSSÉGEK: 

Személyekért: 

• Az intézmény alkalmazotti körének tagjaiként alakítója és részese a jó munkahelyi 

légkörnek.  

• Az óvoda nevelőtestületével és technikai dolgozóival összhangban szervezi munkáját, 

törekszik az egymást segítő emberi kapcsolatok kialakítására.  

• Részt vesz a gyermekek egészséges testi és mentálhigiénés környezetének 

kialakításában.  

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

pedagógushoz irányítja.  

• A hivatali titoktartás e munkakörben is kötelező. 

Vagyon: 

• Felelős az intézményben lévő iroda-és számítástechnikai berendezések 

rendeltetésszerű használatáért. 

• Szervezi és végrehajtja a rábízott beszerzéseket. 

Pénzügyi döntések: 

• Az intézmény pénzügyeit érintő kérdésekben csak az intézmény vezetőinek döntése 

után intézkedhet. 

Tervezés: 

• Figyelemmel kíséri a csoportra/gyermekre vonatkozó terveket, azok megvalósítását 

proaktívan segíti. 

• Saját feladatait a munkahelyi vezető utasítása szerint tervezi és adminisztrálja. 

Technikai döntések: 

• Betartja a tűz-munka és balesetvédelmi előírásokat. 

• Takarékosan gazdálkodik a rábízott anyagokkal. 

• Kialakítja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, az anyagi lehetőségek 

szerint. 

Bizalmas információk: 

• A személyiségi jogokat, érintő adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak minősülő 

információkkal a törvény szellemében jár el, bizalmas információkat/dolgozói, 

gyermeki/szülői csak a szükséges mértékben – az óvoda vezetőjének vagy 

helyetteseinek utasítására tárhat fel. 
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• Az intézmény belső életére vonatkozó értesüléseit köteles hivatali titokként megőrizni. 

Ellenőrzés foka: 

• Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai (PP, SZMSZ, KSZ, 

HÁZIREND stb.) által megfogalmazott célkitűzések, a működési rend, a vezetői 

utasítások és a nevelőtestületi határozatok betartása alapján végzi. 

• A fenti dokumentumokban előírtakat a gyermekkel is betartatja. 

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

Kapcsolatok: 

• Napi munkájában rendszeresen együttműködik a csoportban dolgozó pedagógusokkal, 

az óvodatitkárral és az óvodavezetéssel. 

• Részt vesz a nevelőtestületi, alkalmazotti értekezleteken. 

• Az intézmény gyermekei és dolgozói érdekében kiegyensúlyozott kapcsolatra 

törekszik: a társintézményekkel, a szülőkkel ápolja, a hagyományosan kialakult 

kapcsolatainkat. 

• A tudomására jutott információkat titokként kezeli. 

• A szabályzatokat, megállapodásokat elfogadja, betartja. 

Egyéb feladatok: 

• Az épületek előterének a díszítése az aktuális évszaknak, ünnepkörnek megfelelően 

minden hónap 5-ig. 

• Feladatvégzésükhöz tartozik a fénymásolás, nyomtatás amelyet 13ºº-14ºº óra között 

intéznek. 

• Segítik a programok szervezését. (Bábszínház, Cirkusz stb…) 

• Jegyzőkönyvek, pályázatok, adminisztratív munkák gépelésében előkészítésében részt 

vesznek. 

• A munkaidő nyilvántartó lapok; jelenléti ívek összegyűjtése. 

• Segít az intézmény rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában. 

• Egyéb alkalmankénti megbízásoknak eleget tesz. 

 

A munkaköri leírás az alábbi jogszabályokban előírtaknak megfelelően készült: 

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény2.sz. melléklete 

• A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

 

Javaslattételre jogosult:  az óvoda működési körébe tartozó kérdésekben. 
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Véleményezésre jogosult: 

• intézményvezető választás 

• éves munkaterv értékelés 

 

Döntésre jogosult: 

• pedagógiai eljárások, módszerek megválasztása témakörben 

 

Részvételi jog:  illeti meg azokon a rendezvényeken, amelyekre meghívót kap. 

 

ZÁRADÉK: 

A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodóan a munkáltató 

fenntartja. A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes. A munkaköri 

leírásban foglaltak nem teljesítése vagy megszegése jogkövetkezményeket von maga után. 

Kelt.: 

 ____________________________ 

  Lendvay-Kiss Anita 

  mb. intézményvezető 

 

NYILATKOZAT 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 

példányát átvettem. 

 

Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi 

felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket 

rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 

Kelt.: 

 

 ____________________________ 

        munkavállaló 
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KARBANTARTÓ, PARKGONDOZÓ MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

 

A munkakört betöltő neve:  

Képesítési előírás:  

Munkaidő:  

Munkavégzés helye:  

Sürgős üzemzavar elhárítása érdekében ez az idő meghosszabbítható, a többlet idő 

lecsúsztatható. 

Munkáltatója az intézmény vezetője. 

Nevezett jelenléti ívet tartozik vezetni, melybe naponta beírja a munkába érkezés és távozás 

idejét. 

A jelenléti ívet minden hó 1-jéig kell leadni az intézmény vezetőjének. 

Szabadság kiadására intézményvezetővel történt előzetes megbeszélés alapján kerül sor. 

Szabadságigényét 3 nappal előre köteles bejelenteni. 

Betegség esetén azonnal köteles értesíteni munkahelyét. 

A műhely tisztaságáért, rendjéért felel. 

Az óvoda kulcsait megőrzi, azokért felel. A kulcsokat másra nem bízza. 

 

Munkaköri feladatok 

 

Park gondozási feladatok: 

• az óvoda kijelölt területének fásítása, füvesítése 

• a talaj megmunkálása, ahol erre lehetőség van, gépi úton történik 

• fák, bokrok szükség szerinti metszése, virágok gondozása 

• a füves, fás, bokros részek szükség szerinti öntözése 

• az intézmény teljes területének gyomtalanítása, az utcai részeken gyomíróval 

• a fű rendszeres vágása, összetakarítása 

• homokozók rendszeres felásása, nyári időszakban locsolása. 

 

Dajkákkal megosztva, közösen tartoznak elvégezni: 

• az intézmény területének tisztántartását (parkoló tisztántartása) 
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• téli időszakban a közlekedő utak, járdák, hótól való eltakarítását, jegesedés 

esetén homokkal történő felszórását. 

• kiszállított étel konyhába történő bevitele - 2 és 4 csoportos épületbe. 

• Rendkívüli, tartós havazás esetén külső segítség vehető igénybe a Polgármesteri 

Hivatal Műszaki Osztályától. 

Karbantartói feladatok: 

• karbantartási füzetből reggelenként a szükséges, fontos munkákat ütemezi, 

elvégzi 

• javításhoz szükséges anyagok beszerzéséről a gazdasági ügyintézővel történt 

megbeszélés alapján gondoskodik 

• zárak, csapok, szennyvíz-lefolyók rendszeres ellenőrzése, javítása,  

• villanyégők cseréje  

• nyári karbantartás, meszelés, festésnél közreműködés, bútorok, berendezések 

átrakásánál segítségnyújtás 

• udvari játékok rendszeres ellenőrzése, javítása 

• szakértelmet nem igénylő szemléltető eszközök javítása 

• minden olyan karbantartói munkánál történő közreműködés, melyet külső 

szakember végez, az elvégzett munka figyelemmel kísérése, észrevételek 

jelentése az intézmény vezetőjének 

• ősszel a csatornák tisztítása a falevelektől 

• kerítés folyamatos karbantartása 

• utcai kapuk, zárak folyamatos ellenőrzése, karbantartása. 

 

Egyéb: 

A mérőóra állást (víz, gáz, villany) folyamatosan feljegyzi az erre rendszeresített füzetbe. 

Óvoda postai küldeményét elviszi. 

FEGY riasztás esetén köteles az intézménybe való bejutást biztosítani. 

Munkáját a gyermekek napi rendjének függvényében végzi, a vezető tudomásával és az 

óvónőkkel megbeszélve. 

Munkaideje alatt az óvoda területén köteles tartózkodni. Távozáshoz az intézmény vezetője, 

vezető-helyettese engedélyét kell kérni. (Távozási naplóba beírni.) 

A fentiekben nem szabályozott munkákban való részvételre az intézmény vezetőjének 

előzetes egyeztetése alapján kerülhet sor.  
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(Berendezési tárgyak készítése, javítása, rendezvények előkészítésében való részvétel stb.) 

A rábízott vagyontárgyak megóvásáról köteles gondoskodni. 

Minden rendkívüli eseményt az intézményvezetőnek haladéktalanul jelenteni kell. 

 

A munkaköri leírás módosítását a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 

 

Gyál, ……………………………. 

 

                                                                                         Lendvay-Kiss Anita 

             mb. intézményvezető 

 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem és megtartásáért felelősséget vállalok. 

 

Az Óvoda Baleset- és Tűzvédelmi Szabályzatában foglaltakat megismertem, azokat magamra 

nézve kötelezőnek ismerem el, és munkámat ennek megfelelően végzem. 

 

 

                

……………………………… 

                                                                                    munkavállaló 
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ÓVODAPSZICHOLÓGUS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

Feladatai: 

• Általános feladata, hogy segítse a nevelő munkát. 

• Rendszerszemléletben dolgozik, a gyermek-szülő-pedagógus mezőben végzi a 

gyermek megsegítését. 

• Feladata elsősorban a primer prevenció, melynek keretében közvetett és közvetlen 

módon segíti a gyermek személyiségfejlődését, kognitív és érzelmi fejlődésének 

biztonságát a nevelés-lélektani és a szociálpszichológiai eszközrendszer 

kompetenciahatárain belül. 

• Másodlagos prevenciót végez, melynek keretében a már kialakult probléma gyökerét 

igyekszik megkeresni és azonnali segítséggel próbálja megakadályozni annak 

súlyosbodását. 

Feladata továbbá: 

• Célja a gyermek személyiségfejlesztése, lelki egészségvédelme, továbbá a nevelő-

oktató munka hatékonyságának elősegítése.  

• Közvetlen segítséget nyújt a pedagógusoknak a nevelő-oktató munkához. 

• Egyéni vagy csoportos foglalkozások keretében közreműködik a gyermekek 

beilleszkedését, társas kapcsolatait javító intézkedésekben.  

• Megszervezi a mentálhigiénés preventív feladatokat az óvodában az egyén és az 

intézményi szervezet szintjén. 

• Megszervezi az óvodában az intézményben észlelt személyközi konfliktusok és 

erőszakjelenségek megoldásával kapcsolatos pszichológiai témájú feladatokat.  

• Megszervezi a krízistanácsadást a következő váratlan, súlyos élethelyzetekben: 

váratlan családi krízishelyzet, továbbá terápiás vagy más kezelés szükségessége esetén 

továbbirányít a pedagógiai szakszolgálathoz vagy más szakellátást biztosító 

intézményhez.  

• A kiemelten tehetséges gyermek tehetséggondozásában a pedagógusokkal közösen 

kidolgozza az együttműködés és az ellátás kereteit. 

• Kiemelt célcsoportja az ötödik életévüket betöltött gyermekek.  

• Segíti a pedagógusok számára a pszichológiai ismeretek elsajátítását. 

• Az intézményből érkezett jelzésnek megfelelően a gyermeket a tanórán, az óvodai 

foglalkozáson megfigyeli, a pedagógussal és a szülővel konzultál, a gyermeket egyéni 

vagy csoportos feltáró és fejlesztő célzatú foglalkoztatásban részesíti. 
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• A gyermek ellátását minden esetben csak írásos szülői beleegyező nyilatkozat 

birtokában végezheti. 

• Munkája során maradéktalanul betartja a pszichológusok Szakmai Etikai Kódexében 

leírtakat. 

• Munkája során kiemelkedően ügyel az adatvédelmi törvény rá vonatkozó előírásaira: a 

tevékenysége gyakorlása közben tudomására jutott különleges adatot csak és kizárólag 

a gyermek törvényes képviselőjének hozzájárulása birtokában közölhet harmadik 

személlyel. 

• Lehetőségekhez mérten részt vesz külső esetmegbeszélő csoportokon, szupervízión 

• Kompetenciája erejéig látja el az eseteket: Az intézmény szakfeladatán és 

kompetenciáján túlmutató problémák kezelése érdekében, pontos felvilágosítást ad az 

érintettek számára, a nekik megfelelő intézményekről, szakemberekről és azok 

megtalálási helyéről, elérhetőségének módjáról. Ennek érdekében együttműködik az 

oktatási, egészségügyi, szociális és közigazgatási intézményekkel. 

• Felkérésre szülői értekezletet vagy szakmai előadást tart. 

• A külső kapcsolatok során a dolgozó feladatát maximális szakmaisággal és 

intenzitással úgy végzi, hogy az minden esetben az intézmény szakmai hírnevének 

növekedését segítse elő. 

• Folyamatosan figyelemmel kíséri a munkájához kapcsolódó törvényeket, rendeleteket, 

és azok változásait. 

• Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a gyermek bármilyen szempontból veszélyeztetve 

van, haladéktalanul él jelzési kötelezettségével a Gyermekjóléti Szolgálat vagy a 

Gyámhivatal felé. 

• A még szakpszichológusi képesítéssel nem rendelkező okleveles pszichológus 

törekszik a szakképesítés mielőbbi megszerzésére.  

 

Munkaidő-  ……… óra 

• Ha betegsége, szabadsága, vagy egyéb ok miatt az óráját nem tudja megtartani, erről a 

szülőt, gondviselőt minél hamarabb személyesen értesíti, illetve mindent megtesz 

azért, hogy az információ eljusson hozzájuk.  

• Évi rendes szabadságát a szorgalmi időn kívül veheti igénybe, tanév közben csak 

különösen indokolt esetben vehető igénybe szabadság. 
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Adminisztráció: 

• Valamennyi általa végzett fejlesztésről Egyéni fejlesztési lapot nyit és ott írásban 

rögzíti a megfigyeléseit, a terápia menetét, az esethez kapcsolódó szakértők és 

intézmények véleményét illetve az ezzel kapcsolatos dokumentumok másolatát.  

• Munkanaplóban rögzíti az általa megtartott órákat. 

• Kérésre valamennyi naplóját haladéktalanul átadja az intézményvezetőnek ellenőrzés 

céljából. 

 

• Etikai előírások: 

• Az intézményben dolgozó pszichológusokra a Magyar Pszichológiai Társaság és a 

Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete által kiadott Pszichológusok 

Szakmai Etikai Kódexének előírásai kötelező érvényűek. 

 

Titoktartás: 

A Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe részletesen szabályozza a titoktartásra vonatkozó 

kötelezettségeket, melyet ezen Munkaköri leírás aláírásával önmagára nézve kötelező 

érvényűnek fogad el.  

 

Egyéb kötelezettségek: 

Az intézmény eszközeit, könyveit leltár szerint veszi át, arról elismervényt ír alá. A teljes kárt 

köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan 

dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket kizárólagosan kezel vagy használ, kivéve, 

ha bizonyítja, hogy a hiányt elháríthatatlan külső ok idézte elő. (Munka tv. 169. §) A 

csoportosan használt eszközökre csoportos leltárfelelősségi megállapodás köthető, melyet a 

Mt. 170/B. § szabályoz. 

 

Ezen munkaköri leírás új munkaköri leírás kiadásáig érvényes.  

Be nem tartása - a MT-ben és a Kjt-ben szabályozott módon – fegyelmi eljárást von maga 

után. 

 

Gyál, …………………………………. 

       ………………………………... 

intézményvezető 
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Alulírott, ………………………..……………, pedagógus munkakörben foglalkoztatott 

pszichológus aláírásommal igazolom, hogy a Munkaköri leírást tudomásul vettem, annak 

előírásait magamra nézve kötelező érvényűnek ismerem el. 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

 

…………………………………….…… 

                                                                                                           munkavállaló 
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LOGOPÉDUS 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

A munkáltató neve, címe: Gyáli Liliom Óvoda 

         2360 Gyál, Liliom u. 13-15. 

Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója: Lendvay-Kiss Anita intézményvezető 

A közalkalmazott neve: ____________________ 

Születési helye, ideje: ______________________ 

Anyja neve: ______________________________ 

Lakcíme: ________________________________ 

FEOR:_______ 

Munkakör megnevezése: logopédus 

KÖVETELMÉNYEK 

Alapkövetelmény Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság 

Iskolai végzettség, 

szakképesítés 

Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség. 

Elvárt ismeretek Az óvoda belső szabályzatainak ismerete. 

Szükséges képességek Önálló munkavégzés. Együttműködés 

Személyes tulajdonságok Kiegyensúlyozottság, pontosság, megbízhatóság, türelem. 

Példamutató magatartás és megjelenés. 

Munkavégzés helye: 2360 Gyál, Liliom u. 13-15. 

Munkaideje:  

• Teljes munkaidő: heti 40 óra 

• Kötött munkaidő: heti 32 óra, ebből foglalkozásra kötelező heti 21 óra, egyéb 

tevékenységekre heti 11óra 

• Kötetlen, szabadon felhasználható munkaidő: heti 8 óra 

Munkaidő beosztása: állandó délelőttös műszak  

(délelőttős műszak: kötött munkaidő esetén: 07:30 – 13:30 ) 

• Ha betegsége, szabadsága, vagy egyéb ok miatt az óráját nem tudja megtartani, erről a 

szülőt, gondviselőt minél hamarabb személyesen értesíti, illetve mindent megtesz 

azért, hogy az információ eljusson hozzájuk.  

Az utasítást adó felettes: 

• Intézményvezető 

• Intézményvezető helyettesek 
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A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások: 

 

• 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról 

• 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 

• 10/199. (V.13.) MKM rendelet, 

• Alapító okirat, SZMSZ, 

• Pedagógiai Program 

• Köznevelési Törvény 20/2012.(VIII.31.) 

EMMI Rendelet 

A munkavállaló  

Végzettsége: Főiskola (326/2013. korm.rend. 2.melléklete szerint) 

Képesítése:  gyógypedagógus, logopédus 

Besorolása: PedI./2 

Munkabér elszámolás: 

Elszámolás módja: Közalkalmazotti bértábla alapján, valamint a A Kormány 454/2015. 

(XII. 29.) Korm. rendelete alapján 

Munkabér kifizetés rendje: A munkabért havi rendszerességgel, legkésőbb a tárgyhót 

követő hónap 3. napjáig utalja át a munkáltató a munkavállaló által megadott számlaszám 

alapján a munkavállaló számlájára. 

Egyéb bér jellegű juttatás 

• Étkezési támogatás: a fenntartó döntése alapján történik. 

• jubileumi jutalom: 25 éves, 30 éves, 40 éves, az óvodával folyamatos munkaviszony 

esetén 

Szabadság:  

Alapszabadság: 21 nap  

Pótszabadság:   A 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet 30. § (1) bekezdése szerint 25 

munkanap  

Gyereknap:   16. életévét be nem töltött gyermekek után, 2 nap/ gyermek 

Egyéb pótszabadságok: a Munkatörvény Könyve szerint (pl. tartósan beteg gyermek után 

+2nap) 

Éves összesen: munkaköri leírás kiadása évében: 46 nap 

Szabadság kiadásának módja: törvényi előírásoknak megfelelően 

A munkavégzés helye:  2360 Gyál, Liliom u. 13-15. 
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Önálló intézkedési jogkörrel nem rendelkezik! 

Alapvető követelmények az óvodai dolgozók számára: 

• Valamennyi munkatárs a pontos és zavartalan munkakezdés érdekében, 

munkaidejének kezdetekor már átöltözve foglalja el munkaterületét. 

• Az esetleges késésről, s annak indokáról a nap folyamán tájékoztatni kell az 

intézményvezetőt. 

• A szabadság igénylését lehetőleg írásban, minimum egy héttel azt megelőzően kell 

kérni. 

• A dolgozó megbetegedése esetén lehetőleg előző nap, de a munka megkezdése előtt  

• 1-2 órával informálni kell a vezetőt vagy a helyettest és a közvetlen munkatársat a 

hiányzásról, hogy az intézkedésre elegendő idő álljon rendelkezésre. 

• Az óvodában történt legkisebb balesetről, orvost igénylő esetről is tájékoztatni kell a 

vezetőt, távollétében helyettest. 

• Munkaidő alatt az óvoda épületét elhagyni csak a vezető, távolléte esetén a vezető 

helyettes engedélyével lehet. 

• Az óvoda belügyeit, esetleges problémáit szülővel, külső személlyel megtárgyalni nem 

etikus. A gyerekekről, szülőkről ismert adatokat bizalmasan kell kezelni. 

• A balesetveszély elkerülése és elhárítása mindenki számára alapvető feladat. 

• Baleset, tűz, bombariadó esetén az előírások mindenki számára kötelező. 

• Munkahelyén olyan időpontban jelenjen meg, hogy a munkaidejének kezdetekor már a 

munkavégzésre készen álljon. 

• Munkája során az óvoda berendezéseit, tárgyait, értékeit megóvni köteles, azokat a 

rendeltetésüknek megfelelően kell használnia. Amennyiben kárt okoz, anyagi 

felelősséggel tartozik. 

• Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, 

egészségügyi szabályokat. 

• Az intézménybe érkező idegenek udvarias fogadása, eligazítása. 

• A tudomására jutott információkat, adatokat bizalmasan kezeli. 

Munkakör célja 

• A Gyáli Liliom Óvodában az 5 éves gyermekek szűrővizsgálatának elkészítése. A 

különböző részképesség zavarokkal küzdő gyermekek pedagógiai vizsgálata, 

szakvélemény készítése. 
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Munkakör feladatai 

• A Gyáli Liliom Óvodában – legalább középső csoportban – valamennyi gyermek 

logopédiai szűrése, valamint az óvodai pedagógusok jelzése alapján a súlyos 

beszédfejlődési zavart mutató gyermekek vizsgálata. 

• Az óvodába járó gyermekek közül a még beszédhibás, vagy más kommunikációs 

(olvasás, írás) nehézségekkel küzdő gyermekek vizsgálata diagnosztizálása. 

• A feltárt beszédhibák, beszédfejlődési problémák alapján foglalkozási egyéni 

fejlesztési tervnek megfelelően csoport ás órabeosztás elkészítése. 

• A foglalkozások megszervezése a szülőkkel, az óvodák, iskolák vezetőivel, 

pedagógusaival való együttműködés keretében úgy, hogy a logopédiai foglalkozások 

az óvodai munkát és az óvoda szervezett programjait ne zavarják. 

• A foglalkozások anyagát, a gyermekek hiányzását a logopédiai munkanaplóban 

dokumentálja. Az előjegyzett gyermekeket a forgalmi naplóban vezeti. 

• Félévben és a tanév végén értékeli a gyermekeket, valamint elkészíti az év végi 

statisztikát. 

• Folyamatos kapcsolatot, konzultációt tart a szülőkkel, pedagógusokkal, mentorral. 

• Konzultációt folytat logopédiai foglalkozásokon résztvevő tanköteles korú gyermekek 

beiskolázásával kapcsolatban. 

• Részt vesz a tanköteles nagycsoportos óvodások diszlexia-prevenciós szűrésében. 

• Előtte szülői értekezletet tart a nagycsoportos óvodások szülőinek. 

• A szülőtől vagy az óvónőtől átvett gyermekekre a foglalkozás időtartama alatt nagy 

odafigyeléssel ügyel, biztonságukról gondoskodik. 

• A vizsgálatok során szerzett bizalmas belső információkat szigorúan a logopédiai 

etikai kódex szerint kezeli. 

 

Egyéb kötelezettségek: 

• Felelősséggel tartozik: 

• Az óvodás korú gyermekek beszédfejlődési problémáinak szakszerű feltárásáért. 

• A foglalkozások megszervezéséért, megtartásáért. 

• A szakmai követelmények teljesítéséért. 

• Az éves statisztikai és beszámoló jelentés szakmai színvonaláért és hitelességéért. 

• Az önképzésben való részvételért, új fejlesztési módszerek és technikák 

megismeréséért, alkalmazásáért. 
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• Valamennyi általa végzett fejlesztésről, írásban rögzíti a megfigyeléseit, és az ehhez 

kapcsolódó szakértői vélemények másolatát. 

Egyéb a munkaköri leírásban nem szereplő kérdésekben az intézmény szervezeti és működési 

szabályzatában foglaltak az irányadók. 

 

Záró rendelkezések: 

Bizalmas információk: 

A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak minősülő 

információkkal a törvény szellemében jár el, bizalmas információkat/dolgozói, gyermeki, 

szülői/csak a szükséges mértékben – az óvoda vezetőjének vagy helyettesének utasítására 

tárhat fel. Az intézmény belső életére vonatkozó értesüléseit köteles hivatali titokként 

megőrizni.  

A munkaköri leírásban foglaltak nem teljesítése vagy megszegése jogkövetkezményeket von 

maga után. A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató 

fenntartja. A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes. 

 

Kelt.:               …………………………………… 

                                                                                       Lendvay-Kiss Anita  

                                                                                         intézményvezető  

                                                                               a munkáltatói jogkör gyakorlója 

NYILATKOZAT 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 

példányát átvettem. 

Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi 

felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket 

rendeltetésüknek megfelelően használom.   

 

Kelt.:                           …………………………………… 

             munkavállaló  
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INTÉZMÉNYVEZETŐ HELYETTES MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

A munkavállaló neve:    

Munkaköre:    Intézményvezető helyettes / Óvodapedagógus 

Kinevezés módja: A nevelőstestület véleményét figyelembe véve, a vezető 

nevezi ki. 

Kinevezés időtartama:    

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Intézményvezető 

 

1. Az intézményvezető helyettes konkrét feladatai: 

Munkarendje: 

Az intézményvezető helyettes kötött munkaideje 40 óra. 

• Kötelező óraszám 22 óra, melyet a gyermekekkel történő közvetlen foglalkozásra 

köteles fordítani. 

• Vezető helyettesi teendőit a kötelező óraszámon felül látja el a jogszabályok és a 

vezető kérésének figyelembe vételével.  

• Benntartózkodás rendje: 

• Reggeli időszakban: 07:00 – 14:00-ig, illetve 

• Délutáni időszakban: 11:00 – 16:30-ig, 

• Mindig elérhetőnek kell lennie, legalább telefonon! 

A vezető helyettes olyan munkáltatói feladatai, melyet a vezető távollétében vagy 

megbízása alapján lát el: 

• Munkarend meghatározása, munkafegyelem betartatása, ellenőrzése. 

• Szabadságolási terv összeállítása, a szabadságok dokumentálása. 

• Hiányzások nyilvántartása. 

• A dolgozók munkavédelmi, baleset és tűzvédelmi oktatásával kapcsolatos teendők 

megszervezése az óvoda munka-tűzvédelmi felelősével. 

• Munkaköri feladatok betartásának ellenőrzése.  

Pedagógiai feladatai: 

• Az óvoda pedagógiai programjának megvalósításában való részvétel. 

• Szakmai segítők munkájának ellenőrzése, koordinálása, gyakornokok segítése. 

• Az óvodai nevelőmunkához segítségnyújtás. 
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• Megbízás szerint a nevelőtestületi és munkatársi értekezlet előkészítése, lebonyolítása. 

• A szakmai munkaközösségek segítése.  

• A vezetővel megosztva a szülői értekezleteken, nyílt napokon való részvétel. 

• Az önképzések, továbbképzések megtervezésében, lebonyolításában való 

részvétel.  

• Középtávú és éves továbbképzési tervek megbízás szerinti összeállítása. 

• Az óvoda információs rendszerének kialakításában való közreműködés, 

működtetésében való részvétel. 

• Az intézményvezető megbízása alapján a nevelőmunka ellenőrzésében, 

értékelésében, mérésben való részvétel és működésében való aktív együttműködés. 

• Megbízás alapján beszámolók készítése. 

Tanügy – igazgatási feladatai: 

• A gyermekek felvétele, átvétele a vezető távollétében, megbízás alapján. 

• A vezető kérésére a gyermekcsoportok kialakításában való részvétel. 

• A gyermekbalesetek megelőzésére való törekvés. 

• Munkaidő nyilvántartások, jelenléti ívek ellenőrzése. 

• Az intézményen belüli információáramlás biztosítása (honlap, e-mail). 

• Minősítés, tanfelügyelet koordinálása.  

Egyéb feladatai: 

• Az előírás szerinti selejtezésről való gondoskodás. 

• Jogszabályok nyomon követése. 

• A szükséges javítási munkálatok jelzése, selejtezésre való javaslattétel. 

• A munkából való távolmaradáshoz szükséges igazolások begyűjtése, kezelése. 

• Az óvoda rendezvényeinek előkészítésében való részvétel.  

• A technikai személyzet munkájának közvetlen irányítása, megbeszélések 

megtartása, ellenőrzés végzése körükben.  

• A HACCP programban előírtak betartásának ellenőrzése. 

• A nyári zárás ideje alatt, a vezető távollétében, az időszakos karbantartási 

munkálatok szervezése. 

• A felvételi és mulasztási naplók, csoportnaplók pontos vezetésének rendszeres 

ellenőrzése, azok nevelési év eleji kiosztásáról, nevelési év végi összegyűjtéséről 

való gondoskodás.  
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• A gyermekek fejlődési naplójának ellenőrzése a fejlesztő pedagógussal 

együttműködve.  

• A szülők számára legalább 7 nappal korábban tájékoztatás nyújtása az 

időpontokról, ügyelet iránti igények összegyűjtése. 

• A nevelés nélküli munkanapokkal kapcsolatos szervezési teendők felügyelete. 

• A nevelési munkanapokon a technikai személyzet munkájának szervezése, mikor 

hol legyen a nagytakarítás, hol legyen az ügyeletes csoport, stb. 

• A vezető megbízása alapján az óvoda képviselete fenntartó értekezletein, egyéb 

rendezvényein. 

• Az óvodai dokumentumok összeállításának előkészítésében való részt vállalás 

(munkatervek, beszámolók).  

• A dolgozókról különböző nyilvántartások vezetése (szabadságolási kartonok, 

helyettesítési napló, Taj számok, stb.). 

• A gyermek és munkahelyi balesetek nyilvántartásáról való gondoskodás a 

munkavédelmi felelőssel, a dolgozók számára éves munkavédelmi és tűzvédelmi 

oktatás megszervezése.  

• Az intézményvezető megbízása alapján az óvodai ünnepek és ünnepélyek 

előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában az óvónők munkájának 

koordinálása.  

• Az óvoda tárgyi, dologi feltételeinek biztosításában való részt vállalás, 

beszerzésében való segítés, az eszköznorma szerinti igény megszervezése. 

• A selejtezési bizottság tagjaként feldatokban való részt vállalás.   

• Az átadott kulcsokért felelősség vállalása.  

Bizalmas információk kezelése:  

• Az óvoda dolgozóival kapcsolatos, valamint a gyermekek és a szülők személyiségi 

jogait érintő információkat megőrzi, egyéb esetben a közalkalmazotti törvényben 

foglaltak szerint jár el.  

• Az intézményvezető távollétében teljes felelősséggel és jogkörrel látja el a vezetési 

teendőket.  

A munkakörébe tartozó egyéb feladatok: 

• Javaslattételi joga: Hatályos jogszabályok alapján 

• Rendelkezési és intézkedési joga: Hatályos jogszabályok alapján 

• Információt szolgáltathat: Hatályos jogszabályok alapján 
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Kapcsolattartási kötelezettsége:  

• Közvetlen, napi munkakapcsolatot tart fenn: 

• az intézményvezetővel (szakmai, gazdasági témákban) 

• valamennyi pedagógussal 

• a pedagógiai munkát segítőkkel 

• Kapcsolatban áll továbbá az óvodai szülői közösséggel.  

 

Gyál,  

___________________ 

Intézményvezető 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem és megtartásáért felelősséget 

vállalok.  

 

 

Gyál,  

 

___________________ 

Munkavállaló 
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2.sz. függelék: Az intézményvezető távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlásának a 

sorrendje. 

 
Az intézményvezető távolléte esetén teljes vezetői jogkör gyakorlásának a sorrendje: 

(A számozással megjelölt sorrendben történik.) 

NÉV BEOSZTÁS 

1. Lendvay-Kiss Anita intézményvezető 

2. Váradi Attiláné intézményvezető- helyettes 

3. Juhászné Túri Kinga intézményvezető- helyettes 
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1. 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 Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) feladata, hogy megállapítsa a Gyáli 
Tátika Óvoda működésének szabályait a jogszabályok által biztosított keretek között, illetve azokban 
a kérdésekben, melyeket a jogszabályok nem rendeznek.  
Az SZMSZ-t az óvoda vezetője készíti el, és a nevelőtestület fogadja el.  
Elfogadásakor és módosításakor a szülői szervezet a jogszabályban meghatározottak szerint 
véleményezési jogot gyakorol. Az SZMSZ az intézmény vezetője jóváhagyásával válik érvényessé.  
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a kihirdetés napján lép hatályba és ezzel az ezt megelőző 
Szervezeti és Működési Szabályzat érvénytelenné válik. 
 

1.1 Szervezeti és Működési Szabályzat célja, tartalma 
Meghatározza a Gyáli Tátika Óvoda, mint köznevelési intézmény szervezeti felépítését, az 
intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és 
mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. 
Célja az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki 
jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi 
működés demokratikus rendjének garantálása.  
Feladata, hogy megállapítsa az intézmény működésének szabályait a jogszabályok által biztosított 
keretek között, illetőleg azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok. 
A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak megismerése és megtartatása feladata és kötelessége 
az intézmény minden vezetőjének, pedagógusainak és egyéb alkalmazottainak, azoknak is 
kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az intézménnyel, részt vesznek feladatainak megvalósításában, 
illetőleg igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit. 
Az SZMSZ-ben foglaltak megszegése esetén: 
- az alkalmazottakkal szemben az intézményvezető, illetve helyettese – munkáltatói jogkörben 

eljárva – hozhat intézkedést.  
- szülőt, vagy más, nem az intézményben dolgozó személyt az intézmény dolgozójának 

tájékoztatnia kell a szabályzatban foglaltakra, kérve annak megtartását, és ha ez nem vezet 
eredményre, az intézményvezetőt kell értesíteni, aki felszólítja, hogy hagyja el az intézményt. 

Az SZMSZ helyi dokumentum, előírásai a helyi pedagógiai programunkban megfogalmazott célok 
elérését, illetve a nevelőmunkánk eredményes magvalósulását segítő óvodai szervezet, valamint 
működési rend kialakítását szolgálja. 
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Érvényességi követelmények: 
A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 
Az SZMSZ eljárásjogi gyakorlatát a Nkt. 25.§ szabályozza. 
A nevelőtestület, a szülői szervezet véleményének kikérésével fogadja el. 
Miután a közalkalmazotti tanácsot (KT) - a közalkalmazottakat érintő valamennyi belső szabályzat 
tekintetében - általános véleményezési jog illeti meg a szervezeti és működési szabályzat tervezetének 
összeállítása után, még a nevelőtestületi értekezlet összehívása előtt véleményezésre átadásra került a 
közalkalmazotti tanácsnak. 
Jelen szervezeti és működési szabályzatot a szülők, a munkavállalók és más érdeklődők 
megtekinthetik a vezetői irodában - munkaidőben - továbbá az intézmény honlapján.  

Tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 
23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 
g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza. 
 

1.2. Jogszabályi háttér 
Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok: 

• 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

• 2011. évi CXC törvény 4.§ 25. pontja: e rendelet 1. melléklete a sajátos nevelési tanulók 
nevelésének irányelveiről; 

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

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

• 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról 

• 363/2012.(XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról 

• 235/2016.(VII.29.) Korm. rendelet - 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet módosításáról. 

• 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (Mt.) 

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

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

• A működésre vonatkozó egyéb jogszabályok: 

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

• 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai 
szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való 
közreműködés feltételeiről 

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

• 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ámr.)  
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• 15/2019. (XII.7.) PM rendelet a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok 
osztályozási rendjéről 

• 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről (Ber.) 

• 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről 

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

• 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 

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

• 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi 
és gyámügyi eljárásról 

• 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

• 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 
követelményeiről  

• 1995. évi LXVI. törvény a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 
védelméről  

• 44/2007. OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól 

• 229/2012. (VIII.28) Kormány-rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtása. 

• 1999. évi XLII. a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának szabályairól 
szóló törvény; 

• Az intézmény hatályos alapító okirata 
 

1.3. Hatálya 
Az SZMSZ időbeli hatálya  
Jelen szervezeti és működési szabályzatot az intézmény nevelőtestülete 2020. augusztus 26. napján 
tartott nevelőtestületi ülésén elfogadta, és 2020. szeptember 1. napján lép hatályba. 

Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed: 

- Az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra. 

- Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre, illetve 
azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában. 

- A szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek) törvényes képviselőkre. 

- Az óvodába járó gyermekek közösségére. 

Az SZMSZ területi hatálya kiterjed: 

- Az óvoda területére. 

- Az óvoda által szervezett - a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán kívüli 
programokra. 

- Az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolati alkalmaira. 

Az SZMSZ tárgyi hatálya: 
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A köznevelési intézményünk működésére, külső és belső kapcsolataira. 

Az SZMSZ felülvizsgálata: 
A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata kötelező, ha az óvoda működésében változás 
történik, továbbá, ha azt jogszabály előírja. 

- Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően 

- Módosítása: az óvodavezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök  

Általános kötelezettség: 
- Nem ütközhet jogszabályba. 
- Nem lehet ellentétes az alapító okiratban foglaltakkal. 
- Nem szabályozhat olyan területet, amelyet jogszabály más szabályzatban ír elő. 
- Minden szabályozandó kérdésre ki kell térni.  

2. INTÉZMÉNYI ALAPFELADATOK 

2.1. Intézményi azonosítók 
Óvodai nevelést végző köznevelési intézmény. Az intézmény törvényes működését a hatályos 
jogszabályokkal összhangban lévő alapdokumentumok határozzák meg. 

Az intézmény neve: GYÁLI TÁTIKA ÓVODA 

 
OM azonosító: 

 
032 99 

 
PIR szám:                                 

 
669 128 

 
Székhely címe:                              

 
2360 Gyál Klapka Gy. u. 5. 

 
Telephely címe:                          

 
2360 Gyál Bartók B. u. 52. 

 
Alapításáról szóló jogszabály megnevezése 
Az intézmény hatályos alapító okiratát Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
137/2018.(VI.30.) határozatával hagyta jóvá. 

Alapításának éve:                     
Az intézményalapító szerve:                          

1981; 157/2000. (VI.22.) KT határozat 
Gyál Nagyközségi Közös Tanács VB; 

Az alapító jogok gyakorlója:                          Gyál Város Önkormányzata; 
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114; 

Az intézmény, irányító és fenntartó szerve Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

Székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114; 

Az intézmény típusa: Óvoda, köznevelési intézmény 

Az intézmény törzskönyvi azonosító 669128 
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száma(PIR) 

Törzskönyvi bejegyzés dátuma: 2007.06.29 

Az intézmény statisztikai törzsszáma: 16936490851032213 

Számlaszám: 11600006-00000000-52848135 

Adószám:  16936490-2-13 

Közalkalmazott létszáma: 55 fő 
mind a két épületben: 2 fő 
                       – pszichológus, logopédus: 

                   székhely – Klapka épület: 31fő 
                   telephely – Bartók épület: 24 fő 
                           

Pedagógusok létszáma: 28 fő   

A feladat ellátási helyenként felvehető 
maximális gyermeklétszám: 338 fő 
 

székhely – Klapka György. utca 5: 158 fő 
telephely – Bartók Béla utca 52.: 180 fő 

 
2.2. Az óvoda alapfeladatai 
Köznevelési intézmény; típusa: óvoda 
Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai ellátás 
Gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik, az 
előirányzatok feletti jogosultság gyakorlásának rendjét a mindenkori éves költségvetési rendelet 
szabályai határozzák meg. Pénzügyi-gazdálkodási feladatokat a Gyáli Polgármesteri Hivatal, 2360 
Gyál, Kőrösi út 112-114. látja el. 

• Óvodai nevelési feladatok ellátása a gyermekek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
legalább napi négy óra biztosítása az óvodai nevelésre kötelezett gyermekek számára a nevelési 
év kezdő napjától 

A gyermekek neveléséhez szükséges foglalkozások, a teljes óvodai életet magában foglaló 
foglalkozások biztosítása, (felzárkóztató, differenciáló nevelés, fejlesztés az egyéni bánásmód 
figyelembevételével); 

• Az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján a többi gyermekekkel együtt nevelhető 
pszichés fejlődési zavarral küzdő, illetve beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai ellátása, nevelése;  

• Az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján a többi gyermekekkel együtt nem-, vagy csak 
részben nevelhető autizmus spektrumzavarral küzdő sajátos nevelési igényű (gyáli állandó 
lakóhellyel rendelkező) gyermekek (max.8 fő) kiscsoportos óvodai ellátása, nevelése” 

 

A költségvetési szerv közfeladata és szakágazati besorolása 
(Ávr. 5.§ (1) f) közfeladatát, alaptevékenységét, ezek kormányzati funkció szerinti megjelölését és 
főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolását jelöli) 2011. évi CLXXXIX. a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 13.§ (1) bekezdés 6. pontja szerinti óvodai 
nevelés. 

szakágazat száma szakágazat megnevezése 

851020 óvodai nevelés 
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A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

Az intézmény vezetőjének kinevezése:  
A mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, és a végrehajtására kiadott 
kormányrendeletben foglaltak szerint Gyál Város Önkormányzata nyilvános pályázati eljárással a 
Képviselő-testület által meghatározott (határozott) időtartamra nevezi ki és bízza meg az intézmény 
vezetőjét. A vezető óvónő magasabb vezető állású dolgozó, felette a munkáltatói jogokat a fenti 
képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogkört pedig Gyál Város Polgármestere gyakorolja. 
A költségvetési szerv által foglalkoztatottak közalkalmazottak, foglalkoztatási jogviszonyukra a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadók. 
Az intézmény bankszámlával rendelkezik. 

Az intézményben aláírási, utalványozási jogkörrel rendelkeznek: 
 az óvodavezető 
 az óvodavezető-helyettes 
 a telephely-vezető – vezető helyettes 

 
Az intézmény hivatalos bélyegzőinek felirata és lenyomata: 
Körbélyegző: GYÁLI TÁTIKA ÓVODA 2360 Gyál, Klapka Gy u. 5 
A körbélyegzőt csak az óvoda vezetője használhatja. 
Hosszú bélyegző: Gyáli Tátika Óvoda 
                             2360 Gyál, Klapka Gy. u. 5. 
                             adószám: 16936490-2-13 

Az intézmény bélyegzőinek lenyomata: 
 
 
Hosszúbélyegző 1db.       Körbélyegző 1 db. 

A bélyegző használata, kezelése: 
A körbélyegzőt az óvoda vezetője és az óvodavezető-helyettes használhatja. Hivatalos iratokon 
aláírási joggal az óvoda vezetője és az óvodavezető helyettes, telephely vezető rendelkezik. A 
bélyegzőket a vezető irodában, elzárva kell tartani. A bélyegzőt eltűnése esetén érvényteleníttetni kell.  



Gyáli Tátika Óvoda – SZMSZ- 2020. 

11 
 

Az érvényteleníttetést meg kell jelentetni az Oktatási Közlönyben. Az új bélyegzőt az 
intézményvezető rendeli meg. A pecsétet csak átvételi elismervény ellenében lehet kiadni.  

Az óvoda jogállása 
Az óvoda a gyermek 3 éves korától (2,5 éves korától abban az esetben, ha a 3 éves életkorú 
gyermekek elhelyezése biztosított, és azon felül van szabad férőhely) a tankötelezettség kezdetéig 
nevelő intézmény. Az intézmény önálló jogi személy, képviseletét teljes hatáskörben a fenntartó által 
megbízott óvodavezető látja el.  

2.3. Az intézmény gazdálkodási jogköre 
Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv. Szakmai célú költségvetési kerettel rendelkezik.  
A pénzügyi, gazdálkodási, valamint számviteli feladatait a Gyáli Polgármesteri Hivatal látja el, az 
alapító szerv által jóváhagyott együttműködési megállapodás szerint. 
 

A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos előírások 
Az intézménynek rendelkeznie kell a feladatok ellátásához szükséges feltételekkel. Az intézmény az 
alapító, illetőleg a fenntartó szerv által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb bevételei alapján 
gondoskodik feladatainak ellátásáról. Az intézmény fenntartási és működési költségeit az évente 
összeállított és a fenntartó által megállapított költségvetés tartalmazza. A költségvetés betartásáért az 
óvoda vezetője a felelős. Csak az óvoda vezetője vállalhat kötelezettséget a költségvetés terhére. 
Anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenységet folytathat, de az nem veszélyeztetheti az alapellátást, 
és jogszabály keretei közt történik. Az óvoda vezetője önálló munkáltatási jogkörrel rendelkezik, ez 
irányú feladatait a Kjt. előírásainak megfelelően látja el. A költségvetés tervezésének, végrehajtásának 
és a beszámolásnak a szabályait a Gyál Város Képviselő-testülete és az óvoda által megkötött 
Együttműködési megállapodás tartalmazza. 
 

Gazdasági feladatok ellátása: 
Egy fő pedagógus asszisztens az intézményben a gazdasági, ügyviteli feladatok ellátását végzi, 
munkáját az óvodavezető irányítja és ellenőrzi. A működéssel összefüggő gazdálkodási és pénzügyi 
feladatok tekintetében a vezetőnek teljes felelősséggel tartozik. Munkáját a gazdálkodás szabályozását 
rögzítő dokumentumok alapján végzi. Az adminisztratív feladatokat az óvoda titkárok végzik. 
Munkájukat az óvodavezető közvetlen irányítása szerint és ellenőrzése mellett önállóan, a kapcsolódó 
intézményi belső szabályzatok betartásával végzik. Mindketten az óvodavezető közvetlen munkatársa. 
Önálló intézkedési, döntési jogkörrel nem rendelkeznek. Feladataikat, munkaidejüket és 
munkarendjüket a munkaköri leírás tartalmazza. Munkakörükbe tartozó óvodai gazdasági, ügyviteli 
feladatok s az ezzel kapcsolatos ismeretek titokvédelem alá tartoznak.  

 
Az intézmény működésének általános szabályai 
Az óvoda szakmai tekintetben önálló. Szervezetével és működésével kapcsolatosan minden olyan 
ügyben dönt, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. A működéssel kapcsolatos döntések 
előkészítésében, végrehajtásában, ellenőrzésében részt vesznek a pedagógusok, a szülők, illetőleg a 
képviselőik – a jogszabályban meghatározottak szerint.  
A költségvetési szerv illetékessége, működési területe 
Gyál város közigazgatási területe. Az intézmény, kötelező felvételi körzetét, Gyál Város 
Önkormányzatának képviselő-testülete határozatban állapítja meg. 
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A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya 

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény 

munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

megbízásos jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

vállalkozás jellegű jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

A költségvetési szerv, vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 

3. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 

• A székhelyen lévő óvoda 6 csoporttal működik. 5 csoport és egy autista csoport. 

• A telephely szintén 6 csoporttal üzemel.  

• Az épületek tálaló konyhával működnek. 

• Férőhelyek száma: a mindenkor hatályos Alapító Okiratban meghatározott létszám. 
 

3.1 Szervezeti egységek megnevezése 
A költségvetési szerv szervezeti felépítése, struktúrája, működési rendszere 
A szervet az intézményvezető irányítja, ő a legfelsőbb vezető. 
A szerven belül megtalálható: 

- az alá- és fölérendeltség, 

- illetve az azonos szinten belül a mellérendeltség. 
A szerven belül alá- és fölérendelt viszonyban működnek az egyes vezetői szintekhez tartozó: 

- vezetők, 

- illetve vezetőkhöz tartozó beosztottak. 
Az azonos vezető szinthez tartozó munkakörök között mellérendeltségi viszony van. 
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Szervezeti Struktúra 
Szervezeti felépítése, alá és fölérendeltségi viszonyok, szintek 
Közalkalmazotti Tanács – együttműködés – Óvodavezető – együttműködés - Szülői Szervezet 
 
 
 
 
 

Óvodavezető 

Óvodavezető helyettesek 

Nevelőtestület – logopédus – pszichológus - 
gyógypedagógus 

Szakmai munkaközösség  
vezető 2. 

Szakmai munkaközösség 
vezető1. 

Gazdasági ügyintéző 
(Pedagógus asszisztensi 

munkörben) 

Óvodatitkárok 

Technikai dolgozók, 
 Pedagógus 
asszisztensek 
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A Gyáli Tátika Óvoda vezetője: 
Karap Erzsébet 

Klapka épületben dolgozik  
(6 csoportos épület) 

Bartók épületben dolgozik:  
(6 csoportos épület- 2016.09.01-től) 

általános vezető helyettese:  
 Székely Beáta  (csoportban dolgozik) 
12 fő óvónő,  
1 fő gyógypedagógus 
  9 fő dajka, 
  3  fő pedagógusasszisztens  
  1 fő titkárnő 
  1 fő pedagógus asszisztens – gazdasági 

tagóvoda vezetője:  
Csizmadiáné Izeli Anikó- (csoportban dolgozik) 
12 óvónő  
  9 dajka és 
  1 fő pedagógusasszisztens  
  1 fő titkárnő 
  1 fő karbantartó 
 

FENNTARTÓ  
(GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA) 

INTÉZMÉNYVEZETŐ 
 

ÓVODAVEZETŐ HELYETTES 
(CSOPORTBAN DOLGOZÓ) 

ÓVODAPEDAGÓGUSOK  
(12 FŐ) 

 

ÓVODAVEZETŐ HELYETTES 
(TELEPHELY-VEZETŐ) 

(CSOPORTBAN DOLGOZÓ) 

ÓVODATITKÁR 
 (1 FŐ) 

PEDAGÓGIAI 
ASSZISZTENSEK 

( 3 FŐ) 

DAJKÁK 
(9 FŐ) 

KARBANTARTÓ 
(1 FŐ) 

ÓVODAPEDAGÓGUSOK 
(12 FŐ) 

PEDAGÓGIAI 
ASSZISZTENS 

(1 FŐ) 

DAJKÁK 
(9 FŐ) 

KARBANTARTÓ 
(1 FŐ) 

PSZICHO-PEDAGÓGUS  
(1 FŐ) 

 

GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ 
(PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSI  MUNKAKÖRBEN) 

 (1 FŐ) 

LOGOPÉDUS 
(1 FŐ) 

 

ÓVODATITKÁR 
  (1 FŐ) 

 

GYÓGYPEDAGÓGUS  
(1 FŐ) 

 

KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS SZAKSZERVEZET 
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ügyintézői feladatokat lát el. (2013.09.01-től) 
 1 fő karbantartó  

1 fő pszichológus 
1 fő logopédus 

 
4. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

4.1. Az intézmény működési rendje 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény. 24. § (1) bekezdés szerint a nevelési-oktatási 
intézmények szakmai tekintetben önállóak. Szervezetükkel és működésükkel kapcsolatosan minden 
olyan ügyben döntenek, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. A (2) bekezdés értelmében a 
nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában és 
ellenőrzésében - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vesznek a pedagógusok, a szülők, 
valamint képviselőik. 

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, 

• a szünetek időtartamát, 

• a megemlékezések, a nemzeti- és az óvodai ünnepek megünneplésének időpontját, 

• a nevelőtestületi értekezletek időpontját. 
Az óvodai nevelés nélküli munkanapon - szükség esetén - gondoskodni kell a gyermekek 
felügyeletéről. 
Az óvodai munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év rendjét, ehhez ki kell kérni a szülői 
szervezet véleményét is. 
A nevelési év szeptember 1.-augusztus 31-ig tart. 
Nyári napirend (nyári élet) szerint üzemel az óvoda június 1. és augusztus 31 között. 
Az óvoda évente 5 alkalommal nevelés nélküli munkanapot szakmai továbbképzés, kirándulás 
céljából igénybe vehet. A zárva tartásról legalább 7 nappal előbb a szülőt értesíti, szükség esetén a 
gyermekek felügyeletéről gondoskodik az intézmény, amelyet a társóvodáink valamelyikével oldjuk 
meg. Ezekre a napokra a fenntartó előzetes engedélyét kérjük. 
Az iskolai szünetekhez kapcsolódó időszakokban, ha az óvodát igénylők száma 10 fő alá csökken, a 
felügyeletet a város ügyeletes óvodája látja el. Az éves ügyeletes óvoda kijelölése képviselői 
határozattal történik. A tájékoztatás módját a házirend szabályozza (honlapon, hirdető falainkon). 

 
4.2. A gyermekek fogadása, az óvoda nyitva tartása, a gyermekek felügyelete, bent-tartózkodás 
rendje 
Az óvoda nyitva tartása 

• hétfőtől – péntekig üzemel, 5 napos munkarenddel működik. 
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• heti 60 óra, az óvoda naponta 600órától 1800óráig fogad gyermekeket. 

• az óvoda szombaton és vasárnap zárva tart kivéve, munkarend, vagy valamely rendezvény 
megrendezése esetén. 

 
A gyermekek fogadása, felügyelete 

• A nyitva tartás teljes ideje alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. 

• A pedagógusok munkaidő beosztása tv. által szabályozottak, figyelembevételével történik.(konkrét 
munkaidő beosztás a mindenkori éves munkaterv melléklete) 

• A helyi adottságokból adódóan reggel 600 és 700 között, valamint 1700 és 1800 óra között folyamatos 
összevont csoportban helyezzük el a gyermekeket. A felügyeletet az ügyeletért felelős pedagógus 
biztosítja beosztása szerint, mely beosztás az óvodavezető irodájában, és minden csoportszobában 
található. Az ügyeleti rend beosztásáért az óvodavezető-helyettesek felelnek. 

• Rendezvények esetén a nyitva tartási időtől való eltérést az óvoda vezetője engedélyezi, az épület 
zárásáról az óvodavezető, illetve a tagóvoda vezető által megbízott alkalmazott gondoskodik.  

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. 
A gyermekek érdekében az óvodába érkezés 600 és 845 óra között tart. 
A kapunyitási-zárási idő a Házirendben van rögzítve.  
Az intézményből a gyermeket: 

• a foglalkozásokat követően: 

• ha ebédet nem igényel 1130 órától – 1200 óráig,  

• ha ebédet igényel 1245 órától – 1315 óráig lehet 

• délután: 1445 órától – legkésőbb 1800 óráig kell elvinni.  
A gyermeket csak a gondviselő szülő, illetve az általa írásban meghatalmazott személy viheti el. 
A gyermeket az óvodába érkezéskor az óvodai csoportba vezetéssel kell átadni az 
óvodapedagógusoknak, akik átveszik a gyermek felügyeletét. 
Az intézmény előbb szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartására (előzetes kérelem alapján) az 
intézmény fenntartója illetve a jegyző adhat engedélyt.  
A gyermekek átvétele után rövid időn belül el kell hagyni az óvoda területét, mert a baleset 
bekövetkezéséért az intézményvezető a felelős. 
Ha a gyermekek átadása az udvaron történik, akkor – a gyermekek biztonsága érdekében - a szülők a 
játszó udvarra nem léphetnek, az érkező szülőknek az óvónők a játszó udvar kapujában adják át a 
gyermekeket. A gyermekek átvétele után rövid időn belül el kell hagyni az óvoda területét, mert 
a baleset bekövetkezéséért az intézményvezető a felelős. 
Ügyelet 
A helyi adottságokból adódóan reggel 600 és 700 között, valamint 1600 és 1800 óra között folyamatos 
összevont csoportban helyezzük el a gyermekeket. A felügyeletet az ügyeletért felelős pedagógus 
biztosítja beosztása szerint. 
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Nyári munkarend/élet 
A gyáli óvodák – a fenntartó döntése értelmében – nyáron is nyitva tartanak. A nyárra vonatkozó 
igények előzetes felmérésének összesítése után – amennyiben a gyermeklétszám ezt indokolja – az 
intézményvezető dönt a gyermekek összevont csoportokban történő neveléséről, valamint, hogy 
melyik épületben történik az elhelyezésük. Az intézményben a nyári felújítási takarítási munkák alatt 
is biztosított a gyermekek ellátása. 
Téli zárás: Az óvoda téli zárása (általában december 20. és január 2. között a fenntartó engedélyével) 
a gyáli óvodákkal egyeztetve történik, melyről a szülőket írásban értesítjük.  

• Az egyéb iskolai szünetek alatt az óvodai élet zavartalan működését biztosítva, de az ésszerűség és 
takarékosság jegyében írásban felmérjük a várható létszámot. Amennyiben a csoportok létszáma 15 
fő alá csökken az óvodavezető dönt a csoportösszevonásokról. / huzamosabb időre történő 
összevonás esetén köteles tájékoztatni a fenntartót.  

• Rendkívüli szünet elrendelése: ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más 
elháríthatatlan ok miatt az intézmény működése nem lehetséges, vagy az intézményre kiterjedő 
veszélyhelyzet esetében az intézményvezető a fenntartó és a járási hivatal értesítése mellett 
elrendelheti.  

A szülők tájékoztatásának rendje a fentiekről. 
A szülők tájékoztatása az igények felmérése csoportonként történik. 
A nevelés nélküli munkanapról az éves munkatervben rögzített időpontokról kiírásban tájékoztatjuk a 
szülőket. A tájékoztatók a csoport falon, valamint a két főbejáratnál található OVIHÍRADÓ falán 
találhatók. Az óvoda honlapján szintén olvashatóak a dokumentumok, valamint a tájékoztatók. 

• Rendkívüli szünet elrendelése: ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más 
elháríthatatlan ok miatt az intézmény működése nem lehetséges, vagy az intézményre kiterjedő 
veszélyhelyzet esetében az intézményvezető a fenntartó és a járási hivatal értesítése mellett 
elrendelheti. 
 

4.3. Az alkalmazottak intézményben való benntartózkodásának rendje, és a munkavégzés általános 
szabályai 
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.  
Mt.52. § (1) A munkavállaló köteles 
a) a munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, 
b) munkaideje alatt - munkavégzés céljából, munkára képes állapotban - a munkáltató rendelkezésére 

állni, 
c) munkáját személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára 

vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint végezni, 
d) a munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást tanúsítani, 
e) munkatársaival együttműködni. 
Az éves munkatervben rögzített feladatok elvégzésére (ünnepségek, rendezvények, fogadóórák, 
gyermekek értékelése, szülős családokkal történő programok stb.) a pedagógus a kötelező órájának 
letöltése után, illetve pihenőnapon is berendelhető a 40 órás munkaidejének terhére.  A dolgozó a 
munkából való rendkívüli távolmaradást, illetve annak okát lehetőleg egy nappal előbb, de legkésőbb 
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az adott munkanapon 7 óráig köteles jelenteni az intézményvezetőnek vagy a helyettesnek, hogy a 
helyettesítésről intézkedhessen. Az óvoda alkalmazottai munkaidőben csak különlegesen sürgős 
esetekben vezetői engedéllyel hagyhatják el az intézményt. 
 A pedagógus munkaidő beosztását az óvoda vezetőjének előzetes engedélyével, a csere lebonyolítási 
módjának megjelölésével cserélheti csak el. Munkáját személyesen, az általában elvárható 
szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások 
szerint végezni. 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 kötelező órákból, valamint a 
nevelőmunkával összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A gyermekcsoportban 
letöltendő munkaóra heti 32 óra.  
A pedagógiai asszisztensek, a dajkák, az óvodatitkárok, gazdasági ügyintéző, karbantartók heti teljes 
munkaideje 40 óra. 2 pedagógusasszisztens dolgozik heti 20 órában. 
A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az intézményvezetőségének tagjai tesznek 
javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, megváltoztatására, és a munkavállalók 
szabadságának kiadására.  
A napi munkaidő megváltoztatása az intézményvezető, vezető-helyettes és a telephely vezető szóbeli 
vagy írásos utasításával történik  
Az alkalmazott köteles a munkarendjének megfelelően pontosan, munkaideje kezdetére ápoltan, 
munkaruházatban megjelenni közvetlen munkahelyiségében.  
A munkából való rendkívüli távolmaradás esetén azonnal köteles jelenteni a vezetőnek vagy a vezető 
helyetteseknek, hogy a helyettesítésről intézkedjenek. 
Az óvodapedagógusok számára a kötelező órán felüli – pedagógiai munkával összefüggő rendszeres 
vagy esetenkénti feladatokra a megbízást, vagy kijelölést az óvoda vezetője adja, az elrendelhető 
órákat a vezető helyettes/telephely-vezető osztja be. 
A közösségi tulajdon érdekében a riasztó és az épület kulcsainak biztonságos használata a dajkák 
feladata. 

A munka- és pihenőidő 
Munkaidő: a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő, valamint a 
munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység tartama. 
Előkészítő vagy befejező tevékenység: minden olyan feladat ellátása, amelyet a munkavállaló 
munkaköréhez kapcsolódóan, szokás szerint és rendszeresen, külön utasítás nélkül köteles elvégezni. 
A munkahelyen minden dolgozónak a munkakörére megállapított munkaidő kezdete előtt legalább 10 
perccel meg kell jelennie munkavégzésre alkalmas állapotban, annak érdekében, hogy napi teendőit 
megfelelően előkészítse, továbbá munkaidejének letelte utáni 15 percben az aznap használt eszközeit a 
szertári rendnek megfelelően elhelyezze. 

Nem munkaidő 
a) – a készenléti jellegű munkakört kivéve –  a munkaközi szünet, 
b) a munkavállaló lakó- vagy tartózkodási helyéről a tényleges munkavégzés helyére, valamint a 
munkavégzés helyéről a lakó- vagy tartózkodási helyére történő utazás tartama. 
A teljes napi munkaidő napi nyolc óra (általános teljes napi munkaidő). 
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A munkaközi szünet a munkavállaló részére, ha a beosztás szerinti napi munkaidő a hat órát 
meghaladja, húsz perc, munkaközi szünetet kell biztosítani. 
A munkaközi szünetet a munkavégzés megszakításával kell kiadni. 
A munkaközi szünetet legalább három, legfeljebb hat óra munkavégzést követően kell kiadni. 

A munkaközi szünet kiadásának rendje: 
Mt.103.§(1) A munkavállaló részére, ha a beosztás szerinti napi munkaidő. 

• a hat órát meghaladja, húsz perc, 

• a kilenc órát meghaladja, további huszonöt perc munkaközi szünetet kell biztosítani. 

• A munkaközi szünetet a munkavégzés megszakításával kell kiadni. 

• A munkaközi szünet legalább három, legfeljebb hat óra munkavégzést követően kell kiadni. 
A munkaidő nyilvántartás nyomtatványon szerepel a munkaközi szünet kiadás rendje, mely 
munkaidőben történik. 
Azok az alkalmazottak, akik dohányoznak, az épületet el kell hagyni, számukra a munkaközi szünet a 
munkaidő megszakításával kerül kiadásra (napi 2*10 perc), mely nem része a munkaidőnek, ezért 
ledolgozandó, a munkaidő 20 perccel hosszabb lesz. Az óvodapedagógusok számára a kötelező órán 
felüli – pedagógiai munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást, vagy 
kijelölést az óvoda vezetője adja, az elrendelhető órákat a vezető helyettesek / telephely-vezető osztja 
be. 
 

4.4. A vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje 

• Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői 
feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. A vezetők napi benntartózkodásának rendjét a 
mindenkori éves munkaterv tartalmazza.  

• Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői 
feladatok folyamatosan ellátottak legyenek.  

• Az óvodavezető munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, a munkaköri leírása valamint az 
óvoda belső szabályzatai által előírtak szerint végzi.  

• Az óvodavezető-helyettes, és a telephely-vezető munkáját a munkaköri leírása, valamint az 
óvodavezető közvetlen irányítása alapján végzi.  

• Az óvodavezető szükség szerint kötelező óraszámát mindkét intézményben teljesítheti. 
Munkaidejét munkaköri leírása tartalmazza.  

• Az óvodavezető, és a tagóvoda-vezető fogadó órája havi egy alkalommal két óra a délutáni órákban 
1500 óra után. Pontos meghatározása az éves munkatervben található.  

Vezető beosztás megnevezése Az intézményben való tartózkodás rendje 

Óvodavezető - székhely általában 800 – 1600  
(a vezető munkarendje kötetlen Kjt. 209.§(3) 

Vezető-helyettes 700 – 1300 vagy 1100 – 1600 

Megbízott 600 – 1300 vagy 1300 – 1700 

Tagóvoda-vezető 700 – 1300 vagy 1100 – 1600 
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Megbízott 600 – 1300 vagy 1300 – 1700 

 
4.5. Belépés és benntartózkodás rendje azokra nézve, akik nem állnak jogviszonyban az óvodával 
Tartalom: 

• Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat 

• Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat 

• Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni 

• Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése, benntartózkodása,  

• Ügynökök, üzletkötők, kereskedők benntartózkodásának eljárásrendje 
Intézményi rendezvényeken a kereskedők árusításával kapcsolatos eljárásrend 
A belépés, benntartózkodás engedélyezése minden esetben előzetesen egyeztetett időpontban, 
megfelelő információk beszerzését követően történhet. 
A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb látogatás az óvodavezetővel való egyeztetés szerint 
történik. 
Az intézmény területén csak az óvodavezető, vagy a megbízottja engedélyével lehet tartózkodni. 

• 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. 

• Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni: 
- a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezletre való érkezéskor, illetve 
- a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor. 

Az óvodatitkár a feladatkörét meghaladó ügyekben jelentkező külső személyeket az óvodavezetőnek 
jelenti be. 

- Az óvodai csoportok és foglalkozások látogatását más személyek részére az óvodavezető 
engedélyezi.  

- Amennyiben az intézmény területére érkező személy – szemmel láthatóan – a gyermekekre nézve 
veszélyes lehet (ittas, garázda), azonnal el kell távolítani az intézmény területéről, s értesíteni kell 
a családsegítő szolgálatot, szükség esetén a rendőrséget. 

- Az óvoda területére a vezető által engedélyezett árus bejöhet. Az óvodavezető vagy óvodavezető 
helyettes által kijelölt helyen és időben árulhat. 

- Az intézmény dolgozóinak hozzátartozói nem állnak jogviszonyban az óvodával, ezért az 
épületen belül tartózkodásuk csak indokolt esetben és az óvodavezető, vagy megbízottja által 
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engedélyezett annyi időre, ameddig halaszthatatlan ügyüket el nem intézik, és nem zavarják őket 
a gyermekek ellátásában. 

- A gyermekeket kísérő szülők kivételével, az óvodával jogviszonyban nem álló személyek az 
óvodatitkárnak jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek meg az óvodában. 
 

A hitoktatók a munkatervben meghatározott időpontban köteles megjelenni.  

- A foglalkozásokat a nevelői szobában tartják. 

- A rájuk bízott gyerekekért a foglalkozás időtartama alatt felelnek. 

- A szülők a gyermeket a folyosón öltöztetik és a csoportszoba ajtóig kísérhetik. 

- A csoportszobában nyílt napokon, illetve szülői értekezletek alkalmával tartózkodhatnak.  

- Az intézményben átmenetileg munkát végző szakemberek (szerelők stb.) a tevékenység 
megkezdése előtt igazolják felhatalmazásukat a munka elvégzésére, és annak befejeztével 
igazoltatják a munka elvégzését az óvoda vezetőjével. Az óvodavezető vagy a megbízottja 
feladata annak megítélése, hogy a javítási munkát végző személy egyedül, vagy munkatársi 
felügyelettel tartózkodhat az óvoda területén. Ebben az esetben a megbízott felel a munkát végző 
személy mozgásterének biztosításáért. 
 

4.6. Az intézmény épületének, helyiségeinek használati rendje 
Az óvoda létesítményeit és helyiségeit az intézmény nyitva tartásának ideje alatt rendeltetésüknek 
megfelelően kell használni.  
A gyerekek az óvoda létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével használhatják.  
Az óvodához tartozó udvaron csak pedagógus felügyelettel tartózkodhatnak a gyerekek.  
 

• Az óvoda helyiségeinek használói felelősek:  
- az óvoda tulajdonának megóvásáért, védelméért;  
- az óvoda rendjének, tisztaságának megőrzéséért;  
- a tűz- és baleset-megelőzés, valamint a munkavédelmi előírások betartásáért;  
- az óvodai SZMSZ-ben és a házirendben megfogalmazott előírások betartásáért.  

• Az óvoda egész területén - épületben, udvaron - és az intézmény 5 méteres körzetében tilos a 
dohányzás. A dolgozók kötelesek figyelmeztetni a dohányzási tilalomra az óvodába érkezőket, a 
szülőket. A tilalmat táblák is jelzik.  

• A leltárhoz tartozó eszközöket, felszereléseket elzárva, az erre kijelölt helyen kell tárolni.  

• A pedagógus anyagilag felelős a leltárban szereplő felszerelésért.  

• Az óvoda pedagógusainak joga van valamennyi helyiség, és berendezés rendeltetésszerű 
használatára. A használatbavételhez a helyiségért, létesítményért és berendezésért a felelős 
engedélye szükséges. A használatba vevő köteles a felelős személy által ismertetett szokásrendet, 
használati utasítást betartani. Az okozott kár megtérítése kötelező.  

• Eszközöket otthoni használatra csak írásos megállapodással lehet kivinni az épületből, amennyiben 
ez nem akadályozza az óvodai munkát.  
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• Az óvoda épületében és kertjében – a kertész, és esetenkénti megbízás kivételével – szombaton és 
vasárnap, illetve egyéb munkaszüneti napokon nem lehet tartózkodni. A hétvégi munkálatokhoz az 
óvodavezető engedélye szükséges.  

• Az óvoda helyiségeit más, nem oktatási célra átengedni csak a gyermekek távollétében, a fenntartó 
engedélyével lehet.  

• Az óvoda dolgozói továbbá ügynökök, üzletkötők vagy más személyek az óvoda területén 
kereskedelmi tevékenységet az óvodavezető engedélyével folytathatnak.  

• Az óvoda által szervezett, valamint a szülők részvételével tartott rendezvények alkalmával az 
óvoda helyiségeinek használati rendjét az óvodavezető állapítja meg.  

• A bejárati ajtók a házirendben meghatározottak szerint napközben zárva vannak, a gyermekek testi 
- lelki védelme és a vagyonvédelem miatt.  

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 helyiségeket, létesítményeket rendeltetésüknek megfelelően, 
az állagmegóvásra figyelemmel kell használni. 
A nevelői szobát az óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát közvetlen segítők használják, ez a 
nevelőtestületi értekezletek helye is. A szülői közösség értekezletire 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 mindennap biztosítani kell az 
évszaktól függetlenül és az időjárásnak és a pedagógiai programnak megfelelően. 
A rendért, a játékok és eszközök kíméletes használatáért, elrakásáért az óvodapedagógus felel. 
Az óvoda helyiségeiben párt nem működhet. (Nkt.24.§ (3) bek.). Az óvoda ingyenes 
helyiséghasználatot biztosít a szakszervezet, a közalkalmazotti tanács, a szülői szervezet részére.  
Az igénybevevőket vagyonvédelmi kötelezettség terheli és kártérítési felelősséggel tartoznak. 
Kötelesek betartani az óvoda munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatában foglaltakat. 
Az óvoda által szervezett, valamint a szülők részvételével tartott rendezvények alkalmával az óvoda 
helyiségeinek használati rendjét az óvodavezető állapítja meg. 
A bejárati ajtó a házirendben meghatározottak szerint napközben zárva vannak, a gyermekek testi-
lelki védelme és a vagyonvédelem miatt. 
Az épület biztonságos zárásáért és a kulcsok őrzéséért a mindenkori délutános dajka a felelős. 
 

5. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSE 

A belső ellenőrzés az intézmény minden lényeges mozzanatát átszövi.  
A vezetői feladatok szerves részét alkotja, a vezetői munka egyik legfontosabb feladata.  
Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését a munkaterv részeként 
nyilvánosságra kell hozni.  

A belső ellenőrzés általános elvi követelményei:  

- Biztosítsa az intézmény, felelős vezetői számára az információt az intézményben folyó nevelő - 
oktató munka tartalmáról és annak színvonaláról.  
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- Segítse a vezetői irányítást, a döntések előkészítését és megalapozását, biztosítsa az intézmény 
törvényes, belső utasításokban előírt pedagógiai működését. 

- Fogja át a pedagógiai munka egészét.  

- Biztosítsa az óvoda pedagógiai munkájának jogszerű működését. 
A belső ellenőrzés az intézmény minden lényeges mozzanatát átszövi.  
Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését a munkaterv részeként 
nyilvánosságra kell hozni. 

A pedagógiai munka ellenőrzésének rendje, célja  
Az ellenőrzés kiterjed: a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjára, minőségére és a 
munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre, valamint a gazdasági munkára. 

Az ellenőrzés célja  

- A meglévő állapotok, folyamatok követelményekhez, normákhoz való viszonyítás – 
ténymegállapítás.  

- A célokat és a folyamatokat gátló tényezők feltárása, javaslat annak kiküszöbölésére, a felelősség 
megállapítására.  

- Segítse elő az óvoda pedagógiai programjában meghatározott tevékenységek művelését.  

- A követelményeknek megfelelő eredményeket kérje számon a pedagógustól.  

- Támogassa a helyes kezdeményezéseket, mutasson rá a tévedésekre, a hiányosságokra és előzze 
meg azok súlyosbodását.  

- Az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat 
megteremtése.  

- Segítse elő a pedagógus-egyéniség fejlődését.  

- A pedagógiai munka hatékonyságának fokozása.  
 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények  
- Fogja át a pedagógiai munka egészét.  
- Segítse elő valamennyi pedagógiai munka, emelkedő színvonalú ellátását.  
- A foglalkozásokkal 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 a nevelés 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. 
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Dokumentumai  

- Éves ellenőrzési terv  

- Feljegyzések az ellenőrzésről  
 

Az ellenőrzés tárgya  
- dokumentumok ellenőrzése,  
- nevelőmunka feltételeinek ellenőrzése,  
- a pedagógiai gyakorlat ellenőrzése (a gyermekek szokás- és szabályrendszere, normák, a 

programban meghatározott „fejlődés várható eredményei óvodáskor végére” sikerkritériuma),  
- a helyi nevelési program nevelési gyakorlatának nyomon követése, ellenőrzése.  

 

Az ellenőrzési szabályai  
- Az ellenőrzéshez közös pedagógiai elveket, közös attitűdöket és követelményrendszert dolgozunk 

ki.  
- Az ellenőrzés előtt legalább 7 nappal egyeztetni kell az ellenőrzés formáját, módszerét, 

időpontját, időtartamát.  
- Az ellenőrzés megállapításait megbeszéljük, elemezzük az ellenőrzésben érintettel, a munka 

további menetére vonatkozó következtetéseket megbeszéljük, és írásba foglaljuk, mely az 
ellenőrző lapon történik.  

- A minősítés, a sikerkritériumok, megvalósulására vonatkozzon.  
- A gyakorlati munka ellenőrzése során elsődleges szempontunk az önálló munka tiszteletben 

tartása, a módszertani szabadság biztosítása, a pozitív megerősítés az elfogadott elvek 
számonkérése. Az ellenőrzések konkrét szempontjait, helyét, időpontját az éves munkatervben 
rögzítjük.  

- Az ellenőrzések számát, gyakoriságát differenciáltan a vezető óvónő határozza meg.  
- Az ellenőrzéseket megtervezett szempontok alapján kell végezni.  
- Az ellenőrzések tapasztalatait elemezni, értékelni kell a pedagógiai program követelményeinek, 

és a gyermekek fejlettségi szintjének figyelembe vételével, melyet az érdekelt pedagógussal meg 
kell beszélni. 

 

A vezető ellenőrzési területe kiterjed:  
- az óvodai dokumentumokban foglaltak betartására,  
- a nyilvántartások, az adminisztráció pontos vezetésére,  
- a határidők pontos betartására,  
- a kötelező órán kívüli tevékenységre,  
- a gyermek és ifjúságvédelmi munkára,  
- az óvodapedagógusok és más közalkalmazottak munkafegyelmére,  
- minőségirányítási munkára,  
- SZK együttműködés területeire,  
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- a pályakezdők munkájának elemzése és segítése, 
- az óvodapedagógusok adminisztrációs tevékenységének áttekintése, 
- az igazolt és igazolatlan hiányzások ellenőrzése,  
- az SZMSZ-ben, házirendben előírtak betartásának ellenőrzése,  
- nevelőmunka feltételeinek ellenőrzése, 
- a helyi pedagógiai program nevelési gyakorlatának nyomon követése, ellenőrzése, 
- a pedagógiai gyakorlat ellenőrzése, a gyermekek fejlettsége (egyéni fejlődési naplóban rögzítve) 

annak ellenőrzése, hogy a gyermek önmagához képest mennyit fejlődött az adott időszak alatt, 
- az óvodai csoport szokás és szabályrendszere – csoportok játékának, a társas kapcsolatok 

alakulásának, és a gyermekek viselkedés kultúrájának ellenőrzése. 
- Az óvodapedagógusok gyakorlati munkájának – a végzett munka értékeinek, a megújulási képesség 

és innovációs fejlesztés ellenőrzése. 
 

Kiemelt szempontok a nevelőmunka belső ellenőrzése során  
- a nevelőmunka színvonala, eredményessége,  
- az óvodapedagógus-gyermek kapcsolata, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása,  
- a nevelőmunkához kapcsolódó adminisztráció pontossága,  
- a terem rendezettsége, tisztasága, dekorációja,  
- a pedagógusok munkafegyelme.  
- előzetes felkészülés, tervezés,  
- felépítés és szervezés,  
- az alkalmazott módszerek,  
- a gyermekek tevékenysége és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása az 

eredményesség vizsgálata, a helyi nevelési program követelményeinek teljesítése,  
- a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módja, minősége,  
- a gyerekek fejlődésének nyomon követése, fejlesztése.  
 

A pedagógiai munka ellenőrzésének formái  

- Nevelőmunka gyakorlatának ellenőrzése, csoportlátogatás.  

- Beszámoltatás szóban vagy írásban. Kötelező a vezető ugyanolyan formában való reagálása.  

- Felmérések, tesztek, vizsgálatok.  

- Írásbeli dokumentációk ellenőrzése, dokumentumelemzés.  

- Értekezlet.  
Az óvodai dokumentumok áttekintése: naprakész állapotát minden időben ellenőrizhetik a munkaköri 
leírás szerint arra jogosultak. Az óvodavezető és az óvodavezető helyettesek, a tagóvoda-vezető az 
óvodai élet bármely területén előzetes bejelentés nélkül is ellenőrizhetnek. Eseti ellenőrzés a 
gyermekek neveltségi szintjének vagy a pedagógus munkájával kapcsolatban felmerült probléma 
tisztázása érdekében rendelhető el. 
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A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak: 
A pedagógiai munka belső ellenőrzésére elsősorban, általános jogkörben jogosult: 
- az intézmény vezetője, 
- az intézményvezető-helyettes, telephely-vezető (intézményvezető-helyettes) 
- munkaközösség vezetők 
A pedagógiai munka belső, valamely témájú, területre vonatkozó ellenőrzésére az intézmény 
valamennyi pedagógus dolgozója javaslatot tehet. A belső ellenőrzést végzik, akik a felelősi 
területükön tapasztaltakról beszámolási kötelezettséggel rendelkeznek közvetlen felettesüknek (a 
szolgálati út betartását kötelező figyelmen kívül hagyni, ha sürgős intézkedésre van szükség):  

• az intézmény vezetője, ellenőrzéseinek száma szükség szerinti, ellenőrzéseinek le kell fednie a 
teljes intézményi működést,  

• a vezető helyettesek, célfeladatot, egy-egy részterület ellenőriznek az adott nevelési évben 
folyamatosan, megbízás alapján az éves munkatervben előre tervezetten,  

• tagóvoda vezető, ellenőrzéseinek száma szükség szerinti, valamint célfeladatot, egy-egy részterület 
ellenőriz az adott nevelési évben folyamatosan, megbízás alapján az éves munkatervben előre 
tervezetten,  

• a munkaközösségek vezetői,  

• az intézmény valamennyi közalkalmazottja a munkájával összefüggő területen. 
Szakmai ellenőrzést az óvoda vezetője is indíthat az intézményben végzett nevelő, és oktató munka, 
az egyes alkalmazott munkája színvonalának külső szakértővel történő értékelésére.  
A belső ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért az óvoda vezetője a felelős.  
Az intézmény minden vezető és felelős beosztású közalkalmazottja felelős a munkaköri leírás szerinti 
területen. Az ellenőrzésekhez, mérésekhez terv készül. Az ellenőrzések előre bejelentve és/vagy 
alkalomszerűen történhetnek. 
 

A gazdálkodási tevékenység területének ellenőrzése  

• készlet és energiagazdálkodás,  

• vagyonvédelem során a vagyontárgyak tárolásának, óvásának, felelősségi körök kialakításának 
vizsgálata,  

 

Az ellenőrzés tárgya  

• dokumentumok ellenőrzése,  

• a gazdálkodás feltételeinek ellenőrzése,  
Belső kontroll rendszer Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala és a Gyáli Tátika 
Óvoda között kötött ”Munka és feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodás”-ban rögzítésre került, 
hogy a gazdálkodáshoz kapcsolódó belső ellenőrzési feladatellátást a Hivatal által működtetett 
független belső ellenőrzés látja el. A Belső Ellenőrzés feladat-, hatás, és felelősségi rendjét az óvodára 
is kiterjedően a Hivatal által készített Belső Ellenőrzési kézikönyv tartalmazza. A Hivatal által 
működtetett Belső Ellenőrzés nem mentesíti az intézmény vezetőjét a vezetői és a 
munkafolyamatokba épített ellenőrzési feladatok alól, melyet a belső kontrollrendszer során a 
működés folyamatára és sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni. Az 
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intézmény vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a 
szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, 
gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A költségvetési szerv vezetője köteles olyan 
kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben 
- világos a szervezeti struktúra, 
- egyértelműek a hatásköri viszonyok és feladatok, 
- meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, 
- átlátható a humán erőforrás kezelés. 
A kontrolltevékenységek kialakítása során az intézmény belső szabályzataiban rögzíti az 
engedélyezési és jóváhagyási eljárások, az információkhoz való hozzáférés, a fizikai kontrollok 
(hozzáférés eszközökhöz), és beszámolási eljárások rendjét. 
 

A költségvetési szerv vezetője köteles: 
- a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési 

rendszert működtetni. A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani az intézmény 
tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, 

- olyan rendszert kialakítani, amelyek biztosítják, hogy a megfelelő információk, 
- megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezeti egységhez, személyhez, 
- olyan monitoring rendszert működtetni, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének nyomon 

követését, 
- szabályozni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét. 

 
A belső ellenőrzés feladatköre magában foglalja az intézményben folyó: 

• gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat 
- A belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a 

költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.  
- A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet tevékenységét a költségvetési szerv 

vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül a költségvetési szerv 
vezetőjének küldi meg. 

- A költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a szabálytalanságok kezelésének 
eljárásrendjét. 

 
A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és a tárgyilagos 
bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, mely azt a célt szolgálja, hogy a 
költségvetési szerv megvalósítsa az alábbi célokat:  

- a tevékenységeket, műveleteket 

- szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság, 
eredményesség) összhangban hajtsa végre,  

- teljesítse az elszámolási kötelezettségeket,  

- megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásnak,  
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- megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől, és a nem rendeltetésszerű használattól. 
 

Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala és a Gyáli Tátika Óvoda között kötött ” 
Munka és feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodás” –ban rögzítésre került, hogy a 
gazdálkodáshoz kapcsolódó belső ellenőrzési feladatellátást a Hivatal által működtetett független 
belső ellenőrzés látja el. A Belső Ellenőrzés feladat-, hatás, és felelősségi rendjét az óvodára is 
kiterjedően a Hivatal által készített Belső Ellenőrzési kézikönyv tartalmazza. 
 

6. A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE 

6.1. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája 
Az intézmény, különböző közösségeinek tevékenységét – a megbízott vezetők és a választott 
közösségi képviselők segítségével – az intézményvezető fogja össze. A kapcsolattartásnak különböző 
formái vannak, melyek közül mindig azt kell alkalmazni, amelyik a legmegfelelőbben szolgálja az 
együttműködést:  
- Értekezletek  
- Megbeszélések  
- Intézményi összejövetelek  
- Fórumok  

Vezetői 
szint 

Szervezeti egység • Rendje és formája 

Legfelsőbb 
vezetői 
szint  
(intézmény
-vezető) 
 
 
 
 

szervezeti egység   
neve:  

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 

szervezeti egység 
neve:  

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 

 szervezeti egység 
neve: 
munkaközösség 

- Nevelési év eleji munkatervi megbeszélés. 
- Munkaközösségi foglalkozások (évi min.4). 
- Év végi beszámoló elkészítése. 
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Az együttműködés során a szervezeti egységnek minden olyan intézkedésnél, amelyik másik 
szervezeti egység működési területét érinti, az intézkedést megelőzően egyeztetési kötelezettségük 
van. A kapcsolattartásnak különböző formái vannak, melyek közül mindig azt kell alkalmazni, 
amelyik a legmegfelelőbben szolgálja az együttműködést. Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és 
konkrét időpontjait a munkatervben kell meghatározni, mely minden csoportban és az óvodavezető 
irodájában megtalálható. 
 Az értekezleten való részvételt a jelenlévők a Jelenléti íven aláírásukkal igazolják.  Az értekezletekről 
jegyzőkönyv készül. A szervezeti egységek munkájukat a kijelölt vezető irányítása alatt végzik. 
Kapcsolattartásuk a vezetővel folyamatos. A szervezeti egység véleményét, érdekeit a vezető képviseli 
a vezetőségi értekezleten.                                                                                                        
A kapcsolattartás általános szabálya, hogy a különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi - 
alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi ponthoz a döntési, egyetértési és véleményezési, 
javaslattételi jogot gyakorló közösséget, illetve az általuk delegált képviselőt meg kell hívni, 
nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Az együttműködés során a szervezeti egységek 
minden olyan intézkedésnél, amelyik másik szervezeti egység működési területét érinti, az intézkedést 
megelőzően egyeztetési kötelezettségük van. Az alkalmazott közösséget és azok képviselőit magasabb 
jogszabályban meghatározott jogok illetik meg.  

A nevelőtestületi értekezlet 
A nevelőtestületi értekezletek időpontját és napirendjét az óvoda munkaterve határozza meg. 

A nevelőtestületi értekezletet kell tartani: 
- a pedagógiai program módosítására és elfogadására, 
- a szervezeti és működési szabályzat módosítására és elfogadására, 
- a nevelési év előkészítésére, a munkaterv elfogadására, 
- az óvoda éves munkájának értékelésére, egyéb átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 

elfogadására, 
- a nevelőtestület képviseletében eljáró óvodapedagógus kiválasztására, az óvodapedagógusok 

külön megbízása előtt, 
- a házirend elfogadására, 
- a pedagógus-továbbképzési terv elfogadására, 
- az óvodavezetői pályáztatáshoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény 

kialakítására, 
- a nevelőtestület véleményének kikérésére a vezető helyettes megbízása, illetve a megbízás 

visszavonása előtt, 
- a jogszabályban meghatározott esetekben. 
 

Nevelőtestületi rendes értekezletei 
- a nevelési évnyitó értekezlete, 
- a nevelési évzáró értekezlete, 
- rendszeres nevelési értekezlet, amelyet az óvoda éves munkatervében meghatározott napirenddel 

és időpontban az óvoda vezetője hív össze, 
- továbbképzési nevelési értekezletek, 



Gyáli Tátika Óvoda – SZMSZ- 2020. 

30 
 

- mikro értekezlete szükség szerint bármikor tartható a nevelőtestület aktuális problémáinak 
megoldására. A mikró értekezletek állandó időpontját a munkaterv rögzíti a felelősökkel, és ezen 
csak az adott pedagógusok vesznek részt kötelező jelleggel, melyről emlékeztető készül. 

 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívása történhet: 
- az óvodavezető elhatározásából, ha azt valamely fontos érdek szükségessé teszi,  
- a nevelőtestület egyharmadának kérésére, 
- szülői közösség kezdeményezésére, ha azt a nevelőtestület elfogadta, 
- az óvoda lényeges problémáinak megoldására, ha a testület egyharmada vagy a közalkalmazott 

képviselő kéri, ha az óvodavezető szükségesnek tartja, 
A nevelőtestületi értekezleteken lényegkiemelő jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a javaslatokat, 
a határozatokat, a szavazás arányát. A jegyzőkönyvet az óvodavezető, a jegyzőkönyvvezető és a 
nevelőtestület által választott két hitelesítő írja alá.  
Csatolni kell hozzá az aláírt jelenléti ívet, fejlécén az adott értekezlet témájával és időpontjával. 
A határozatképesség szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azt: 
- akinek közalkalmazotti jogviszonya szünetel, 
- aki a meghívás ellenére nem jelenik meg. 
Az értekezleteket, üléseket, az óvodavezető vagy a téma- megbízott vezeti. 

 
Munkaközösségi értekezlet 
A munkaközösségi értekezletek időpontját és napirendjét a munkaközösség munkaterve határozza 
meg. Havi rendszerességgel ül össze, az adott nevelési évre meghatározott témában való munkálódás 
céljából. 
 

Alkalmazotti közösség kapcsolattartása, értekezlete 
Az intézmény, különböző közösségeinek tevékenységét – megbízott vezetők és a választott közösségi 
képviselők segítségével – az intézményvezető fogja össze. 
A kapcsolattartásnak különböző formái vannak, amelyek közül mindig az kell alkalmazni, amelyik a 
legmegfelelőbben szolgálja az együttműködést. 

Alkalmazotti értekezletet kell tartani: 
- A köznevelésről szóló törvényben meghatározott fenntartói döntések előzetes véleményezésére, 

amelyek az óvoda megszüntetésével, átszervezésével feladatának megváltoztatásával, nevének 
megállapításával, költségvetésének meghatározásával és módosításával, a vezetői megbízással 
kapcsolatban. 

A dajkák munkaértekezleteit az óvodavezető, az óvodavezető helyettes, telephelyvezető hívja össze az 
éves munkaterv szerint. 
Az alkalmazotti közösség, ezen belül: 
- a nevelőtestület- óvodapedagógusok, logopédus, pszichológus 
- a szakmai munkaközösség 
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- a nevelőmunkát közvetlenül segítő dajkák, pedagógusasszisztensek, óvodatitkárok, gazdasági 
ügyintéző, karbantartók dolgozók közössége 

A szervezeti egységek munkájukat a kijelölt vezető irányítása alatt végzik.  
Kapcsolattartásuk a vezetővel folyamatos.  
A szervezeti egység véleményét, érdekeit a vezető képviseli a vezetőségi értekezleten. 
Az értekezleteken az óvodavezető tájékoztatja az óvoda dolgozóit az óvodai munkáról és ismerteti a 
soron következő feladatokat. 

A kapcsolat formája Gyakorisága 

Nevelőtestületi értekezlet szükség szerint 

Alkalmazotti értekezlet szükség szerint 

Információs napok - épületenként kéthetente 

e-mail – tájékoztató anyagok, adatközlés szükség szerint 

telefon –operatív döntés szükség szerint 

vezető – óvodavezető-helyettes – telephely 
vezető 
megbeszélés 

havonta 1* 

Munkacsoportok – szakmai döntés előkészítése szükség szerint 

Közalkalmazotti tanács szükség szerint 

Munkaközösségi foglalkozás Munkaterv szerint 

A kiadmányozási jogkör gyakorlása 
Jogkörök 

- Az óvoda nevében aláírási joga az óvodavezetőnek van. A pénzügyi kötelezettségvállalás 
kivételével egyedül ír alá. 

- Akadályoztatása esetén az óvodavezető-helyettesnek van aláírási joga. 

- Amennyiben nem kiadmányozásra jogosult az aláíró, “h” megjelölést kell alkalmazni. 

Az intézmény képviseletére jogosultak: 
A mindenkori kinevezett intézményvezető, illetve annak távolléte esetén az SZMSZ-ben 
meghatározott helyettesítési rend az irányadó 
 

6.2. A vezetők kapcsolattartásának rendje, formája 
Az intézmény élén az óvodavezető áll, aki az intézmény egyszemélyi felelőse.  
Vezető beosztású közalkalmazottak, az óvoda vezetősége  

• Magasabb jogszabály alapján magasabb vezető beosztású:  
- Intézményvezető  
- Tagóvoda vezető 
- Általános Intézményvezető helyettes  

• Az óvodavezető által meghatározott vezetői feladatokat látnak el:  
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- Szakmai munkaközösség vezető  
Az óvodavezető helyettesek, a szakmai munkaközösség-vezetők, segíti az óvodavezetőt az óvoda 
vezetésével összefüggő feladatok ellátásában. Az óvoda vezetősége, mint testület konzultatív, 
véleményező, javaslattevő, elfogadási joggal rendelkezik.  
Tagjai ellenőrzési feladatokat is ellátnak a jogosultságok szerint.  
Az intézmény vezetője és a helyettesek kapcsolattartása folyamatos, a szükségletnek megfelelő 
rendszerességgel tartanak vezetői megbeszéléseket.  
A vezető helyettesek a kötelező munkaidő kedvezményének idejét hetente a munkaköri leírásában 
szereplő feladatok elvégzésével tölti. Segít az intézményi adminisztráció, és az aktuális munkarend 
szervezésében. 
A vezetőségnek célja, hogy a szervezet működéséhez a feltételeket biztosítsa, meghatározza feladatait 
a kifelé irányuló funkciók megvalósításában, és érje el a belső szervezettsége, hatékonysága révén a 
szervezetre bízott feladatok eredményes ellátását. 

Utasítási, intézkedési jog gyakorlása 
A magasabb vezető, valamint vezető beosztásban dolgozó munkavállalók a hozzájuk rendelt 
munkatársak, munkatársi közösségek tekintetében utasítási joggal rendelkeznek. Az utasítási és 
intézkedési jogkör kiterjedését minden dolgozó esetében világosan meg kell határozni a munkaköri 
leírásban. A vezető egy-egy feladatra alkalmi jelleggel is adhat utasítási és intézkedési jogot. 

Vezetői értekezletek  
Az óvoda vezetősége havi rendszerességgel, illetve szükség szerint megbeszélést tart, az aktuális 
feladatokról, szükség szerint kibővítve a résztvevők körét.  
A megbeszéléseket az óvodavezető készíti elő és vezeti, témája az óvoda pedagógiai és működési 
feladatainak koordinálása, aktuális feladatok ütemezése, és előkészítése.  
A vezetők a megbeszéléseken beszámolnak a vezetésük alá tartozó szervezeti egységek működéséről, 
illetve továbbítják az információkat az értekezleteken született döntésekről az irányításuk alatt lévő 
szervezeti egységnek, továbbá a szervezeti egységektől a vezető felé. 
 

6.3. Az óvodavezető feladatai 
Az intézmény vezetője képviseli az intézményt.  

Az óvodavezető feladatai az alábbiak szerint csoportosíthatók  
- pedagógiai feladatok  
- munkaügyi feladatok  
- gazdálkodási feladatok  
- tanügy-igazgatási feladatok  
- minőségfejlesztési feladatok  
Az intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, dönt az 
intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy a 
közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörbe.  
Hatáskörébe tartozik a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges 
személyi és tárgyi feltételek biztosítása.  
Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményben foglalkoztatottak felett.  
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Az intézmény vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el, időjárás, járvány, természeti csapás vagy 
más elháríthatatlan ok miatt, az intézményre kiterjedő veszélyhelyzet esetében, ha az intézmény 
működtetése nem lehetséges, a fenntartó és a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi 
körzeti) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) egyidejű értesítése mellett,  
Az óvodavezető a jogszabályokba foglalt, illetve a testület által hatáskörébe utalt ügyekben döntési 
joggal rendelkezik. Felel ezek előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és 
ellenőrzéséért. Az óvodavezető a nevelőtestületi döntések, határozatok végrehajtására utasításokat 
adhat ki.  
Az óvodavezető döntései és utasításai előtt - a jogszabályokban meghatározott egyeztetési 
kötelezettségén túl - meghallgatja az óvoda más tisztségviselőit /óvodavezető helyettes, tagóvoda-
vezető közalkalmazotti tanács tagjai, munkaközösség-vezető stb./, illetve az érdekelt dolgozókat.  

 
Feladatait a NKT. 69.§ részletezi, felel:  
- az intézményi szabályzatok elkészítéséért,  
- jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját,  
- a nevelőtestület vezetéséért,  
- a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért,  
- a gyermekek jogainak maradéktalan érvényesítéséért,  
- a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért,  
- a tagintézmény szakmai önállóságának biztosításáért,  
- az állami normatíva igénylésével és elszámolásával kapcsolatos fenntartónak nyújtott 

adatszolgáltatásért,  
- a pedagógiai munkáért,  
- az óvoda ellenőrzési, mérési, értékelési rendszereinek működéséért,  
- a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért,  
- a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,  
- a gyermekbalesetek megelőzéséért,  
- a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért,  
- a pedagógus középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terv elkészítéséért 

és a továbbképzéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések megtartásáért,  
- a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért,  
- a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatok ellátásáért, valamint az 

adatszolgáltatásért, az adatszolgáltatásra vonatkozó előírások érvényesítésért,  
- a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásának szakszerű 

megszervezéséért, ellenőrzéséért,  
- a szülői szervezetekkel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel való együttműködésért,  
- a jogszabályban meghatározott más feladatok végrehajtásáért, a jogszabályok és rendeletek 

betartásáért.  
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További feladatai  
- Kapcsolattartás, koordináló tevékenység a fenntartóval, közvetlen és közvetett partnereivel.  
- Informálja a Közalkalmazotti Tanácsot.  
- A Közalkalmazotti Szabályzat és a Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazott, a 

vezetésre vonatkozó pontok maradéktalan ellátása.  
- Az óvodai alkalmazottak esetén gondoskodik a jogszabály szerinti egészségügyi alkalmassági 

vizsgálat meglétéről, folyamatos karbantartásáról.  
- Biztosítja az óvodában az orvosok és védőnő munkafeltételeit.  
- Gondoskodik a gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletéről és ellátásáról.  
- Szükség szerint a vizsgálathoz szükséges dokumentációkat előkészíti.  
- Gondoskodik az óvodapedagógusi felügyeletről és szükség szerint a gyermek vizsgálatokra 

történő előkészítésről.  

Kizárólagos jogkörébe tartozik  
- az intézmény képviselete,  
- a nevelőtestület vezetése,  
- a tanügy-igazgatási döntések meghozatala,  
- a munkáltatói jogok, illetve a bérgazdálkodási jogkör /humánerőforrás optimális kihasználása,  
- a vezető beosztású alkalmazottak közvetlen irányítása,  
- a gazdálkodási feladatokban közreműködő óvodatitkár közvetlen irányítása,  
- a kiadmányozási jogkör gyakorlása,  
- dönt az intézmény minden olyan ügyében, amelyet a jogszabály, illetve a jelen szabályzat nem 

utal más hatáskörbe,  
- Jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére vagy az intézmény más 

alkalmazottjára átruházhatja. 
 
Képviseleti joga: az intézmény, mint jogi személy teljes körű képviselete 
Az intézmény vezetője egyszemélyi felelősséggel vezeti az intézményt, ellátja a jogszabályok 
maradéktalan figyelembevételével a jogszabályokból és a jelen szabályzatból rá háruló, az intézmény 
vezetésével kapcsolatos feladatokat. Az intézményvezetőnek az intézmény vezetésében fennálló 
felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét elsődlegesen a köznevelési törvény és végrehajtási 
rendeletei határozzák meg. 
 

Vezető helyettes 
A munkáltató jogkört az óvodavezető gyakorolja. 
Az óvodavezető-helyettes pontos feladatait, jogkörét, felelősségét a köznevelési törvény alapján az 
óvodavezető határozza meg, munkaköri leírásban, melyet a dolgozó vállalt feladatai és megbízatásai 
egészítenek ki. A munkaköri leírásban foglaltak és a minden nevelési évben aktualitásoknak 
megfelelő, delegált feladatok a dolgozó aláírásával válnak hitelessé. 
Munkaideje: 40 óra 
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Heti kötelező óraszám: 2013.09.01.-től (Nkt.4.sz. melléklet alapján) heti 24 óra. 
A telephely vezető és vezető helyettes  
A telephely vezető és vezető helyettes feladat és hatásköre, valamint az egyéni felelőssége mindazon 
területekre terjed ki, melyet a munkaköri leírása tartalmaz. 
Kötelező óraszámot és pótlékot a mindenkori jogszabály határozza meg. 
Beszámolási kötelezettség – figyelembe véve a munkaköri leírást – az aktuális feladatokról az 
előzőekben felsorolt területekre terjed ki. 
A telephely vezető és óvodavezető helyettes megbízása kinevezésében rögzített időre szól. 

A vezető helyettes megbízásának elvei: 
Pályáztatása a jogszabályban megfogalmazott módon történi, megbízása az óvoda vezetőjének 
jogköre, a nevelőtestület véleményének figyelembe vétele mellett. 
- előírt szakmai képesítéssel rendelkezze,  
- magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkezzen, 
- közösségi magatartása példamutató legyen, 
- legyen segítőkész, toleráns, az emberi kapcsolatokban, 
- az óvoda belső ügyeinek intézésében legyen a vezető korrekt partnere, tanúsítson mindenkor 

etikus magatartást, 
- rendelkezzen megfelelő szervezőkészséggel, 
- munkájában legyen pontos, lelkiismeretes, megbízható, 
- legyen képes a dolgozókkal és a szülőkkel egyaránt jó kapcsolatot kialakítani. 

További feladatai  
- Részt vesz az óvoda alapdokumentumainak, rövid közép és hosszú távú terveinek elkészítésében.  
- Részt vesz a munkaköri leírások felülvizsgálatában.  
- Az állami normatíva igénylésével és elszámolásával kapcsolatos adatszolgáltatásban.  
- Részt vesz a felelősök, megbízottak ellenőrzésében.  
- Irányítja, szervezi a szülőkkel, és a társ intézményekkel kapcsolatos eseményeket, 

rendezvényeket.  
- Bemutató foglalkozásokat szervez.  

Felel  
- A szakmai munkaközösség működési feltételeinek biztosításáért.  
- A gyermekek jogainak maradéktalan érvényesítéséért.  
- A pedagógia munkát közvetlenül segítők és az egyéb munkakörben dolgozók munkájának 

szervezéséért, irányításáért.  
A vezető helyettes munkaköri leírását az óvodavezető készíti el.  
A vezető helyettes feladat és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre terjed ki, 
melyet munkaköri leírása tartalmaz.  
Kötelező óraszámát, helyettesi pótlékét a mindenkori jogszabály határozza meg.  
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Beszámolási kötelezettsége – figyelembe véve a munkaköri leírását – az aktuális feladatokról az 
előzőekben felsorolt területekre terjed ki. Az óvodavezető helyettes megbízása kinevezésében rögzített 
időre szól. 
 

6.4.Telephely-vezető feladata 
A vezető közvetlen munkatársa a vezetés felelős tagja, aki irányítással, önállóan látja el a 
feladatkörébe utalt feladatait, az irányítása alá eső szervezeti egység vezetését. A vezető távollétében 
teljes felelősséggel végzi a vezetési feladatokat. Munkáját azok a pedagógiai és egyéb feladatok 
alkotják, melyeket - közös megbeszélés és egyeztetés után - az óvodavezető írásban meghatároz.  
Feladatai / részletezése a munkaköri leírásban.  
- a telephely szakszerű és törvényes működtetése,  
- pedagógiai munka irányítása,  
- a gyermekvédelmi feladatok ellátása,  
- megteremti a nevelő- és oktató munka feltételeit,  
- a gyermekbalesetek megelőzése,  
- a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése,  
- az állami normatíva igénylésével és elszámolásával kapcsolatos adatszolgáltatás,  
- az épület rendezvényeinek szervezése,  
- irányítja az intézményben dolgozók munkáját, de munkáltatói jogkörrel nem rendelkezik,  
- a jelenléti íven történő dokumentálás ellenőrzése,  
- elkészíti a telephely működési és munkarendjét,  
- ügyirat kezelési szabályzat szerint végzi az ügyviteli munkát,  
- a pedagógia munkát közvetlenül segítőknél és a nem pedagógus munkakörben dolgozóknál teljes 

ellenőrzési jogot gyakorol,  
- szervezi a szakmai ellenőrzést,  
- önálló óvodai szülői közösséget működtet,  
- részt vesz a vezetői üléseken,  
- felel a munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályok betartásáért, betartatásáért  
- nevelőtestületi beszámoló elkészítéséért a hatáskörébe tartozó területről,  
- szervezi, működteti, ellenőrzi, a HACCP rendszert,  
- Részt vesz az óvoda alapdokumentumainak, rövid közép és hosszú távú terveinek elkészítésében, 

felelős a tagintézmény költségvetési igényeinek összeállításáért.  
- Részt vesz a munkaköri leírások felülvizsgálatában.  
- Irányítja, szervezi a szülőkkel, és a társ intézményekkel kapcsolatos eseményeket, 

rendezvényeket.  
- Bemutató foglalkozásokat szervez.  
- Az óvodai alkalmazottak esetén gondoskodik a jogszabály szerinti egészségügyi alkalmassági 

vizsgálat meglétéről, folyamatos karbantartásáról.  
- Biztosítja az óvodában az orvosok és védőnő munkafeltételeit.  
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- Gondoskodik a gyermekek kötelező orvosi vizsgálatainak megszervezéséről.  
- Szükség szerint a vizsgálathoz szükséges dokumentációkat előkészíti  
- Gondoskodik az óvodapedagógusi felügyeletről és szükség szerint a gyermek vizsgálatokra 

történő előkészítésről. 
 

Felel  
- A gyermekek jogainak maradéktalan érvényesítéséért.  
- A pedagógia munkát közvetlenül segítők és a nem pedagógus munkakörben dolgozók 

munkájának szervezéséért, irányításáért.  
A munkaköri leírását az óvodavezető készíti el. A feladat és hatásköre, valamint egyéni felelőssége 
mindazon területekre terjed ki, melyet munkaköri leírása tartalmaz. Beszámolási kötelezettsége – 
figyelembe véve a munkaköri leírását – az aktuális feladatokról az előzőekben felsorolt területekre 
terjed ki. 
 

6.5. Hatáskörök átruházása 
A képviselet szabályait az intézmény szervezeti felépítése, valamint a vezetők közötti 
feladatmegosztás összhangjára figyelemmel kell meghatározni. A vezető képviselet jogkörét az alábbi 
esetekben ruházhatja át: betegség, tartós távollét, vagy más akadályoztatása esetén kivéve, ha a 
fenntartó másként nem rendelkezik. 
Az intézmény képviselőjeként járhatnak el az egyes vezetők a következők szerint: 
- Az egyes vezetők a helyettesítési rend szerint járhatnak el az intézmény képviselőjeként. 
- Az intézményvezető egyedi felhatalmazása alapján a felhatalmazásban meghatározott ügyben és 

időtartamig jogosult az intézmény képviselőjeként eljárni. 
- Az egyes vezetők a fenntartó előtt az adott területük ügyében jogosultak külön felhatalmazás 

nélkül is képviselni az intézményt. 
 

Az óvoda vezetője egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett a következő hatásköröket 
ruházza át: 
A képviseleti jogosultság köréből 
- az intézmény szakmai képviseletét a szakmai rendezvényeken a szakmai munkaközösségek 

vezetőire; 
Az intézményvezető által leadott feladat- és hatáskörök. R. 4.§ (1) t) Pl. a kötelező minősítések 
rögzítése kinek a feladata 
 

Az óvodavezető feladataiból, hatásköréből átruházza az óvodavezető helyettesre  
- A vezető távolléte és akadályoztatása esetén a teljes felelősséget és jogkört a pedagógiai, és 

minőségfejlesztési feladatokban.  
- A nevelőmunkát segítő alkalmazottak önálló, felelősségteljes irányítását.  
- A nevelőmunka éves munkatervében meghatározott feladatainak ellenőrzését.  
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- A nemzeti és óvodai ünnepek megszervezését, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések 
végrehajtásának ellenőrzését.  

- Tervezze meg a bemutató foglalkozásokat, azokhoz a meghívottak körét, állítsa össze a 
bemutatóhoz kapcsolódó szempontsort.  

- Továbbképzési terv készítését.  
- A jelenléti íven történő dokumentálás ellenőrzését.  
- A nevelőtestületi beszámoló elkészítését a hatáskörébe tartozó területről.  
- A leltári nyilvántartás vezetését.  
- A HACCP rendszer szervezését, működtetését, ellenőrzését. 
 
A vezetők közötti feladatmegosztás, kiadmányozás és képviselet 

Ellátandó feladatok a 
vezetők munkaköri 
leírása alapján 

Feladatot 
ellátó vezető  

Egyéb /helyettes, 
ellenőr stb. 

Megjegyzés a kiadmányozáshoz 

Szakszerű és törvényes 
működés 

Óvodavezető  Óvodavezető-
helyettes/ 
Telephely vezető 

folyamatos 

Célszerű és takarékos 
gazdálkodás 

Óvodavezető  Óvodavezető-
helyettes 
Telephely vezető 

4 héten túli tartós hiányzás esetén 

Pénzügyi és 
gazdálkodási feladatok 

Óvodavezető Óvodavezető-
helyettes/ 
Telephely vezető 

2 héten túli tartós hiányzás esetén 
kivétel: folyamatos megrendelés-
szerződés_ dolgozói bérlet, rezsi 
költség, meglévő előfizetés, 
helyettesítés elrendelése és 
elszámolása, gyermekétkeztetés 
számlái, vis-major 

Gyermek és 
ifjúságvédelem 

Óvodavezető  Óvodavezető-
helyettes/ 
Telephely vezető 

2 héten túli tartós hiányzás esetén, 
kivétel az azonnali intézkedést 
kívánó veszélyeztetettség 
felmerülése. 

Gyermekbalesetek 
megelőzése 

Óvodavezető  Óvodavezető-
helyettes/ 
Telephely vezető 

folyamatos 

Egészségügyi vizsgálat 
megszervezése 

Óvodavezető
-helyettes 

Óvodavezető-
helyettes/ 
Telephely vezető 

folyamatos 

Ellenőrzési, mérési, 
értékelési rendszer 
működtetése  
 

Óvodavezető  Óvodavezető-
helyettes/ 
Telephely vezető 

folyamatos 
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Pedagógiai program 
végrehajtása, 
ellenőrzése. 

Óvodavezető  Óvodavezető-
helyettes/ 
Telephely vezető 

folyamatos 

Éves munkaterv 
elkészítése, értékelése  

Óvodavezető  Óvodavezető-
helyettes/ 
Telephely vezető 

4 héten túli tartós hiányzás esetén 

Beiskolázási feladatok 
lebonyolítása  

Óvodavezető  Óvodavezető-
helyettes/ 
Telephely vezető 

4 héten túli tartós hiányzás esetén 

Pedagógus 
továbbképzési program 
és beiskolázási terv 
elkészítése 

Óvodavezető  Óvodavezető-
helyettes/ 
Telephely vezető 

4 héten túli tartós hiányzás esetén 

Nemzeti ünnepek és 
egyéb hagyományok 
ápolása 

Óvodavezető
-helyettes 

Óvodavezető-
helyettes/ 
Telephely vezető 

folyamatos 

Álláshelyek betöltése, 
kinevezés  

Óvodavezető  Óvodavezető-
helyettes 

12 héten túli tartós hiányzás 
esetén, 

Megbízások  Óvodavezető  Óvodavezető-
helyettes 

4 héten túli tartós hiányzás esetén, 

Munkavállalót terhelő 
felelősség megállapítása 

Óvodavezető  Óvodavezető-
helyettes 

folyamatos 

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 a szülői 
közösséggel és egyéb 
partnerekkel 

Óvodavezető  Óvodavezető-
helyettes 

folyamatos 
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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 a városi 
eseményeken 

Óvodavezető
-helyettes 

Óvodavezető folyamatos 

 

7. AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ, INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTES 
AKADÁLYOZTATÁSA ESETÉN A HELYETTESÍTÉS RENDJE 

Szabályozandó: 
Tartós távollét fogalma 
Az intézményvezető és helyettese egyidejű távolléte esetén a helyettesítés 
Az ügyeletek alatti helyettesítés eljárásrendje 

A nevelési-oktatási intézményben – függetlenül attól, hogy szervezetileg önálló intézményként vagy 
intézményegységként, illetve tagintézményként működik – biztosítani kell, hogy az alatt az időszak 
alatt, amelyben a gyermekek, tanulók az intézményben tartózkodnak, a vezetői feladatok ellátása ne 
maradjon ellátatlanul, ennek érdekében: 

• a nevelési-oktatási intézmény vezetője és helyettesei közül legalább egyiküknek, vagy ha a 
nevelési-oktatási intézményben a vezetői megbízással rendelkezők létszáma, illetve a vezetők 
betegsége vagy más okból való távolléte nem teszi lehetővé a vezetői feladatok  

• pont szerinti ellátását, a köznevelési intézmény szervezeti és működési szabályzatában 
meghatározott helyettesítési rendben kijelölt közalkalmazottnak a nevelési-oktatási intézményben 
kell tartózkodnia, aki ekként felel a nevelési-oktatási intézmény biztonságos működéséért. Az 
intézményvezetőt szabadsága, betegsége, valamint hivatalos távolléte alatt a vezető helyettes 
helyettesíti. Az intézményvezető akadályoztatása esetén az intézményvezető helyettesítését teljes 
felelősséggel az óvodában az intézményvezető helyettes látja el, az azonnali döntést nem igénylő, a 
vezető kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével. 

 



Gyáli Tátika Óvoda – SZMSZ- 2020. 

41 
 

Az intézményvezető, tartós távolléte esetén a helyettesítés teljes körű. Tartós távollétnek az egy 
hónapnál hosszabb időtartam minősül. Az intézményvezetői tisztség betöltetlensége esetén az 
intézményvezetőt Székely Beáta vezető helyettes helyettesíti. 
A teljes vezetői jogkör gyakorlására vonatkozó megbízás a fenntartó által történik, melyet a dolgozók 
tudomására kell hozni (értesítés, kifüggesztés). 
A nevelési-oktatási intézmény vezetője az alábbiak szerint köteles gondoskodni arról, hogy ő, vagy 
helyettesének akadályoztatása esetén a: 
- vezetői,  
- vezető helyettesi feladatokat ellássák. 
A vezető 4 hetet meghaladó tartós hiányzása esetén a helyettes 6 kötelező órában látja el vezetői 
feladatait, s a csoportja ellátásáról határozott idejű kinevezett pedagógus által kell gondoskodnia. 
Ha egyértelművé válik, hogy 
- az intézmény vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályoztatása (pl. betegsége, egyéb 

távolléte stb.) miatt nem tudta, tudja megtenni, a vezetői feladatokat az intézményvezető-
helyettesnek, ill. telephely-vezetőnek kell ellátnia; 

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

- A telephely-vezető a szükséges, vezető helyettes feladatkörébe tartozó teendőket akadályoztatása 
(pl.: betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, 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. 

A vezető megnevezése, akit  
helyettesíteni kell 

A helyettesítő megnevezése 
(munkakör és név) 

Karap Erzsébet 
 (intézményvezető) 

Székely Beáta  (vezető-helyettes) 
Csizmadiáné Izeli Anikó (tagóvoda- vezető) 

Székely Beáta  
 (vezető-helyettes) 

       Sági Illésné - munkaközösség vezető: 
 

Csizmadiáné Izeli Anikó (tagóvoda-vezető) Buzás Jánosné – munkaközösség vezető 
Kovácsné Garai Zsuzsa - (KT tag) 
Tóthné Fadgyas Melinda (óvodapedagógus) 

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. 
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Ha a vezető 10 munkanapnál többet hiányzik egyhuzamban, akkor a helyettesítési rend szerint őt 
helyettesítő óvónő, a vezető kötelező óraszámán túli időt túlórában tölti. (Ez alól kivétel a nyári 
időszak.)  A telephely-vezetői (vezető-helyettesi) tisztség betöltetlensége esetén a telephely-
vezetőt, (vezető helyettest) Székely Beáta helyettesíti. 
 

8. SZÜLŐI KÖZÖSSÉG/SZERVEZET 

Az intézményben a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői szervezetet 
hozhatnak létre, melynek vezetőségébe minden csoport szülői közössége 2 legfeljebb 3 főt delegál.  
Az óvodai csoportok szülői közösségeinek vezetői együtt alkotják a székhely és a telephely szülői 
választmányát. A csoportok szülői közösségei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat a választott 
SZK elnök segítségével juttatják el az intézményvezetőhöz.  
Az óvodai szülői közösség legmagasabb szintű döntéshozó szerve az óvodai SZK választmánya.  
Az óvodai SZK elnöke közvetlenül az intézményvezetővel tartja a kapcsolatot, az óvodai szülői 
munkaközösség éves terve alapján. Az SZK választmánya akkor határozatképes, ha azon az 
érdekelteknek több mint 50%-a jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.  
A választmány munkaterv alapján dolgozik.  
Az SZK segít abban, hogy a szülők megismerjék és elfogadják az óvoda nevelési elveit, és 
módszereit.  
Az óvodai SZK figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a nevelőmunka 
eredményességét.  
Az SZK a gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az 
óvodavezetőtől, az óvodavezető helyettestől, a telephely-vezetőtől. 
 

8.1. A szülői szervezet véleményezési, egyetértési joga 
Azok az ügyek, amelyekben a Szülői Szervezetet (Közösséget) az SZMSZ, véleményezési joggal 
ruházza fel (Jogszabályi hivatkozás: 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 119§). 

A Szülői Szervezetet a vonatkozó jogszabályok alapján megilletik a következő jogok: 

• véleményezési jog: 

- munkaterv véleményezése – a 229/2012. (VIII.28.) EMMI rendelet alapján,  

- minden olyan kérdésben, melyben jogszabály rendelkezése alapján az óvodaszék egyetértési jogot 
gyakorolna, a Szülői Szervezet (Közösség) véleményét ki kell kérni – a 229/2012. (VIII.28.) 
EMMI rendelet alapján  

A Szülői Szervezet véleményezési jogot gyakorol: 

- a szervezeti és működési szabályzatnak a gyermeke fogadását, a vezetők és a szülői szervezet 
közötti kapcsolattartás módját, az ünnepélyek, megemlékezések rendjét szabályozó részeiben, 

- a házirend megállapításában, 

- a szülőket anyagilag is érintő ügyekben, 

- a szülői értekezlet napirendjének meghatározásában, 

- az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában, 

- a munkatervnek a szülőket is érintő részében. 
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- Az intézmény pedagógiai programjának módosításával, mellékleteivel és a nevelési év 
programjaival kapcsolatban. 

Véleményt nyilváníthat a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi 
kérdésben, különös tekintettel a nevelési-oktatási intézmény irányítását, a vezető személyét, az 
intézmény egészét vagy a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben.  

• egyetértési jog: 
- a pedagógiai programmal kapcsolatos, tájékoztatásadásra vonatkozó szabályozása terén – a 

229/2012. (VIII.28.) EMMI rendelet alapján 
Képviseli a szülőket és a gyermekeket a köznevelési törvényben megfogalmazott jogaik 
érvényesítéséhez. 
Az intézményi Szülői Közösség egyetértési jogkörrel rendelkezik:  
- A gyermekek nagyobb csoportját (80 %-át) érintő kérdésekben, az e körbe tartozó ügyek 

tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein.  
- Működési rendjének, munkaprogramjának megállapításában.  
- A képviseletében eljáró személyek megválasztásában.  
- A rendelkezésére álló pénzösszegek felhasználásának megállapításában.  
- Párbeszéd kezdeményezésében a pedagógusokkal, óvoda vezetésével és a fenntartóval a nevelési 

program megvalósulásáról és annak feltételeiről.  
Az egyetértési jog azt jelenti, hogy törvényes és érvényes döntés nem hozható az egyetértés 
hiányában.  
A Szülői Közösségnek egyetértési jog gyakorlása esetén a megkeresést követő harminc napon belül 
kell nyilatkoznia. Ez a határidő legfeljebb egy esetben, még a határidő lejárta előtt benyújtott írásos 
kérelemmel meghosszabbítható - hosszas vita esetén vagy abban az esetben, ha a Szülői Közösségnek 
nem volt módja és lehetősége minden körülményt megvizsgálva megalapozott döntést hozni.  
Ha az érdekeltek között nem születik egyetértés, és azt egymás közötti közvetlen egyeztetéssel sem 
sikerül elérni, akkor kilenctagú bizottságot kell felállítani, amelybe három-három tagot delegál a 
nevelőtestület és a Szülői Közösség, három tagot pedig az intézmény fenntartója kér fel. 
Szótöbbséggel hozott döntése az egyetértést pótolja. A két vitatkozó fél álláspontja közötti 
igazságtételt a fenntartó által felkért szakértőkre bízza a törvény.  
Ha az intézmény és a Szülői Közösség álláspontja eltérő, akkor egyeztetésre kerül sor, amelynek során 
mindenki felsorakoztathatja érveit, indokait, megpróbálhatja meggyőzni a másikat.  
A szülő közösséget – ezen SZMSZ alapján – megillető további jogokat nem határoz meg.  
Az intézmény vezetőjének feladata a szülői szervezettel való együttműködés. 
 

8.2. A vezetők és a szülői szervezet, közösség közötti kapcsolattartás formája, rendje 
A szülői szervezet és az intézményvezető közötti kapcsolattartás rendje: 
- A szülői szervezet képviselőjét meg kell hívni a nevelőtestületi ülés azon napirendi pontjainak 

tárgyalásához, amelyekben a szülői szervezetnek véleményezési joga van. 

- Az intézmény vezetője a szülői szervezet elnökét legalább félévente tájékoztatja az intézményben 
folyó nevelőmunkáról és a gyermekeket érintő kérdésekről. 

- A szülői szervezet működésének feltételeiről az intézményvezető gondoskodik. 
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A szülői szervezet részére biztosított jogok 
Azok az ügyek, amelyekben a Szülői Szervezetet (Közösséget) az SZMSZ, véleményezési joggal 
ruházza fel (Jogszabályi hivatkozás: 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 119§). 
 

A szülői szervezet vezetőjének feladata, hogy 
- a hatáskörébe utalt jogköreit – amennyiben van előírt határidő - a rendelkezésre álló időn belül 

gyakorolja, kapcsolatban kialakított álláspontjáról a szükséges tájékoztatást az érintett 
szerveknek, 

- megadja a döntéseivel, hatáskör gyakorlásával kapcsolatban kialakított álláspontjáról a szükséges 
tájékoztatást az érintett szerveknek, 

- a szülői szervezet véleményezési és egyetértési jogkörében eljárva minden esetben köteles írásban 
nyilatkozni. 

Az intézményvezető és a szülői szervezet elnöke az együttműködés tartalmát és formáját az éves 
munkaterv és a szülői szervezet munkaprogramjának egyeztetésével állapítják meg.  
A szülők az Nkt.-ben meghatározott jogaik és kötelességeik teljesítésének érdekében szülői 
szervezetet, illetve óvodaszéket hozhatnak létre. A szülői szervezet saját SZMSZ-éről, ügyrendjéről, 
munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról és képviseletéről saját maga dönt.  
Az együttműködés és kapcsolattartás során a vezetők feladata, hogy az óvodai Szülői Szervezet 
jogainak gyakorlásához szükséges: 
- Információs bázis megadása (az intézmény nyilvános dokumentumai, az intézmény működésével 

kapcsolatos irat), a hozzáférés biztosítása 
- Közvetlenül rendelkezésre bocsássa azokat a dokumentumokat, melyek az óvoda Szülői 

Szervezet jogainak gyakorlásához szükségesek 
- Óvodán belül megfelelő helység, szükséges berendezés biztosítása 

 
A szülői szervezet és az intézményvezető közötti kapcsolattartási formái jellemzően a következők 

- szóbeli személyes megbeszélés, tanácsadás, szervezési tevékenység a szülői szervezet 
vezetőjével,  

- közreműködés az előterjesztések, illetve jogkör-gyakorláshoz szükséges tájékoztatók 
elkészítésében az intézményvezetőnek,  

- munkatervek egymás részére történő megküldése, 
- értekezletek, ülések, 
- szülői szervezet képviselőjének meghívása a nevelőtestületi értekezletre, 
- a nevelőtestület képviselőjének meghívása a szülői szervezet ülésére,  
- írásbeli tájékoztatók a nevelőtestület, illetve a szülői szervezet jogkörébe tartozó ügyekről egymás 

írásbeli tájékoztatása a jogkör gyakorlásokhoz,  
- azon dokumentumok, iratok átadása, melyek a nevelőtestület, illetve a szülői szervezet jogkör 

gyakorlása eredményeként keletkeztek (határozat kivonatok),  
- a szülői szervezet nevére szóló levelek bontás nélküli átadása az érintett személyeknek,  
- a szülői szervezet által elintézett iratok érdekeltek részére történő átadása 
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- Az óvodában a Szülői Szervezet jogosult az óvodába felvett gyermekek szüleinek képviseletének 
ellátására.  

- Az óvodai Szülői Szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai 
munka eredményességét az intézményben.  

- A gyermekek csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől, 
az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a 
nevelőtestület értekezletein.  

A Szülői Szervezet, közösség szótöbbséggel dönt:  

- saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról,  

- tisztségviselőinek megválasztásáról.  
Óvodai csoportonként 2 képviselőt választanak a Szülők Közösségébe. A telephely szülői 
közösségének képviselőivel a telephely vezetője tartja a kapcsolatot és gondoskodik arról, hogy a  
 

Szülők Közössége képviselőt válasszon, tagjai közül, aki aláírási joggal rendelkezik. 
A vezetőnek 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; 

- véleményt mondhasson a nevelési-oktatási intézményben folyó hit- és vallásoktatás idejének és 
helyének meghatározásáról.  

A véleményalkotásra legalább 5 napot kell biztosítani; 
A Szülői Szervezet köteles véleményezési jogkörében eljárva írásban nyilatkozni. 
Az intézmény vezetőjének feladata a Szülői Szervezettel való együttműködés. 

 
A kapcsolattartás formái:  

- Szülői értekezlet, nevelési évenként legalább három alkalommal.  

- Szülők Közösségének képviselőivel való egyeztetés, évente legalább egy alkalommal.  

- Családlátogatás, ha a szülő jelzi ez irányú igényét.  

- Nyíltnap évente két alkalommal.  

- Igény szerint fogadóóra, az egyéni konzultáció érdekében.  

- Kirándulások, rendezvények.  

- Esetenként írásos tájékoztató a szülők véleményezési, egyetértési, tájékoztatási jogkörét érintő 
esetekben.   

- Az intézmény rendezvényei.  
A csoportok szülői értekezletét az óvónők tartják. Nevelési évenként három szülői értekezletet 
tartanak. Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából az óvodavezető, az óvónők vagy a szülői 
közösség elnöke, rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze. Összevont szülői értekezletet az 
óvodavezető hívhat össze. 



Gyáli Tátika Óvoda – SZMSZ- 2020. 

46 
 

Azon ügyek szerepeltetése, melyeknél a szülői szervezetet – a jogszabályi előírásokon kívül - az 
SZMSZ véleményezési joggal ruházza fel. R. 4.§ (1) p) 

 

9. A NEVELŐTESTÜLET FELADATKÖRÉBE TARTOZÓ ÜGYEK ÁTRUHÁZÁSÁRA, 
TOVÁBBÁ A FELADATOK ELLÁTÁSÁVAL MEGBÍZOTT BESZÁMOLÁSÁRA 

VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

• Nevelőtestület 
Az intézmény nevelőtestületét a nevelési intézményben közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony 
keretében pedagógus-munkakörben, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkező, nevelő és 
oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak közössége alkotja. A 
Köznevelési törvény alapján meghatározott döntési, véleményezési, javaslattevő jogkörrel 
rendelkező testület, amely a nevelési intézmény pedagógusainak közössége.  Nevelési kérdésekben 
az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. Legfontosabb feladata a nevelőtestület 
által elfogadott Pedagógiai Program egységes megvalósítása az alkalmazotti közösség bevonásával. 
A nevelőtestület a köznevelési törvény alapján meghatározott jogosítványokkal rendelkező testület, 
amely a nevelési kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve, 
törvényben továbbá az e szabályzatban meghatározott kérdésekben és más jogszabályokban 
meghatározott kérdésekben döntési, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. Az óvoda 
nevelőtestületét a székhelyén és telephelyén foglalkoztatott óvodapedagógusok alkotják. Az 
intézményben dolgozó pedagógusok pontos feladatait, jogkörét, felelősségét a köznevelési törvény 
alapján az óvodavezető határozza meg munkaköri leírásban, melyet a dolgozó vállalt feladatai és 
megbízatásai egészítenek ki. A munkaköri leírásban foglaltak és minden nevelési évben az 
aktualitásoknak megfelelő, delegált feladatok a dolgozó aláírásával válnak hitelessé. A székhelyen és 
a telephely óvodákban dolgozó óvodapedagógusok önálló közösséget is alkotnak. 

 
Feladata 
A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, az Óvodai nevelés országos alapprogramja és az 
óvoda pedagógiai programja szerinti nevelése. A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény 
működésével kapcsolatos ügyekben, valamint az intézményi működést befolyásoló jogszabályokban 
meghatározott kérdésekben döntéseket hoz, egyebekben véleményez és javaslatokat tesz. A 
nevelőtestület nem kíván élni a véleményezési és javaslattételi jogkörébe tartozó ügyek átruházásának 
lehetőségével. Javaslattevő és véleményezési jogkörét maga kívánja gyakorolni. 
Felelőssége: a munkaköri leírásban, illetve az óvoda belső szabályzataiban rá háruló feladatokra, 
illetve a munkájához leltár szerinti eszközök felelősségére terjed ki. 
Beszámolási kötelezettsége: Év végén az egész éves teljesítményét kell értékelnie írásban a 
nevelőtestületnek. 

Képviseleti joga 
A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, az Óvodai nevelés országos alapprogramja és az 
óvoda pedagógiai programja szerinti nevelése. A testület tagjai javaslatot tehetnek az óvodai élettel 
kapcsolatos minden kérdést illetően. Ha a javaslat elbírálása nem tartozik a nevelőtestület hatáskörébe, 
a döntésről a vezető 30 napon belül köteles szóban vagy írásban választ adni.  

A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása  
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.  
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A nevelőtestület egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja: a szakmai munkaközösségre.  

A nevelőtestület nem ruházhatja át a következő jogköreit:  

- pedagógiai program elfogadása,  

- a szervezeti és működési szabályzat elfogadása,  

- a házirend 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:  
o a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben,  
o az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során,  
o az intézményvezető-helyettesek megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt,  
o a nevelési-oktatási intézmény költségvetésében szakmai célokra rendelkezésre álló pénz-eszközök 

felhasználásának megszervezésében,  
o a nevelési-oktatási intézmény beruházási és fejlesztési terveinek megállapításában,  
o más, a fenti pontokban nem szereplő, de jogszabályban meghatározott esetekben.  
Javaslattételi jogkörét – a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos – valamennyi 
kérdésben.  

A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, a beszámolás rendje  
A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból - 
meghatározott időre vagy alkalmilag - bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek gyakorlását 
átruházhatja másra, így a szakmai munkaközösségre, illetve vezetőikre. Az átruházott jogkör 
gyakorlói beszámolási kötelezettséggel tartoznak a nevelőtestületnek. Az átruházott jogkör gyakorlója 
a nevelőtestület az adott ügyben történő megbízásról meghatározott időközönként (heti, havi, 
negyedévente, évente egyszer,) és módon (szóban, írásban) tájékoztatni köteles a nevelőtestületet.  
A nevelőtestület a feladatai ellátása során, a döntései előkészítésére, a véleményének kialakításához 
szükséges előzetes kutatások, összefoglalók, egyéb írásos anyagok elkészítésére, részfeladatok 
elvégzésére tagjait megbízhatja. 
Az átruházott jogkör visszavonásáról szóló döntést az intézményvezető javaslatára a nevelőtestület 
nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történő szavazása után hozza.  
A testületi döntéssel, vagy az átruházott hatáskörrel élő személy vagy szervezet döntésével szemben 
milyen jogorvoslati lehetőséggel élhet. Fellebbezési lehetősége van, a fellebbezés szabályai, 
jogorvoslattal mely fórumokhoz lehet fordulni) Jelenleg a nevelőtestület jogkört nem ruház át.  A 
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nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályban meghatározottak kivételével - nyílt 
szavazással, és egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazatok egyenlősége esetén a vezető szavazata 
dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek határozati formában. A 
testület 50+1 % esetén határozatképes. Titkos szavazás esetén a nevelőtestület szavazatszámlázó 
bizottságot jelöl ki.  

A nevelőtestület írásos előterjesztése alapján tárgyalja  
- Pedagógiai program  
- Az SZMSZ,  
- Házirend  
- Munkaterv  
- Az óvodára vonatkozó átfogó elemzés  
- A beszámoló  
- Mérés, értékelés elfogadásával kapcsolatos napirendi pontokat.  
Az óvodavezető az előterjesztés írásos anyagát a nevelőtestületi értekezlet előtt legalább 8 nappal 
átadja a nevelőtestületnek, átruházott döntési, véleményezési jogkör esetén az érintett bizottságnak, 
munkaközösségnek, valamint gondoskodik annak kifüggesztéséről.  
Az átruházott jogkör szerinti bizottság, munkaközösség az értekezleten szóban ismerteti a kialakított 
véleményt a nevelőtestület előtt, írásos beszámolóját benyújtja az óvoda vezetőjének.  
Az át nem ruházható jogkörű nevelőtestületi döntéshez kapcsolódó véleményt a nevelőtestület szóban 
fejti ki, a véleményt a jegyzőkönyv tartalmazza. A nevelőtestület ezt követően hozza meg döntését a 
szabályzatok, programok elfogadásáról. 
 

9.1. Alkalmazotti közösség – A pedagógiai munkát közvetlenül segítők közössége 
Az alkalmazotti közösséget az óvoda nevelőtestülete és az óvodánál közalkalmazotti jogviszonyban, 
valamint munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. Az alkalmazottaknak úgy kell a közvetlen 
együttműködést megvalósítani, hogy az intézményi feladatok ellátása zavartalan és zökkenőmentes 
legyen.  Az óvodai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az óvodán belüli 
érdekképviseleti lehetőségeit a magasabb jogszabályok (elsősorban a Munka Törvénykönyve, a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a Köznevelési törvény, illetve az ehhez kapcsoló 
rendeletek rögzítik).   
A vezető az alkalmazottakat érintő minden érdemi döntés meghozatala előtt kapcsolatot tart a 
Közalkalmazotti Tanács vezetőjével. Az óvoda vezetőjének és a Közalkalmazotti Tanács 
munkakapcsolatát a Közalkalmazotti Szabályzat rögzíti. Az intézményvezetői pályázat kapcsán az 
alkalmazotti közösség javaslatot tesz a vezető személyére. A teljes alkalmazotti közösséget az 
óvodavezető hívja össze - az éves munkatervben rögzítettek alapján a nevelési év folyamán két 
alkalommal – illetve minden esetben, amikor ezt jogszabály előírja, vagy az óvoda egész működését 
érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Az értekezleteken az óvodavezető tájékoztatja az óvoda 
dolgozóit az óvodai munkáról és ismerteti a soron következő feladatokat. Az óvodai alkalmazottak 
feladatait a melléklet tartalmazza - (munkaköri leírások). Alkalmazotti értekezletet kell összehívni, ha 
a nevelőtestület döntési, véleményezési, illetve javaslattevő jogát az óvoda valamennyi dolgozóját 
érintő kérdésekben gyakorolja. 
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• Dajkák 
Az óvoda székhelyén és a telephely óvodában a dajkák önálló csoportot alkotnak. 
Jogszabályokban megfogalmazott és saját területüket érintő kérdésekben véleményezési és 
javaslattevő jogkörrel rendelkező közösséget alkotnak. Saját területüket érintő kérdésekben 
véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkeznek. 
A dajka - közvetlen felettese az óvodapedagógus. Munkáját az óvodavezető által meghatározott 
munkarendben a vezető-helyettesek irányítása és ellenőrzése alapján, csoportmunkáját a csoportban 
dolgozó óvodapedagógusok irányítása alapján végzi.  

Feladataik 
A pedagógiai munka közvetlen segítése, ellátása munkaköri leírásuknak megfelelően – épületenként a 
helyi sajátosságok figyelembe vételéve-, melyet az óvodavezető készít el minden nevelési év 
kezdetén. 
Szakmai munkájuk irányításáért a közvetlenül az intézményvezető-helyettes és a telephelyvezető 
felelős – (2. vezető-helyettes). 

Szakmai követelmények 
Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre, továbbá a csoport textíliáival, 
evőeszközeivel, edényeivel a leltár szerint elszámol, vezeti a csoport törésnaplóját. 

Beszámolási kötelezettsége szóban nevelési évzáró értekezleten 
 

• Pedagógiai asszisztens 
Munkáját a vezető-helyettes által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a 
mindenkor hatályos jogszabályok szellemében, és az SZMSZ alapján végzi. 

Jogállása 

- Felette az általános munkáltatói jogokat az óvodavezető gyakorolja. 

- Közvetlen felettese a vezető- helyettes. 
A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatokat jogállásától függően az óvodapedagógus 
iránymutatása alapján végzi. 

• Óvodatitkár 
Mind a két épületben dolgozik óvodatitkár. 
Munkájukat a gazdasági ügyintézővel együttműködve végzik. 
A nevelőtestülettől és a dajkák közösségétől elkülönült feladattal rendelkező közalkalmazott, akinek 
feladata elsősorban az intézmény adminisztrációs adat és iratkezelési feladatainak elvégzése, a 
rendeltetésszerű működéséhez szolgáló feltételek biztosítása a vezető egyszemélyi utasításai alapján. 
Saját területét érintő kérdésekben véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 
Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre. Anyagi felelősséggel tartozik az 
általa kezelt készpénzt illetőleg. 
Jogszabályokban megfogalmazott és saját területüket érintő kérdésekben véleményezési és 
javaslattevő jogkörrel rendelkeznek.  
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Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kiterjed:  

- az ügyiratok vezetésének kezelésére  
 

• Gazdasági ügyintéző 

- a térítési díjak kezelésére 

- gazdálkodással kapcsolatos pénzügyi kifizetések folyamatának kezelése, együttműködve a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó irodájával. 

A kapcsolattartás formája:  Gyakorisága  

Nevelőtestületi értekezlet:  szükség szerint  

Alkalmazotti értekezlet:  szükség szerint  

Információs napok  hetente  

e-mail - tájékoztató anyagok, adatközlés  szükség szerint  

telefon – operatív döntés,  szükség szerint  

Óvodavezető ,vezető-helyettes-,telephely vezetői 
megbeszélés  

havonta 1x  

Munkacsoportok – szakmai döntés előkészítéshez  szükség szerint  

Közalkalmazotti tanács tájékoztatása  szükség szerint  

Munkaközösségi foglalkozások  munkaterv szerint  

 

10. A KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA ÉS MÓDJA 

Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja  
Intézményünk az óvodai nevelés feladatainak eredményes ellátása érdekében rendszeres kapcsolatot 
tart fenn a gyermek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális ellátása, valamint egyéb ügyekben 
más intézményekkel.  
Napi munkakapcsolat köti az intézményt a közös fenntartásban működő intézményekhez és 
szervezetekhez.  

Módja 

- személyes kapcsolat,  

- telefonos egyeztetés  

- levelezés által  

- rendezvényeken való részvétel  

- szakmai konzultáció 

Az alábbi Szempontok fontosak az intézmény kapcsolatrendszerének értékelésében: 

- Az adott kapcsolat mennyiben segíti, támogatja az intézmény működését feladatainak 
megvalósításában? 

- Mely területeken befolyásolja a pedagógiai program beválását? 

- Kapcsolatrendszer minőségi fejlesztése? 
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- A visszajelzés lehetőségei? 

Partnerközpontú intézmény kialakítására kell törekednünk, amely szükségessé teszi  

- a partnerek igényeinek megismerését, és azok szakmai célokká emelését, 

- tájékozódni kell ezek igények teljesüléséről, 

- a partnerek visszajelzései alapján el kell végezni a szükséges korrekciókat, 

- közösen megfogalmazott célokkal mindenki azonosulni tudjon.  
Fontos feladat a megfelelő kommunikáció kiépítése. Biztosítani kell a partnereket érintő információ 
hozzáférhetőségét. Egy óvoda kapcsolatrendszerének minősége nagyban befolyásolja a nevelési 
folyamatokat, a folyamatok szabályozhatóságát, hozzájárul az óvodáról kialakított társadalmi képhez. 
Az intézmény a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális ellátása, 
valamint a beiskolázás érdekében és egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn más 
intézményekkel, szervezetekkel. 
A vezetők és a szakterületek képviselői munkakapcsolatot tartanak társintézmények azonos beosztású 
alkalmazottaival az alábbi módokon: 
- közös értekezletek tartása, ünnepélyek rendezése, 
- szakmai előadásokon és megbeszéléseken való részvétel, 
- módszertani rendezvények látogatása, 
- hivatalos ügyintézés levélben vagy telefonon. 

Az Óvoda és az iskolák kapcsolata  
A partneri igényfelmérés során a város azon iskoláit kerestük meg, akikkel közvetlen partneri 
kapcsolatban állunk. A felmérés eredményeként az alábbi együttműködési formákat alakítottuk ki:  
Kapcsolattartó: az óvoda vezetője és az adott nevelési évre megbízott óvodapedagógus  
A kapcsolat tartalma: a gyermekek iskolai beilleszkedésének segítése az óvoda-iskola átmenet 
megkönnyítése. 
A kapcsolat formája: kölcsönös látogatás, szakmai fórum, rendezvényeken való részvétel, szülői 
értekezlet. 
 
A nevelési év kezdetén együttműködési terv kialakítása, kölcsönös elfogadása  
- pedagógusok szakmai programjaira 
- óvodások iskolával való ismerkedésére 
- ünnepélyeken, szakmai programokon való kölcsönös részvételre 
- értekezletekre 
- volt óvodásokkal kapcsolatos után követéses vizsgálatra 
- közös rendezvények 
 
Gyakoriság: nevelési évenként az iskolai beiratkozás előtt, illetve nevelési évenként az első félévet 
követően, Az óvoda biztosítja, hogy az információit a szülők felé továbbítja. 
A fenntartó, az üzemeltető és a felügyeleti szervekkel való kapcsolat 
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A köznevelési intézmény vezetője nevelési évenként egyszer kötelezhető arra, hogy az intézmény 
tevékenységéről átfogó módon beszámoljon a fenntartónak. 

 
Polgármesteri Hivatal  

• Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda  

• Igazgatási Iroda  

• Pénzügyi és Adó Iroda  

- Pénzügyi Csoport 
o az önkormányzat és intézmény számviteli rendjének kialakítása,  
o az éves költségvetési koncepció javaslatának előkészítése,  
o normatívák igénylése, elszámolása,  
o az éves költségvetés végrehajtásának szervezése,  
o a költségvetés végrehajtásáról szóló jogszabályok, előírások szerinti beszámoló elkészítése, a 

főkönyvi kivonattal alátámasztott intézményi beszámoló ellenőrzése,  

- Intézményi gazdálkodási csoport  
o a költségvetési koncepció összeállításához az intézmény igénye bekérése,  
o az intézménnyel kapcsolatos normatívák igénylése, elszámolása,  
o az intézményvezetővel közösen az intézmény költségvetési előirányzatainak tervezetének 

elkészítése,  
o az éves költségvetés év közbeni módosításának előkészítése az intézmény vonatkozásában, 

valamint az ehhez kapcsolódó költségvetési előirányzatok és azok változásának analitikus 
nyilvántartása,  

o az éves intézményi költségvetés végrehajtásának szervezése, felelős a gazdálkodás 
szabályszerűségéért, egyeztetési feladatok elvégzéséért (költségvetés teljesítése, előirányzat 
változtatása),  

o a költségvetés végrehajtásáról szóló jogszabályok, előírások szerinti beszámoló elkészítése, a 
főkönyvi kivonattal alátámasztott intézményi beszámoló ellenőrzése,  

o kezeli az intézményi pénzmaradvánnyal kapcsolatos feladatokat,  
o az intézmény kapcsolatos támogatások, pályázatok elszámolása,  
o a likviditási terv folyamatos figyelemmel kísérése és legalább havonkénti aktualizálása,  
o rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása, megszüntetése, felülvizsgálata;  
o Közreműködik az önkormányzati óvodákban folyó pedagógiai tevékenységgel összefüggő 

mérési, értékelési feladatok szervezésében;  

• Jogi és Intézményfelügyeleti Iroda 

- Ellátja az intézmény vezetőjének kiválasztásával kapcsolatos nyilvános pályázati eljárás 
lefolytatásával összefüggő előkészítő feladatokat;  

- Elkészíti az intézményvezetők munkaköri leírásait;  

http://www.gyal.hu/hivatali-ugyintezes/polgarmesteri-hivatal
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- Az intézményre vonatkozó döntések előkészítése (feladatainak meghatározása, gazdálkodási 
jogkörének meghatározása, működési területének kijelölése, nevelési program jóváhagyása, 
SZMSZ jóváhagyása, munkatervek és beszámolók jóváhagyása stb.);  

- Szakmai ellenőrzést végez az intézményben, a normatív támogatásával kapcsolatban;  

- Az intézmény szakmai segítsége pályázatokon való részvételnél;  

- Ellenőrzi az intézmény dokumentumait. 

- Kapcsolatot tart az intézményvezetőkkel. 

 
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,  

- speciális információszolgáltatás az intézmény pénzügyi-gazdálkodási, valamint szakmai 
tevékenységéhez kapcsolódóan.  

 

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

- A beruházások, közbeszerzések bonyolításához szükséges adatok kigyűjtése, átadása;  

- Az óvodával kapcsolatos beruházással összefüggő Képviselő-testület döntéseinek végrehajtása.  
A gyermekek étkezését Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. biztosítja Gyál 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott önköltségi áron, külön étkezési szerződés 
keretében. A szolgáltatás biztosításának részleteit, feltételeit, felek kötelezettségeit az étkezési 
szerződés rögzíti. 
 

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyáli Tagintézménye 
A sajátos nevelési igény illetve fogyatékosság tényét kizárólag a szakértői és rehabilitációs 
bizottságok állapíthatják meg, komplex - orvosi, pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai - 
vizsgálat alapján.  
Feladata: 
- a fogyatékosság szűrése, vizsgálata alapján javaslatot tenni a gyermek, tanuló különleges 

gondozás keretében történő ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére, az ellátáshoz 
kapcsolódó pedagógiai szakszolgálatra;  

- vizsgálni a különleges gondozás ellátásához szükséges feltételek meglétét 
o Adatbázis karbantartása 
o Információ az előadások, továbbképzések lehetőségeiről 

- Iskolaérettség megállapítása a nevelési tanácsadó vezetője részéről, a nagycsoportos óvodások 
köréből (óvodavezető, csoportvezető óvónő javaslata alapján). 

- Szűrések és fejlesztés az arra rászoruló gyermekeknél. 
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Egyházak és óvoda kapcsolata 

- a hitoktatás megszervezésének elősegítése, helybiztosítás 

- az egyházak képviselőivel az óvodavezető tartja a kapcsolatot 

- A kapcsolat tartalma:  

- Az óvodás gyermekek részére a történelmi egyházak által nyújtott hittan, szülői igény szerint, 
szakképzett hitoktatóval szervezhető, akit az egyház és szülők bíznak meg. Az óvoda biztosítja a 
vallási neveléshez szükséges helyet és az eszközöket. A hit és vallásoktatás idejének és helyének 
meghatározásához be kell szerezni a szülői szervezet véleményét. 

- Az óvodában szervezett hitoktatás szabályait a Házirend tartalmazza 

Kertváros Szociális Központ 
Ha az óvoda a gyermekeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, 
segítséget kér a Család- és gyermekjóléti Szolgálattól. 
Ez az óvoda megbízott gyermekvédelmi felelőseinek közvetítésével történik. Módját és formáját a 
gyermekek veszélyeztetettségi foka határozza meg. A gyermekvédelmi felelősök felkérésre részt 
vesznek a gyermekjóléti Szolgálat esetmegbeszélésein. 

- Az óvoda gyermekvédelmi felelősei folyamatos kapcsolatot tartanak a Családvédelmi Központtal, 
szolgálattal, amelyről az óvodavezetőnek rendszeresen beszámolnak.  

- A kapcsolattartást vezetői szinten az óvodavezető gyakorolja, gondozza. 

- Havi TEAM esetmegbeszélés gyermekvédelmi felelősök közreműködésével. 

Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 

- Könyvtárlátogatás a gyerekekkel 

- Rendezvényeiken való részvétel. 

- Színház terem bérlése az óvodai rendezvények számára. 

Városi Egészségügyi Központ 
Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás az óvodavezető feladata - üzemorvossal 

- Éves szűrővizsgálatok ütemezése 

- Egészségügyi könyv folyamatos karbantartása  
 

Gyermekorvos, védőnők és óvoda kapcsolata 
A nevelés egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése, a rendszeres egészségügyi 
vizsgálatok megszervezése. 

- Nevelési évenként az éves munkatervben rögzítetteken kívül,  

- szükség szerinti vizsgálat – tisztasági ellenőrzés. 

 
Oktatásügyi Közvetítő Szolgálattal 
Ha a nevelési-oktatási intézmény a gyermeket, tanulót veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel 
nem tudja megszüntetni, vagy a gyermekközösség, a tanulóközösség védelme érdekében indokolt, 
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segítséget kérhet konfliktuskezelési szaktanácsadótól, valamint az ifjúságvédelmi, családjogi területen 
működő szolgálattól. 
Az oktatásügyi közvetítő (a továbbiakban: közvetítő) a közvetítői eljárás során pártatlanul, 
lelkiismeretesen, a szakmai követelmények szerint közreműködik a megállapodás létrehozásában. A 
közvetítőnek tiszteletben kell tartania az eljárásban résztvevők emberi méltóságát, és biztosítania kell, 
hogy a résztvevők egymással szemben is tisztelettel járjanak el. 
A közvetítőt a fenntartó egyetértésével az intézményvezető kéri fel és bízza meg írásban, a közvetítő e 
tevékenysége körében nem utasítható. 
 

Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás 
- A PSZ éves munkatervének, továbbképzési tervének, havi programterveinek megismerése, az 

érdeklődés szerinti részvétel biztosítása 
- A PSZ könyvtárának, médiatárának használata 
- Megjelenő igény szerint szakmai segítség kérése 
- Szaktanácsadó 
- PSZ munkatársak meghívása szakmai napjainkra 
 

Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás 
Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai, hogy a támogató 
megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény anyagi helyzetéről a támogatással megvalósítandó 
elképzeléséről és annak előnyeiről. 
Az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról olyan nyilvántartást kell vezetni, hogy 
abból megállapítható legyen a támogatás felhasználásának módja, célszerűsége, valamint a támogató 
ilyen irányú információigénye kielégíthető legyen. 

• Kertbarátok köre 
- közös munkák a kertben,  
- kiállítás megtekintése 

• Nyugdíjas Klub 
- közös ünnepek 
- mese a gyermekeknek 

Az intézmény más oktatási- nevelési intézményekkel kapcsolatot alakíthat ki.  
A kapcsolatok lehetnek:  

- szakmai,  

- kulturális,  

- sport és egyéb jellegűek.  

A kapcsolatok formái:  

- rendezvények,  

- versenyek.  

- szolgáltatások.  
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A kapcsolatok rendszeressége a kapcsolatok jellegétől függően alakulhat.  
Intézményközi munkaközösség jöhet létre közös megegyezés alapján. 

 
Társintézmények 

- Közös rendezvények 

- Szakmai továbbképzések 

- Vezetői kapcsolattartás 

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

- Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budapesti Tagintézménye I. számú Szakértői Bizottsággal, 
illetve  

- Specifikus Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató 
Központ  

Az intézmény segítséget kér, ha a gyermek fejlesztését pedagógiai eszközökkel nem tudja biztosítani. 
A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai:  

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

- esetmegbeszélés – az intézmény részvételével,  

- a 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.  

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolattartás  
Ha az óvoda a gyermekeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, 
segítséget kér a Gyermekjóléti Szolgálattól.  
Ez az óvoda megbízott gyermekvédelmi felelőseinek közvetítésével történik. Módját és formáját a 
gyermekek veszélyeztetettségi foka határozza meg. A gyermekvédelmi felelősök felkérésre részt 
vesznek a Gyermekjóléti Szolgálat esetmegbeszélésein.  
 
A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai:  

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

- esetmegbeszélés – az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére,  

- a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése, lehetővé 
téve a közvetlen elérhetőséget,  

- előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére.  
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Gyámhivatallal való kapcsolat formája, módja  
Az intézményvezetője jelzéssel él a Gyámhivatal felé amennyiben a gyermek súlyos 
veszélyeztetettsége fennáll.  
A Gyámhivatal címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése, lehetővé téve a szülők 
számára a közvetlen elérhetőséget.  
Módja: telefonos egyeztetés, levélváltás, személyes konzultáció. 
 

Gyermekvédelem  
A gyermekvédelmi munka intézményünkben a gyermek testi, lelki egészségvédelme, valamint a 
sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekekkel való foglalkozás.  
Gyermekvédelmi felelős segíti az óvodapedagógusainak gyermekvédelmi munkáját. Feladatait 
munkaköri leírása tartalmazza. Az intézmény gyermekvédelmi feladatait az óvoda Pedagógiai 
Programja rögzíti, mely meghatározza az óvoda gyermekvédelmi rendszerét, a gyermekvédelem 
célját, feladatait.  
A gyermekvédelmi munka megszervezéséért, ellátásáért az óvodavezető felel. A nevelőtestület 
minden tagjának feladata a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkák elősegítése, a gyermekvédelmi 
tevékenység folyamatos fejlesztése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzésében, 
megszüntetésében. Az óvoda gyermekvédelmi feladatait a gyermekvédelmi felelős tevékenységén 
keresztül érvényesíti, aki segíti az óvodapedagógusok gyermekvédelmi munkáját.  
 
Az intézmény külső kapcsolatait jelentő szervezetek 
 

Intézményi kapcsolat A kapcsolatot jelentő szervezet neve és címe 

Fenntartó 
A Polgármesteri Hivatal 
Vezetői 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete - 2360 Gyál, Kőrösi út 
112-114.,  
Telefon: 06 (29) 540-930, Telefax: 06 (29) 340-028   

Polgármester: Pápai Mihály 
papai.mihaly@gyal.hu 

Alpolgármester: Nagy 
József Elek 
nagy.jozsef@gyal.hu 

Rozgonyi Erik                                       
címzetes főjegyző 
T.: 29/540.937 
e-mail: jegyzo@gyal.hu 

Pap Krisztina 
aljegyző, irodavezető 
T.: 29/540.935 
 

 

Igazgatási Iroda Berta-Tóth Beáta- irodavezető 
Tel.: 29/540-950  E-mail: berta.toth.beata@gyal.hu 

Gyáli Ady Endre Általános 
Iskola 
 

Intézményvezető: Gazdikné Kasa Csilla 
Cím: Ady Endre út 20.    Telefon: 29/340-140    Fax: 29/345-554  
E-mail: iskola@ady-gyal.hu Honlap: www.ady-gyal.hu 

Gyáli Bartók Béla 
Általános Iskola 

Intézményvezető: Baranya Tiborné igazgató 
Cím: Bartók Béla utca 75.    Telefon: 29/341-501  
E-mail: bartok@bartok-gyal.sulinet.hu Honlap: www.bartok-

mailto:papai.mihaly@gyal.hu
mailto:nagy.jozsef@gyal.hu
mailto:berta.toth.beata@gyal.hu
mailto:iskola@ady-gyal.hu
http://www.ady-gyal.hu/
mailto:bartok@bartok-gyal.sulinet.hu
http://www.bartok-gyal.sulinet.hu/
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 gyal.sulinet.hu 

Gyáli Zrínyi Miklós 
Általános Iskola 
 

Intézményvezető: Ormosné Surányi Katalin 
Cím: Kossuth Lajos utca 48-52.   Tel.: 29/340-236  Fax: 29/346-016  
E-mail: zrinyi@zrinyi-gyal.sulinet.hu; 
titkarsag@zrinyi-gyal.sulinet.hu Honlap: www.zrinyi-gyal.sulinet.hu 

Gyáli Eötvös József 
Közgazdasági 
Szakközépiskola 

Intézményvezető: Körmendi Andrea 
Cím: Erdősor utca 65.     Tel.: 29/340-112     Fax: 29/340-952  
E-mail: titkar@eotvos-gyal.sulinet.hu Honlap: www.eotvos-
gyal.sulinet.hu 

Gyáli Kodály Zoltán 
Alapfokú Művészeti Iskola 

Intézményvezető: Zabán László Károly 
Cím: Bartók Béla utca 75.          Tel./Fax: 29/344-026  
E-mail: gyalizene@freemail.hu Honlap: www.kodalyzoltanz.atw.hu 

Gyáli Liliom Óvoda 
 

Intézményvezető: Lendvay-Kiss Anita 
Cím: Liliom utca 13-15.    Tel.: 29/340-126  Fax: 29/345-241  
E-mail:liliomovi@upcmail.hu Honlap: www.liliomovi.hu 

Gyáli Tulipán Óvoda 
 

Intézményvezető: Tófalviné Szabó Anikó 
Cím: Tulipán utca 23.    Tel./Fax: 29/341-544  
E-mail: ovihir@monornet.hu 
Honlap: www.tulipanovoda.hu 

Gyáli Bóbita Bölcsőde Intézményvezető: Losoncziné Szabó Judit  
Cím: Klapka György utca 7.     Tel.: 29/340-375  
E-mail: bolcsode.gyal@freemail.hu 

Arany János Közösségi 
Ház és Városi Könyvtár 
 

Intézményvezető: Bretus Imre 
Cím: Kőrösi út 118-120.             Telefon: 29/541-641  
E-mail: kozossegihaz@gyal.hu Honlap: www.gyalikozhaz.hu 

Klebelsberg 
Intézményfenntartó 
Központ Gyáli Tankerület 

vezető: dr. Hrutkáné Molnár Mónika 
A hivatal telephelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 54. 
Tel.: 29/540-920;  29/540-922; 

Pest Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Gyáli 
Tagintézménye 

Intézményvezető: Tábit Sarolta 
A Hivatal telephelye: 2360 Gyál, Rákóczi utca 42-44.         
Telefon/fax: 29/340-345  

"Kertváros" Szociális és 
Családvédelmi Központ  

Intézményvezető: Dócziné Pallagi Ágnes 
Cím: Rákóczi utca 42-44.   Telefon: 29/341-538    Fax: 29/340-659  

Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. 
 

Intézményvezető: Zsigovits Gábor - ügyvezető 
Cím: Rákóczi utca 44.     Telefon: 29/340-134  Fax: 29/340-063 
E-mail: info@varosuzemeltetes-gyal.hu 
Honlap: www.varosuzemeltetes-gyal.hu 

Városi Egészségügyi 
Központ  
 

Intézményvezető: dr. Szécsényi-Nagy Balázs  
Cím: József Attila utca 1.  Telefon: 29/540-880   Fax: 540-881  
E-mail: info@rendelo-gyal.hu Honlap: www.eukozpontgyal.hu  

Intézményt támogató sz: Tátika Óvoda Gyermekeiért Alapítvány,2360 Gyál,Deák F.u.5. 

http://www.bartok-gyal.sulinet.hu/
mailto:zrinyi@zrinyi-gyal.sulinet.hu
mailto:titkarsag@zrinyi-gyal.sulinet.hu
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http://www.eotvos-gyal.sulinet.hu/
mailto:gyalizene@freemail.hu
http://www.kodalyzoltanz.atw.hu/
mailto:liliomovi@upcmail.hu
http://www.liliomovi.hu/
mailto:ovihir@monornet.hu
mailto:ovihir@monornet.hu
http://www.tulipanovoda.hu/
mailto:bolcsode.gyal@freemail.hu
mailto:kozossegihaz@gyal.hu
http://www.gyalikozhaz.hu/
mailto:info@varosuzemeltetes-gyal.hu
http://www.varosuzemeltetes-gyal.hu/
mailto:info@rendelo-gyal.hu
http://www.eukozpontgyal.hu/
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11. ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK MÓDJA, HAGYOMÁNYÁPOLÁSSAL 
KAPCSOLATOS FELADATOK 

Az ünnepélyek, megemlékezések rendje  
Az intézményben az ünnepélyek, megemlékezések rendje évenként ismétlődő jelleggel, a korábbi 
hagyományokat ápolva kerül meghatározásra. A csoportszobák ünnepi dekorációjáról a csoportban 
dolgozóknak gondoskodni kell. A szülőket, érintő rendezvényeket (anyák napja, évzáró, búcsúztató, 
stb.) lehetőleg a nyitvatartási időn belül tartjuk.  Az ünnepségek a pedagógiai programban 
meghatározottak szerint nyilvánosak. Az óvoda ünnepeit, hagyományait a gyerekek közösségére 
vonatkozóan az óvoda Pedagógiai Programja tartalmazza. Az ünnepélyek megszervezésében a 
csoportok pedagógusai, és a technikai dolgozók egyaránt részt vesznek.  

Nemzeti ünnepek, az ünnepekkel kapcsolatos feladatai  
Nemzeti ünnepeinkről megemlékezés: a gyermekek életkori sajátosságainak szintjén történik. 
A hagyományok ünnepek, ápolása elválaszthatatlan a gyermekek sokoldalú személyiségfejlesztésétől 
érzelmi életük gazdagításától. Megalapozzák a szűkebb és tágabb környezethez fűződő pozitív 
viszony alakulását, a népi kultúra ápolását. A felnőtt közösségekben hozzájárulnak az összetartozás, a 
kölcsönös megbecsülés értékeinek erősítéséhez. 
A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének megőrzése, 
növelése. 
Fontos: a gyermek, vallási, világnézeti vagy más meggyőződésének, nemzeti önazonosságának 
tiszteletben tartási kötelezettsége. 
 

A hagyományápolás érvényesülhet az intézmény 

- jelkép használatával 

- gyermekek, felnőttek ünnepi viseletével 

- az intézmény belső dekorációjával 
Az óvoda nevét jelképező, logo megjelenítésének formái: pólón, leveleken, meghívókon, intézmény 
falán. 

Az óvoda nyilvános ünnepei: 

- Farsang 

- Családi délután 

- Gyereknap – Tátika nap 

- Adventi készülődés 

Eljárásrend szabályozása: 
Az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos felelősöket a 
nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg. A felelősök a rendezvényekre vonatkozó 
feladatterveiket a munkatervben jelölt határidőre elkészítik, és tartalmuk szerint szervezik meg az 
ünnepséget. 

A hagyományápolással kapcsolatos feladatok 
A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve ellátottjának a feladata. 
A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének: 
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- megőrzése, illetve 

- öregbítése 
A hagyományápolás elsősorban a nevelőtestület feladata, mely tagjai közreműködése révén 
gondoskodik arról, hogy az intézmény hagyományai fennmaradjanak. 
A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat 
teremtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről is.  
A nemzeti- és egyéb ünnepségek megszervezése intézményi szinten történik 
Az anyák napja és az évzáró nyilvános ünnepély és azonos időpontban is szervezhetők, tekintettel az 
épület adottságaira, helyigényre, testvérgyerekekre. 
Ezekre meghívhatók a szülők és más vendégek is. 
Csoporton belül: közös ünneplés történik 

- A gyermekek név- és születésnapja alkalmából, 

- Az újonnan bekerült kiscsoportosok fogadásának alkalmából 
Népi hagyományok ápolása: 

- Jeles napokhoz kapcsolódó szokások 

- Luca-, Katalin- és Mátyás nap 

- Május 1. 

- A tavasz köszöntése. 
Természettel kapcsolatos ünnepek: 

- Állatok világnapja 

- Föld napja, víz világnapja 

- Madarak és fák napja 

- Kirándulások, séták, színházlátogatás, sport napok szervezése. 
Nevelőkkel kapcsolatos hagyományok: 

- Szakmai napok szervezése, 

- Házi bemutatók szervezése (a munkatervben rögzítve), 

- Továbbképzéseken, tanfolyamokon szerzett ismeretek átadása, 

- Pályakezdő, illetve újonnan belépő dolgozók köszöntése, felkarolása, segítése, 

- A nyugdíjba menők búcsúztatása, 

- Közös őszi, vagy tavaszi kirándulások, Közös ünnepélyek megszervezése, nőnap, pedagógusnap, 
névnapok, karácsonyi gyertyagyújtás. 
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12. A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, 
KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, RÉSZVÉTELE A PEDAGÓGUSOK 

MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN 

12.1. Szakmai munkaközösség 
Szakmai munkaközösség jogszabályi rendelkezés alapján hozható létre.  
Az intézményben két szakmai munkaközösség működik, melyeknek minden pedagógus tagja önkéntes 
választás alapján. 
Az intézményben állandó, ill. feladatra létrejövő munkaközösségek működnek. Az intézmény állandó 
munkaközössége az óvoda mérés- értékelés feladatait – önértékelésével foglalkozó munkaközösség. A 
feladatra szerveződő munkaközösségek külön szabályozás szerint működnek. 

 
A szakmai munkaközösség feladata 
Együttműködés, részvétel a pedagógusok munkájának segítésében. Az óvoda pedagógiai programja, 
munkaterve, valamint az adott munkaközösségek tagjainak javaslatai alapján összeállított egy évre 
szóló munkaterv szerint tevékenykednek. Munkájukról a nevelési értekezleteken szóban beszámolnak, 
tájékoztatják az egész nevelő testületet. A szakmai koncentrációt igénylő kérdésekben közvetlenül is 
fordulhatnak kérdéseikkel a kapcsolódó munkaközösséghez. Összetett kérdés esetén a munkaközösség 
vezetők az óvodavezető helyettes vagy óvodavezető irányításával egyeztetnek. A kapcsolattartás 
szóban és/vagy email - ben is történhet. 
A szakmai munkaközösség tagja és vezetője a belső értékelésben és ellenőrzésben akkor is részt vehet, 
ha köznevelési szakértőként nem járhat el. A szakmai munkaközösség – az SZMSZ-ben 
meghatározottak szerint – gondoskodik a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak nevelő-oktató 
munkájának szakmai segítéséről. 

- részt vesz a szakmai munka irányításában, tervezésében, szervezésében, ellenőrzésében,  

- a munkaközösség témájában a tervező, elemző, értékelő tevékenységben való részvétel,  

- az intézményben folyó nevelő-oktató munka gyengébb területeinek vizsgálata, megoldások 
keresése a fejlődés érdekében,  

- bemutató foglalkozások tartása,  

- konzultációs lehetőségek, hospitálás biztosítása,  

- intézményi szinten egységes dokumentumok (pl.: egyéni fejlesztési napló) kialakítása,  

- összegző véleménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítő eljárásában,  

- az óvoda oktató-nevelő munka belső fejlesztésében /tartalmi és módszertani innovációk 
kidolgozásában és implementációjában – megvalósításában. 

- szakmai munka ellenőrzésében való közreműködés,  

- a munkaközösségi tagok ön- és továbbképzése,  

- belső továbbképzések szervezésében, segítséget nyújt a nevelők önképzéséhez, 

- segítik a pályakezdő, gyakornok, ill. a segítségért hozzájuk forduló pedagógusok munkáját. 

- törekedjenek a színvonalas nevelőmunkára,  

- vállalkozzanak bemutató foglalkozások tartására,  

- kellő szakirodalom segítségével tartsanak előadásokat egy-egy aktuális témáról,  
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- lehetőség szerint vegyenek rész egymás bemutató foglalkozásain,  

- a szakmai továbbképzéseken hallottakat adják át egymásnak,  

- javaslatot tesznek a munkaközösség vezetőjének megválasztására, 
A szakmai munkaközösség felelőssége, hogy a szakmai innovációk összhangban álljanak az 
intézmény munkatervével, pedagógiai programjával. 

Beszámolási kötelezettség 
Írásban beszámoló, összefoglaló elemzés, értékelés, készítése a nevelőtestület számára az éves 
feladatterv teljesítéséről, az elvégzett fejlesztési folyamatról. 

A munkaközösségek közötti kapcsolattartás rendje 

- Nevelési év kezdetén a munkaközösségek megalakulásakor a vállalkozó, vagy felkért 
munkaközösség vezetők egyeztetik milyen téma feldolgozására alakul a munkaközösségük, 
milyen területeket dolgoznak fel.  

- Egyeztetik a munkaközösségi ülések, bemutató foglalkozások időpontjait a nevelési év folyamán.  

- Az intézményvezető szóbeli tájékoztatása meghatározott időközönként a munkaközösség 
tevékenységéről 

- A munkaközösségek napi munkájuk során közvetlen kapcsolatot tartanak az óvodavezető - 
helyettessel. Naponta egyeztetnek a helyettesítések és szakmai kérdések tekintetében.  

- nevelési évenként minimum négy alkalommal (a nevelési év tervezése, a félév értékelése, a 
nevelési év értékelése, valamint az éves feladatok szervezése) értekezletet tartanak, 

- a kapcsolattartásban egyre növekvő szerepet kell adni az e-mailes információnak és 
kommunikációnak. 

 
Munkaközösségek együttműködési formái  

- A Támogató Szervezet tagjai minden egyes munkaközösségben jelen vannak.  

- A munkaközösség vezetők egymáshoz közelítő téma esetén egyeztetik munkatervüket, felosztják 
a feldolgozandó területeket.  

- Egyeztetnek a házi bemutatók időpontjában, hogy azokon minél több óvodapedagógus részt 
tudjon venni.  

- Kutatómunkájuk során talált másik munkaközösséghez kapcsolódó szakkönyvekre, továbbképzési 
lehetőségekre felhívják egymás figyelmét.  

- A téma lezárásakor az elkészített írásos anyagot közkincsé teszik.  

 
Döntési jogkör  

- Nevelőtestület által átruházott kérdésekben  

- Továbbképzési programról  

Véleményezési jogkör  

- Pedagógiai munka eredményessége, javaslat a továbbfejlesztéshez  

- Pedagógiai Program  
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- Nevelő munkát segítő eszközök, segédkönyvek, segédletek kiválasztása  
A nevelőtestület feladat átruházása alapján a szakmai munkaközösségek az alábbi tevékenységeket 
folytatják:  

- javítják az intézményben folyó nevelőmunka szakmai színvonalát, minőségét,  

- fejlesztik, tökéletesítik a módszertani eljárásaikat,  

- javaslatot adhatnak az intézményi költségvetésben rendelkezésre álló szakmai irányzatok 
felhasználására,  

- támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját,  

- segítik a különböző programok elkészítését, szükség szerint annak felülvizsgálatát és hatékonyság 
vizsgálatát is elvégzik,  

- véleményezik a próbaidős pedagógus munkakörben dolgozó közalkalmazottak munkáját,  

- a pedagógiai program megvalósításához szükséges eszközök, szakkönyvek, segédletek 
kiválasztásában ajánlásokat tesznek,  

- a munkaközösségbe tartozó tagok továbbképzéséhez javaslatot tesznek,  

- helyi szakmai, módszertani programok összeállítását irányítják,  

- a munkaközösségek tagjainak jutalmazására, kitüntetésére javaslatot tesznek.  

Szakmai munkaközösségekre átruházott feladatok beszámoltatás rendje  

- Az átruházott jogkör gyakorlói beszámolási kötelezettséggel tartoznak a nevelőtestületnek.  

- A beszámoltatása (témától függően) az éves munkatervben meghatározott időben történik, ahol az 
elvégzett feladatról tartozik írásban számot adni. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek 
előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból meghatározott időre vagy alkalmilag bizottságot hoznak 
létre, ill. egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja. Az átruházott jogkör gyakorlója a 
nevelőtestületet tájékoztatni köteles – a nevelőtestület által meghatározott időközönként és módon 
- azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. 
 

A szakmai munkaközösség- vezető megbízásának módja és díjazása  
A szakmai munkaközösségek munkáját a munkaközösség-vezető irányítja. A munkaközösségi tagok 
kezdeményezése alapján az intézményvezető bízza meg.  Megbízása visszavonásig szól. 
Feladatvégzéséért pótlék illeti meg, melyet a 2011.CXC.Nkt.8 melléklete szabályozza az 
illetményalap meghatározott százaléka szerint. Az intézményvezetés felelős tagja, aki munkáját 
megbízása és az éves munkatervben szabályozottak alapján felelősséggel és önállóan végzi.  

Munkaközösség-vezető feladatait munkaköri leírása tartalmazza. 
Munkaideje: heti 40 óra 
A szakmai munkaközösség tagja és vezetője a belső értékelésben és ellenőrzésben részt vesz. 
A szakmai munkaközösség az óvoda Pedagógiai Programja, munkaterve és a munkaközösség 
tagjainak javaslatai alapján összeállított 1 évre szóló munkaterv szerint tevékenykedik, munkájáról a 
folyamatban lévő intézményi önértékelés folyamatleírásában szabályozott módon beszámol. 
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12.2. Önértékelést támogató munkacsoport 
A csoport tagjai: szakvizsgázott óvodapedagógusok (max.:5 fő). 
Az intézményben Intézményi Önértékelési Csoport működik. 
 

Az önértékelést támogató munkacsoport feladatai  

- A csoporttagok kiemelt szerepet kapnak az önértékelés előkészítésében és megtervezésében, a 
pedagógusok és a partnerek tájékoztatásában, valamint az öt évre szóló önértékelési program és 
az éves önértékelési terv elkészítésében.  

- Az intézményi önértékelés során többféle adatgyűjtő eszközt használ az intézmény.  

- A szakszerűség és az időgazdálkodás szempontjából egyaránt fontos a kollégák bevonása az 
önértékelés lebonyolításába, melynek módját az éves önértékelési tervben kell rögzíteni. A bevont 
kollégák felkészítése és folyamatos támogatása az önértékelést támogató munkacsoport feladata, 
noha az adatgyűjtést vagy értékelést alapesetben nem az önértékelést támogató csoporttagok 
végzik.  

- Az értékelésben részt vevő pedagógusok az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai 
támogató felületen rögzítik a tapasztalatokat, tényeket, adatokat, melyek alapján az értékeltek 
megfogalmazzák, és a felületen rögzítik saját önértékelésüket.  

- Az önértékelést támogató munkacsoport a felületen és a valóságban is nyomon követi a 
folyamatot, gondoskodik az önértékelés minőségbiztosításáról.  

- a Pedagógiai Program gyakorlati megvalósításának segítése, ellenőrzése, értékelése, a program 
megvalósítása során jelentkező problémák összegyűjtése, megoldási stratégiák keresése. 

- program-módosítási javaslatok menedzselése, előterjesztése, fejlesztendő területek 
meghatározása, 

- 5 évente, az önfejlesztési terv eredményeire támaszkodva elvégzi a programértékelést, 

- mérések, értékelés lebonyolítása, koordinálása, 

- intézkedési tervek végrehajtása, a végrehajtás ellenőrzése, a fejlesztési terveket figyelembe véve 
az intézményi munka egyes aktuális feladatainak megoldása. 

Az önértékelési feladatok megoszlanak a nevelőtestület tagjai között, mivel az értékelést ugyan maguk 
az értékeltek végzik, de az adatgyűjtés egyes részfeladataiba (tevékenység-/foglalkozáslátogatás, 
dokumentumelemzés, interjúk felvétele, szükség esetén a kérdőíves felméréshez kapcsolódó 
adatrögzítés) az éves munkaterv részeként a nevelőtestület jóváhagyásával készülő önértékelési 
tervben további kollégák is bevonhatók. 
Az Önértékelési csoport vezetője: Az alkalmazotti kör egyetértésével az óvodavezetőtől határozott 
időre kapja megbízását, amely többször meghosszabbítható. 
Megbízásának elvei az óvodában: 

- az alkalmazotti körben széles kapcsolati kör; 

- kiemelkedő kommunikációs készség; 

- a továbbképzéseken való aktív részvétel; 

- jó szervező, irányító érzék; 

- együttműködési készség az intézményvezetővel. 
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Az óvodavezető feladataiból, hatásköréből átruházza az Önértékelési csoport vezetőjére: 

- az önértékelési csoport önálló felelős vezetését; 

- az intézményi önértékelés rendszerének működtetését; 

- az intézkedési tervek végrehajtásának irányítását; 

- igény és elégedettség vizsgálatok végzését; 

- az intézményfejlesztéssel összefüggő értékelések, elemzések készítését; 

- az éves munkatervben meghatározott feladatok elvégzését; 

- az intézményben folyó önértékelési munka szervezése, végrehajtásának ellenőrzése, valamint az 
Önértékelési csoport irányítását; 

- az intézményi önértékeléssel kapcsolatos adatainak folyamatos gyűjtését, a szükséges 
o beavatkozások tervezését; 

- az óvodavezetés tájékoztatását az értekezleteken, a tervezett beavatkozásokhoz kapcsolódó 
javaslatairól. 
 

12.3. Ad hoc – feladatokra szerveződő csoportok 
Többnyire a fejlesztési tervekre szerveződnek, az intézmény munka egyes aktuális feladatainak 
megoldására. 
Feladatai: 

- szakmai, módszertani kérdésekben stratégiák kidolgozása, 

- az intézményi nevelőmunka fejlesztése, korszerűsítése, 

- pályázatok írása, 
A csoport a vezető megbízása alapján látja el a feladatait. A megbízás a feladat ellátásnak 
időtartamára szül. A csoport tagjai feladatukat az intézkedési tervük alapján végzik. 
 

13. A RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE 

Az intézmény a gyermek egészségügyi felügyeletét egészségügyi szolgáltató bevonásával oldja meg. 
A szolgáltatást a szolgáltató szolgáltatási szerződés alapján biztosítja az intézménynek. A szolgáltatás 
díját az intézmény költségvetésében kell tervezni. A kapcsolattartás részletes formáját, módját a 
szerződésben rögzítik a szerződő felek Az óvoda működtetése során az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat /továbbiakban ÁNTSZ/ által meghatározott szabályokat szigorúan be kell 
tartani /fertőtlenítés, takarítás, mosogatás stb./. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
alkalomszerűen évente végez ellenőrzést. Hivatalos megkereséskor, egyedi esetekben telefonon, 
írásban. Az intézmény egészségügyi ellátását biztosító szolgáltatóval az óvodavezető tart kapcsolatot.  
Valamennyi dolgozónak érvényes egészségügyi nyilatkozattal, és munkaköri alkalmassági-orvosi 
véleménnyel kell rendelkezni.  

13.1. Gyermekek egészségügyi ellátásának rendje  
Az intézmény a gyermek 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 
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intézmény költségvetésében tervezni kell. A kapcsolattartás részletes formáját, módját a szerződésben 
az intézményben jelentkező jogos igények szerint kell rendezni.  A gyermekek rendszeres 
egészségügyi felügyeletét-tisztasági szűrését-, mint ingyenesen igénybe vehető szolgáltatást az 
intézmény biztosítani köteles. Az egészségügyi ellátásban közreműködik még:  

Az egészségügyi ellátás rendje:  
Az óvodába járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását a fenntartó által kijelölt 
orvos és védőnő látja el, megbízás keretében. Az intézményben az ellátást nyújtó gyermekorvos nem 
tölt idő, a védőnő negyedévente, ill. szükség szerint tisztasági szűrést végez.  

 
A szülőktől elvárt egészségügyi szabályok  

- Csoportszobában szülő csak az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhat /nyílt nap, ünnepélyek, 
szülői értekezlet, stb./.  

- A dohányozás tilalmának betartása.  

- Az intézményen belül, továbbá az intézmény előtt szeszesital fogyasztása tilos!  

A gyermekek biztonsága érdekében a szülők kötelessége  
Krónikus betegségben szenvedő gyermekek (crupp asztma, epilepszia, különféle allergiás problémák, 
stb.) szülei az óvodát tájékoztatni kötelesek a gyermek betegségéről. Ezen gyermekek szüleit írásban 
nyilatkoztatjuk, hogy gyermeküket írásbeli szakorvosi engedély birtokában, az egészségügyi 
kockázatot ismerve, és vállalva járatja óvodába, és az ismert betegséggel kapcsolatos probléma esetén 
- az óvodától elvárható gondoskodás mellett - a felelősséget az óvodára át nem hárítja. Az óvoda 
működtetése során az országos Tisztiorvosi Hivatal (OTH) és az adott járási Hivatal Népegészségügyi 
Intézete által meghatározott szabályokat (fertőtlenítés, takarítás, mosogatás stb.) mindenkinek 
szigorúan be kell tartani. A felnőtt dolgozóknak munkafeltétele az évenkénti üzemorvosi vizsgálat, 
tartós betegség után is, munkába állás előtt 
Az óvodába járó gyermekek egészségügyi ellátását a védőnők látják el, előre megbeszélt időpontban.  
A vezető-helyettes feladata az egészségügyi ellátás keretén belül:  

- Megszervezi a dolgozók alkalmassági vizsgálatát.  

- Kapcsolatot tart az óvoda védőnőjével, és egyeztet a védőnői szűrővizsgálatok idejéről.  

- Fertőzés, járvány gyanús esetekben tájékoztatja az óvodavezetőt, és felveszi a kapcsolatot az 
óvodaorvossal.  

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

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

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

- Gondoskodni kell a szülők mielőbbi értesítéséről.  

- Értesítést követően a szülő köteles gyermekét a legrövidebb időn belül hazavinni, és orvosi 
igazolással hozhatja gyermekét az óvodába. 

Az orvosi igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is. 
(20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 51§ a gyermekek, a tanulók mulasztás igazolásával kapcsolatos 
részletes szabályok.) 
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13.2. Dolgozók egészségügyi vizsgálatnak rendje  
Az óvoda minden dolgozója, csak érvényes egészségügyi kiskönyvvel dolgozhat.  
Az óvodavezető gondoskodik a jogszabály szerinti egészségügyi alkalmassági vizsgálat meglétéről, 
folyamatos karbantartásáról. 
Az intézmény vezetője a dolgozókat a következő esetekben irányítja az üzemorvoshoz:  

- Munkába lépés előtt.  

- Évente egyszer üzemorvosi szűrővizsgálaton köteles részt venni az intézmény szervezésében a 
teljes alkalmazotti kör. (Időpontját az óvodavezető az üzemorvossal egyezteti, biztosítja a 
megfelelő helyiséget, feltételeket.)  

- Munkakörváltozás előtt.  

- Soron kívül.  
Az intézmény vezetője, vagy megbízottja elkészíti a szükséges dokumentációt. 
 

14. INTÉZMÉNYI VÉDŐ-ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 

A pedagógus kötelessége, hogy a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében 
tegyen meg minden lehetséges erőfeszítést, felvilágosítással, a munka és balesetvédelmi előírások 
betartatásával, a veszélyhelyzetek elhárításával, a szülő és szükség esetén más szakemberek 
bevonásával. 

Védő-óvó előírás:  

- az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírás, 

- a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások, 

- a tilos és az elvárható magatartásforma meghatározása, ismertetése. 
Az óvoda házirendjében kell meghatározni azokat a védő-óvó előírásokat, amelyeket a gyermekeknek 
az óvodában való tartózkodás során meg kell tartaniuk. 

 
Általános előírások  
A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a szükséges 
feltételrendszer biztosítása, javítása állandó feladata az óvoda valamennyi dolgozójának. Az óvodában 
gondoskodni kell a ránk bízott gyermekek felügyeletéről, a gyermekbaleseteket előidéző okok 
feltárásáról és megszüntetéséről.  

Az óvodavezető feladata az intézmény óvó-védő előírásainak betartása érdekében  

- A biztonsági előírások betartásához szükséges eszközök, felszerelés biztosítása.  

- A munkavédelmi felelős és a vezetői ellenőrzés valamint az óvoda dolgozói által feltárt 
balesetveszélyek megszüntetése érdekében a szükséges intézkedések megtétele.  

- Az óvó-védő előírások betartásának ellenőrzése a helyettesek és munkavédelmi felelősök 
bevonásával.  

- A gyermek és felnőtt balesetek kivizsgálása, intézkedések megtétele, adminisztrálása.  
Minden nevelési év kezdete előtt az intézményvezető és a helyettes, valamint a munkavédelmi felelős 
közösen végigjárja az intézményt és a veszélyforrásokat felkutatja, majd az intézményvezető 
intézkedést tesz ennek megszüntetésére. A használat során balesetveszélyessé vált eszközöket a vezető 
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eltávolíttatja, majd javaslatot tesz annak megjavítására. Amennyiben ez nem lehetséges, leselejtezi a 
leltárszabályzatban foglaltak szerint. A pedagógusokkal elkészítteti a balesetvédelmi tervet – minden 
év szeptemberében – és annak betartatásáról gondoskodik. 
 

Az óvodapedagógusok feladata az intézmény óvó-védő előírásainak betartása érdekében  
A gyermekekkel az óvodai nevelési év, valamint szükség szerint a foglalkozás, kirándulás stb.előtt 
ismertetni kell a következő védő-óvó előírásokat.  

- 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 a nevelési év megkezdésekor, illetve az óvodai csoportfoglalkozáson, kirándulások 
előtt, rendkívüli események után. Az elsajátításról meggyőződik. 

- Az ismertetés tényét és tartalmát és időpontját a csoportnaplóban dokumentálni kell. 

- Ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges 
intézkedéseket meg kell tennie. 

Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásárolhat. A játékot használó óvodapedagógus 
köteles a játékon feltüntetett vagy ahhoz mellékelt figyelmeztetést, feliratot és használati utasítást 
gondosan áttanulmányozni és a játékszert annak megfelelően alkalmazni.  

A védő-óvó előírások a következők  

- Az óvoda környékére vonatkozó közlekedési szabályokat a gyermeki magatartás szabályai.  

- A házirend balesetvédelmi előírásait.  

- Gyermekek figyelmét felhívni a veszélyforrásokra a tilos és elvárható, viselkedés szabályaira.  

- Idénybalesetekre felhívni a figyelmet.  

- Gyermekek kötelességei a balesetek megelőzésével kapcsolatosan.  
 
Az óvoda épületében és udvarán gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem tartózkodhat, a gyermekek az 
intézmény létesítményeit, helységeit csak óvodapedagógus felügyelete mellett használhatják.  

- Intézményen kívüli kisérés esetén 10 gyermek után egy felnőtt kísérőt (óvodapedagógust vagy 
dajkát) kell biztosítani.  

- Az óvoda elhagyása esetén a távozást az erre rendszeresített füzetben regisztrálni kell (melyik 
csoport, hány fővel és kísérővel, hova távozott).  

- A balesetveszélyes tevékenység esetén egyszerre kevesebb gyermekkel, fokozott figyelemmel 
lehet csak foglalkozni (pl. vágás…)  

- A szervezett mozgás-testnevelés alkalmával a tornateremben, és a csoportszobában fokozott 
figyelemmel kell irányítani a tevékenységeket, az eszközök használatát.  

- Az udvaron a balesetveszélyes helyek és tárgyak, eszközök, játékszerek közelében kell 
tartózkodnia az óvónőnek.  

- Az udvari tartózkodás esetén védjük a gyermekeket a környezeti ártalmak, az erős UV sugárzás 
ellen.  
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- Az óvodások nem használhatják, és nem férhetnek hozzá a háztartási gépekhez, elektromos 
berendezésekhez, konyhai eszközökhöz. Felügyeleti felelősség az óvodapedagógusok feladata, 
kötelessége.  

- Házi készítésű vagy használatú elektromos berendezéseket az óvodába nem lehet behozni.  

- A csoportszoba elektromos kapcsolói, ha nincsenek használatban, védett állapotban legyenek.  

- A csoportszobában gyógyszert tárolni tilos.  

- 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.  

 
Az alkalmazottak feladatai a gyermekbalesetek megelőzésében  

- A pedagógusoknak és a dajka néniknek minden tevékenység megkezdése előtt kötelessége 
felhívni a gyermekek figyelmét a veszélyre. 

- Amennyiben baleset történik, a gyermekkel lévő pedagógus, illetve dajka, azonnal köteles a 
gyermeket a lehetőség szerint ellátni, majd értesíteni kell az intézmény vezetőjét, aki azonnal 
intézkedik (értesíti az óvoda orvosát és a szülőt). 

- Az alkalmazottak azonnal kötelesek a vezető felé jelezni, ha olyan eszközzel találkoznak, amely 
balesetet okozhat. Az intézkedésig a gyerekeket arról a helyről el kell távolítani. 

A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a szükséges 
feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat.  

- A gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettség teljesítéséért a vezető 
felelős – a dokumentum vezetését a titkárnő végzi. 

Az intézményvezető feladatai: 
Kijelöli azt a személyt, aki a gyermekbaleseteket nyilvántartja  
Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: 

- 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 (érzékelő képesség) elvesztését, illetve jelentős mértékű károsodását 
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- 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./ 
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. 

- Ha a balesetet szenvedett gyermek szakorvosi ellátást igényel, akkor a gyermeket ő kíséri el az 
ellátás helyszínére és gondoskodik az ott maradt csoport felügyeletéről.  

- Haladéktalanul jelezzék az intézményvezető felé azokat a helyzeteket, melynek ellenőrzésében az 
intézményvezetők felelősek.  

- Köteles a szülőt megnyugtatóan tájékoztatni a történtekről.  
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. 

- Intézkedést javasol minden gyermekbalesetet követően a megelőzésre; az intézményvezető 
megelőzéssel kapcsolatos utasításait végrehajtja. 

Az óvodavezető helyettes, tagóvoda-vezető feladatai  
- a balesetkivizsgálásával kapcsolatos teendőket az óvodavezető utasítási szerint ellátja  
- részt vesz a jegyzőkönyv elkészítésében.  
- nyilvántartja a gyermekbaleseteket, szükség szerint továbbítja a fenntartónak.  

Alkalmazotti közösség feladata  

- Az intézményvezető utasításának megfelelően működik közre a gyermekbaleseteket követő 
feladatokban.  

- A baleseti jegyzőkönyvek vezetésére, tárolására vonatkozó előírások, baleseti jegyzőkönyv 
kitöltése a baleset után.  

- Felelős az óvodapedagógus, akinek a munkaidejében, és munkaterületén történik a baleset, a 
munkavédelmi megbízottal együtt.  

- Az óvodavezető vagy távollétében a vezető helyettes aláírásával, 1 példányt kap a szülő,1 példány 
irattárba kerül, 1 példányt pedig a fenntartónak kell megküldeni. 
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15. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY, BOMBARIADÓ, TŰZRIADÓ ESETÉN SZÜKSÉGES 
TEENDŐK 

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 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. 
Az egyes rendkívüli eseményekre vonatkozó további belső szabályozás nem kerül csatolásra. 
Az óvodavezető intézkedhet, akadályoztatás esetén az SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend 
szerint kell eljárni.  
Az intézményvezető dönt a szükséges intézkedésekről és a fenntartó értesítéséről.  

 
Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

- intézményvezető, 

- intézményvezető-helyettesek. 
A bombariadóról és a hozott intézkedésekről az óvodavezető rendkívüli jelentésben értesíti a 
fenntartót. 

• Az értesítésnél közölni kell:  

- A figyelmeztető jelzés időpontját, a figyelmeztető mit közölt. 

- Min érkezett a jelzés (telefon stb.) 

- Ki volt az illető (nő, férfi, gyermekhang stb.) 

- A megadott nyomtatványon későbbi időpontban rögzíteni kell, a Rendőrőrs alkalmazottjának 
átadni. 
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- Tűz esetén a tűzoltóságot: Tel: 105  

- Robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget: Tel: 107 

- Személyi sérülés esetén a mentőket: Tel: 104 

- Egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító 
szerveket, ha ezt az intézmény vezetője szükségesnek tartja. 

 
A rendkívüli esemény észlelése után az intézményvezető vagy az intézkedésre jogosult felelős 
dolgozó utasítására értesíti az épületben tartózkodó személyeket, valamint haladéktalanul hozzá kell 
látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó 
gyermekcsoportoknak a tűzriadó terv és a bombariadó terv mellékleteiben található „Kiürítési terv” 
alapján kell elhagyniuk. 
Mulasztási naplót az óvónőknek magukhoz kell venni (a gyermekek adatai, értesítendők 
telefonszámaik miatt). 
A gyermekcsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen történő 
gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a gyermekek óvodapedagógusa, gondozónője, 
dajkája a felelős.  
 

A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre: 

- Az épületből minden gyermeknek távoznia kell, ezért a foglalkozást tartó nevelőnek a termen 
kívül (pl.: mosdóban) tartózkodó gyerekekre is gondolnia kell! 

- Rossz idő esetén bármelyik közintézménytől segítséget kell kérni az elhelyezésre (Közösségi Ház, 
Iskolák). Mivel két épületünk van, ezt figyelembe kell venni. 

- A helyszínt és a veszélyeztetett épületet, a foglalkozást tartó egyik nevelő hagyhatja el utoljára, 
hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen gyermek az épületben. 

- A gyermekeket a terem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő megérkezéskor az 
óvónőnek és a gondozónőnek meg kell számolnia! 

- Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik. 

Az intézményvezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelősnek a veszélyeztetett épület 
kiürítésével egyidejűleg 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 óvoda vezetőjének, vagy az 
általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: 

- A rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről, 

- A veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról, 
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- Az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről) 

- A közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről, 

- Az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról, 

- Az épület kiürítéséről. 
A kiürítés és bejelentés után 1 személy tartózkodjon az épület környékén, a megérkező szakemberek 
tájékoztatása miatt. 

16. DOKUMENTUMOK NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK, 
TÁJÉKOZTATÁS 

Az óvoda alapdokumentumait (PP, SZMSZ, Munkaterv, Házirend) a szülők megismerhetik. 
Elhelyezésük a bejáratnál és a vezető irodában.  
A pedagógiai program a nyitvatartási időben minden csoportban megismerhető, betekintésre átadható.  
Szóbeli információ előzetes egyeztetés alapján vezetői vagy pedagógiai fogadóórákon kérhető. 
Tájékoztatás a Pedagógiai Programról 
Tájékoztatás a Házirendről 
 

Az internetes nyilvánosságra vonatkozó feladatok 
Az óvodai közzétételi lista a jogszabályban meghatározottakon kívül tartalmazza az 
óvodapedagógusok számát, iskolai végzettségüket, szakképzettségüket, a dajkák számát, a dajkák 
iskolai végzettségét, szakképzettségét, az óvodai csoportok számát, az egyes csoportokban a 
gyermekek létszámát. 
 
Tájékoztatás ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő nevelési évben a nevelő 
munkához szükség lesz. 
A felelős, az időpont, a tartalom megjelenítése. 
Ebben a témában az óvodai szülői szervezetet véleményezési jog illeti meg. 
Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések  
A tájékoztatás, megismertetés rendje:  

- Az intézmény dokumentumait (Pedagógiai program, Éves munkaterv, SZMSZ, Házirend, 
Esélyegyenlőségi program, Gyakornoki szabályzat) az alkalmazotti közösséggel a vezető 
alkalmazotti értekezleten ismerteti. A tájékoztatásról jegyzőkönyv készül.  

- Az intézmény pedagógiai programját, abban történt változtatásokat szülői értekezleten ismertetni 
kell a szülőkkel.  

- Az új gyermekek szüleivel az előzetes szülői értekezleten a vezető és a tagóvoda vezető ismerteti 
a pedagógiai programot.  

- Az éves munkatervet a szülők közösségével a vezető-helyettes és a tagóvoda vezető 
véleményezteti.  

- Az SZMSZ-t, a házirendet, pedagógiai programot, fenntartói egyetértésre történő beterjesztés 
előtt a szülők közösségével ismertetni, véleményeztetni kell.  
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- A házirend egy példányát az új beiratkozók szülei megkapják és annak átvételét, megismerését 
aláírásukkal igazolja.  

 
A tájékoztatás kérésének és erre a tájékoztatás adásának rendje:  
Tájékoztatás kérhető előzetes időpont egyeztetés alapján az előbbi pontban felsorolt 
dokumentumokról, illetve bármilyen, az intézményt érintő kérdésben a tagóvoda vezetőtől, és/vagy az 
intézményvezetőtől. 
A dokumentumok hozzáférhető elhelyezésének rendje:  

- A Pedagógiai program, SZMSZ, Munkaterv minden csoportban megtalálható, tanulmányozás 
céljából az óvónőtől elkérhető.  

- Az óvoda nevelői szobájában a szülő tanulmányozhatja valamennyi dokumentumot, de az 
intézményből el nem viheti. Az óvoda házirendjét minden csoport faliújságán el kell helyezni.  

Elektronikus formában az óvoda honlapja: www.tatikaovoda.hu elérhetőek.  

A különös közzétételi lista  
A közzététel a meghatározott adatoknak internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, 
személyazonosításra alkalmatlan formában, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is 
kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel 
szempontjából is díjmentesen történő hozzáférhetővé tétele. 
 

17. EGYEBEK 

17.1. Adminisztráció  
A pedagógus csak a nevelő-oktató munkával összefüggő feladatokhoz nélkülözhetetlen ügyviteli 
tevékenységet köteles elvégezni. (Részletezés a munkaköri leírásban.)  

A munkaidő nyilvántartás vezetésének szabályai  
A munkaidő és a pihenőidő nyilvántartását, a jelenléti ívet minden dolgozó köteles folyamatosan, 
naprakészen vezetni. A pihenőidőről és egyéb ok miatt kivett időről naponta minden alkalmazott 
köteles vezetni a kiadott nyilvántartást, melyet hónap végén, ill. alkalmankénti ellenőrzése át kell adni 
az ellenőrzést végző részére.  

A nyilvántartás vezetésével kapcsolatos felelősség  
A nyilvántartás vezetésével kapcsolatban felelősség terheli:  

- az intézményvezetőt  

- az óvodavezető helyetteseket, 

- az óvodatitkárt  

- a munkavállalókat  
A nyilvántartás vezetésének szervezési feladatait az intézményvezető, illetve utasítása szerint a 
helyettese látja el.  
Ennek keretében:  

- módosítja, kiegészíti a munkaköri leírást,  

- kijelöli a nyilvántartás vezetéséért, ellenőrzéséért, egyeztetéséért felelős személyt,  

http://www.tatikaovoda.hu/
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- a nyilvántartás vezetésének szükségességéről tájékoztat,  

- kijelöli a nyilvántartás tartási helyét.  

A nyilvántartást kezelő feladatai:  
A nyilvántartás kezelő óvodatitkár feladatai:  

- felméri a nyilvántartási szükségletet, és biztosítja a megfelelő mennyiségű adatlapot,  

- a pedagógusok részére a nyilvántartó adatlapot átadja,  

- a nyilvántartások legalább havi egy alkalommal történő egyeztető jellegű ellenőrzése a 
rendelkezésre álló nyilvántartások, adatok és információk alapján,  

A nyilvántartás kezelő óvodavezető / tagóvoda vezető feladatai:  

- a havi összesítések ellenőrzése,  

- az ellenőrzés tényének aláírással történő igazolása,  

- amennyiben az egyeztető jellegű ellenőrzése során eltérést tapasztal, - a dolgozó bevonásával – a 
nyilvántartásban kétséges adat helyességéről meggyőződjön és a munkaidő nyilvántartást, vagy az 
egyeztetés alapjául szolgáló dokumentumot javítsa, illetve annak szükségességét jelezze.  

 
A munkavállaló által ellátandó feladat:  

- a nyilvántartás vezetésével kapcsolatos előírásokat megismerje és betartsa,  

- a nyilvántartást a kijelölt tartási helyen tartsa,  

- elkészítése a napi, heti összesítéseket,  

- a nyilvántartást kezelő kérésére együttműködik, a nyilvántartással kapcsolatos esetleges 
tévedések, előírások kijavításában, illetve az egyéb adminisztrációs tévedésekből fakadó eltérések 
kiigazításában. 
 

17.2. Fakultatív hit és vallásoktatás  
A hit és vallásoktatás igénylésének eljárásrendje 
Az óvoda biztosítja a szülő kérése alapján a gyermek számára a történelmi egyházak által szervezett 
fakultatív hit-és vallásoktatást. Ehhez szükséges az óvoda és az egyház között létrejött együttműködési 
megállapodás, az egyház által biztosított hitoktató. Az óvodával kötött megállapodás alapján a 
hitoktatás nem zavarhatja az óvodai életet, a nevelés folyamatát. Az óvoda biztosítja a tevékenységhez 
szükséges feltételeket. Az óvodában, tiszteletben kell tartani a gyermekek, szülők, alkalmazottak 
lelkiismereti és vallásszabadságát. A hit és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához 
írásban ki kell kérni a szülői szervezet véleményét. 
 

17.3. 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  
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- 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 intézményvezető az engedély visszavonására bármikor jogosult.  

A reklámtevékenység jellegének besorolása  
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 ki-adott 
engedély határozza meg. Az intézményben készült fotók és videó felvételek interneten, közösségi 
portálokon való megjelentetése csak a szereplők/érintettek előzetes hozzájárulásával lehetséges. 
 

17.4. Telefon, mobiltelefon használata  
A mobiltelefon használata a gyerekekkel való együttlét alatt, a csoportszobában, illetve az udvaron 
nem megengedett. Csoportszobában csak teljesen lenémított készülék lehet, melyet nem tarthat 
magánál. Az ölelkező időben, amikor a váltótárs is ott van, kerülhet sor rövid (1-2 perces) 
magánbeszélgetésre saját mobiltelefonon csak a legszükségesebb esetben. Az intézményi vonalas 
telefon kivételes, sürgős esetben használható magáncélra. 
 

17.5. A dohányzás tilalma  
Az óvoda egész területén – épületben, udvaron - és az intézmény bejáratának 5 méteres körzetében 
tilos a dohányzás. A dolgozók kötelesek figyelmeztetni a dohányzási tilalomra az óvodába érkezőket, 
a szülőket. A tilalmat táblák is jelzik. 
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17.6. Egyéb balesetvédelmi szabályok  

- Az intézmény munka és balesetvédelmi feladatok irányítását és ellenőrzését az óvodavezető végzi 
a helyettes és a telephely-vezető segítségével.  

- A munkavédelmi feladatokat az intézménnyel szerződésben álló munkavédelmi szakember látja 
el mind két épületben. Feladatai és hatásköre a szerződésben meghatározottak szerint. 
Munkavédelmi felelőst az intézményi dolgozók választják meg. 

- A munka,- tűz,- katasztrófavédelmi és bombariadóval kapcsolatos elemi szintű oktatást minden 
évben egyszer nevelési év kezdetekor a munkavédelmi szakember tart, erről jegyzőkönyvet 
készít.  

- Az oktatáson mindenkinek kötelező a részvétel, az ott elhangzottak tudomásul vétele, betartása, 
melyet aláírásukkal hitelesítenek.  

- Az új dolgozók munkába állásukkor részesülnek oktatásban. 

-  

17.7. Lobogózás szabályai  
Az óvoda épületén egész évben lobognia kell a nemzetiszínű és a gyáli zászlónak. A zászló 
mindenkori jogszabályban meghatározott minőségének megtartásáért a kijelölt személy a felelős.  
A kormányrendelet a középületek fel lobogózásának egyes kérdéseiről előírja a középületek számára a 
megfelelő méretű zászló kitűzését, illetve a fel lobogózás szabályait. (132/2000. (VII.14.) 
kormányrendelet) 

 
17.8. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek rézére  
A televízió, a rádió, az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak 
minősül. A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét az óvoda dolgozóinak az alábbi 
szabályok betartása mellett kell elősegíteniük:  

- Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az óvodavezető vagy 
az általa esetenként megbízott személy jogosult.  

- Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak udvarias, konkrét, 
szabatos válaszokat adjon.  

- A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó 
felel.  

- A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra 
vonatkozó rendelkezésekre, valamint az óvoda jó hírnevére és érdekeire.  

- Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek időelőtti 
nyilvánosságra hozatala az óvoda tevékenységében, működésében zavart, anyagi vagy erkölcsi 
kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe 
tartozik.  

- A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés előtt 
megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét, amely az ő szavait 
tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse. 
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17.8. Nevelési időben szervezett óvodán kívüli programokkal kapcsolatos szabályok 
Az óvodapedagógusoknak lehetőségük van óvodán kívüli programok szervezésére is: 

- kirándulás, séta 

- sport programok 

- iskolalátogatás stb. 
A szülők a nevelési év kezdetén írásban nyilatkoznak, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy gyermekük az 
óvodán kívül szervezett programokon részt vegyen. Ezt a dokumentumot át kell adni az irattár részére. 
 

Az óvodapedagógusok feladatai: 

- A csoport faliújságján tájékoztatják a szülőket a program helyéről, indulási és érkezési 
időpontjáról, a közlekedési eszközről. 

- Az óvodavezetőt előzetesen szóban, majd a program megkezdésekor helyi formanyomtatvány 
(helyszín, résztvevők neve, kísérők neve, időtartam, közlekedés eszköz, indulás és várható 
érkezés, útvonalterv) kitöltésével írásban. 

- Az óvodapedagógusoknak az óvodai foglalkozásokon a gyermekekkel ismertetni kell az 
egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a különböző veszélyforrásokat, a 
tilos és elvárható magatartásformákat. Az ismertetés tényét a pedagógus a csoportnaplóban 
köteles dokumentálni. 

A program akkor tekinthető engedélyezettnek, ha azt az óvodavezető vagy helyettese írásban 
ellenjegyezte. 
 

Különleges előírások: 
A programhoz a gyermeklétszámnak megfelelő kísérőt kell biztosítani. 

- Tömegközlekedés igénybe vételekor 8 gyermekenként 1- 1 fő felnőtt kísérő - de minimum 2 fő. 

- Bérelt autóbusz esetén 10 gyermekenként 1- 1 fő felnőtt kísérő. 
Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről. 
 

17.9. Az intézményben folytatható reklámtevékenység szabályai 
Az óvodában, tilos a reklámtevékenység. E tilalom nem vonatkozik az egészséges életmódra és a 
környezet védelmére neveléssel összefüggő, továbbá a közéleti és kulturális tevékenység vagy 
esemény, valamint az oktatási tevékenység reklámjára, valamint az ilyen tevékenységet folytató, 
illetve ilyen eseményt szervező vagy annak megvalósulásához bármilyen formában hozzájárulást 
nyújtó vállalkozás nevének, védjegyének vagy egyéb megjelölésének az adott tevékenységgel, 
eseménnyel közvetlenül összefüggő megjelenítésére. 
 

17.10. Hivatali titok megőrzése 
Hivatali titoknak minősül: 

- amit a jogszabály annak minősít 

- a dolgozó személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok 
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- a gyermekek és a szülők személyiségi jogaihoz fűződő adat 

- továbbá, amit az óvoda vezetője az adott ügy, vagy a zavartalan működés biztosítása, illetve az 
óvoda jó hírnevének megőrzése érdekében vezetői utasításban írásban  annak minősít. 
Amennyiben adott esetben, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem 
adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, melyek hivatali titoknak minősülnek, és amely 
nyilvánosságra kerülése az óvoda érdekeit sértené. 

A hivatali titok megsértése súlyos vétségnek minősül. Az óvoda valamennyi dolgozója köteles a 
tudomására jutott hivatali titkot megőrizni. 
 

17.11. Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vezetői beosztást betöltők részére 
Vagyonnyilatkozat tételére kötelezett az a közszolgálatban álló személy, aki - önállóan vagy testület 
tagjaként - javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult. Feladatai ellátása során költségvetési 
vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami vagy önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 
esetén.  
A vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartására, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok 
védelmére vonatkozó további szabályokat az őrzésért felelős szabályzatban állapítja meg. 
A vagyonnyilatkozat-tétel személyi hatálya kiterjed az óvoda alkalmazásában álló mindazon 
személyre, aki döntésre vagy ellenőrzésre jogosult, azaz: 

- az intézmény vezetője 

- az intézményvezető helyettese 
 

A vagyonnyilatkozat-tétel eljárásrendje 

- A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett kézhez kapja az írásos tájékoztató anyagot a 
vagyonnyilatkozat tétel kötelezettségéről. Ezen a lapon az óvodavezető bejegyzi kitöltetlen 
vagyonnyilatkozat és egyéb nyomtatványok átadásának időpontját, helyszínét, illetve a kitöltött 
vagyonnyilatkozat átvételének időpontját, helyszínét. (a kézhezvételtől számított 8 nap) 

- A vagyonnyilatkozat tétel kötelezett a Nyilatkozat elnevezésű nyomtatványon nyilatkozik a vele 
egy háztartásban élő hozzátartozók nevéről, valamint az igényelt vagyonnyilatkozati 
dokumentumok példányszámáról. 

- Ezután a vagyonnyilatkozat-tételi csomag, és Kitöltési útmutató átadására kerül sor, mellyel egy 
időben a vagyonnyilatkozat nyilvántartási számának meghatározására kerül sor, mely za 
iktatókönyvben a soron következő sorszám. 

- A vagyonnyilatkozat nyilvántartási számát csak a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettet kell 
feltüntetni a vagyonnyilatkozatában, a hozzátartozói vagyonnyilatkozatoknak nyilvántartási 
számuk nincsen. 

Az átadott borítékokba a vagyonnyilatkozatokat az alábbiak szerint kell elhelyezni. 
1. boríték (vagyonnyilatkozat tételre kötelezett példánya): Ebben a borítékban kerül elhelyezésre a 
vagyonnyilatkozat egyik példánya, valamint a hozzátartozói vagyonnyilatkozatokból hozzátartozóként 
1-1 példány. 
2. boríték (az óvoda példánya): Ebben a borítékban kerül elhelyezésre a vagyonnyilatkozat második 
példánya, valamint a hozzátartozói vagyonnyilatkozatokból hozzátartozóként 1-1 példány. 
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Átvételkor az óvodavezető a boríték lezárására szolgáló felületen elhelyezett aláírásával és az óvoda 
pecsétjével egyidejűleg igazolja, hogy a nyilatkozat átadásakor a borítékot lezárták. Az óvodavezető a 
borítékot nyilvántartási számmal látja el, mely megegyezik vagyonnyilatkozat tételre kötelezett 
vagyonnyilatkozatán feltüntetett számmal. Az átadás-átvételről igazolási lapot tölt ki az óvoda 
vezetője. 
 

A vagyonnyilatkozat őrzése 
A vagyonnyilatkozat egyik példánya a nyilvántartásba vétel után a kötelezettnél, marad, másik 
példányát az óvodavezető egyéb iratoktól elkülönítetten zárt vaskazettában, zárt szekrényben 
biztonsági ajtóval és riasztóval irodában őrzi, két évig. 
A vagyonnyilatkozatot tartalmazó borítékokat – a nyilatkozó és az őrzésért felelős személy példányát 
is csak vizsgálat során az eljáró szerv bonthatja fel. 
 

Vagyonnyilatkozat megszűnése 
Abban az esetben, ha a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség megszűnt, vagy a kötelezett új 
vagyonnyilatkozatot tett, az őrzésért felelő óvodavezető a vagyonnyilatkozat általa őrzött példányát 
nyolc napon belül a kötelezettnek visszaadja. A nyilatkozat tartalmát abban az esetben ismerheti meg, 
ha döntenie kell a vagyongyarapodási vizsgálat kezdeményezéséről. Egyéb esetekben a boríték(ok) 
felnyitása törvénytelen, jogi következményeket von maga után. A vagyonnyilatkozatot tartalmazó 
borítékok átadásakor, a következő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség esedékessé válásának évéről 
a dolgozó átveszi az írásbeli értesítést, melyet aláírásával igazol. 
A vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartására, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok 
védelmére vonatkozó további szabályokat az őrzésért felelős szabályzatban állapítja meg. 
 

17.12. Az óvodavezető értékelésének eljárásrendje  
A nevelési-oktatási intézményvezető munkáját a nevelőtestület és a szülők közössége a vezetői 
megbízásának második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés 
alapján értékeli. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés az intézményvezető munkájának 
ellenőrzése és értékelése során a kérdőíves felmérés eredményét is figyelembe veszi. 
 

MELLÉKLETEK 
 
1. számú melléklet: Adatkezelési szabályzat  
2. számú melléklet: Iratkezelési szabályzat  
3. számú melléklet: Munkaköri leírás minták 
4. számú melléklet: Informatikai Biztonsági Szabályzat. 
5. számú melléklet: Beszerzések lebonyolításának szabályzata 

Záró rendelkezések (legitimációs záradék)  
 

Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat a mellékletekkel együtt 2020.09.01-jén lép életbe, és 
visszavonásig érvényes. 
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Ezzel egyidejűleg érvényét veszti az eddigi Szervezeti és Működési Szabályzat. 
A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az óvoda valamennyi 
alkalmazottjára kötelező, megszegése esetén az óvodavezető munkáltatói jogkörben intézkedhet. 

Nyilvánosságra hozatalának és elhelyezésének módja: 
Az óvodavezető által hitelesített SZMSZ 1 példánya a vezető irodájában megtalálható. 
Az óvodavezetőtől és a megbízott óvodapedagógustól a dokumentum tartalmáról tájékoztatás kérhető 
előzetes megállapodás és időpont egyeztetés esetén. Tájékoztatás adható a szülői értekezletek 
alkalmával is. 

- A Szervezeti és Működési Szabályzatot (SZMSZ) az óvoda vezetősége állítja össze, és a 
nevelőtestület fogadja el.  

- Az SZMSZ elfogadásakor, illetve módosításakor az óvoda szülői közössége (SZMK) 
véleményezési jogot gyakorol.  

- Az SZMSZ megvalósulását a nevelőtestület szükség szerint, de nevelési évenként legalább 
egyszer értékeli, felülvizsgálja.  

- Rendkívüli felülvizsgálatot kezdeményezhet a nevelőtestület (3 fő) és a szülők (5 fő) kisebb 
csoportja.  

- A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) módosítására akkor kerül sor, ha a jogszabály 
előírja, a fenntartó, a szülők képviselőik útján, illetve a nevelőtestület erre javaslatot tesz.  

Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket vezetői 
utasítások önálló szabályzatként tartalmazzák.  
A mellékletben található szabályzatok az SZMSZ változtatása nélkül is módosíthatók, ha jogszabályi 
előírások, belső intézményi megfontolások vagy az intézmény vezetője ezt szükségessé teszik 

Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai (SZMK, nevelőtestület) 
 

Nyilatkozat 
A Gyáli Tátika Óvoda Szülői Munkaközösségének képviseletében és felhatalmazása alapján 
aláírásommal tanúsítom, hogy a szervezeti és működési szabályzat elkészítéséhez és elfogadásához 
előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. 
Gyál, 2020. szeptember. 24. 
…………………………………………… 
A Szülői Munkaközösség nevében 

 
Nyilatkozat 

A Gyáli Tátika Óvoda Közalkalmazotti Tanács elnökeként aláírásommal tanúsítom, hogy a szervezeti 
és működési szabályzat elkészítéséhez és elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. 
Gyál, 2020. szeptember.02. 
 
…………………………………………… 
Közalkalmazotti Tanács elnöke 



Gyáli Tátika Óvoda – SZMSZ- 2020. 

82 
 

Fenntartói nyilatkozat 
A fenntartó egyetértő nyilatkozata 

A Gyáli Tátika Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát a fenntartó Gyál Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága megismerte,     /2020. (X.     ) sz. 
határozatával jóváhagyta.  
Gyál, .....................................  
 

A Egyetértését kinyilvánító: 
 

………………………………………………… 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő - testülete 

(fenntartó) nevében 
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Szabályzatleltár a vonatkozó jogszabályi hivatkozásokkal 
 

Szabályzatok Jogszabályi hivatkozás 

INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZATOK 

 Alapító okirat Nkt. 21. § (2) 

 Munkaterv R. 3. § (1) 

 Házirend Nkt. 25. § (2)-(4); R. 5. § 

 Szervezeti és működési szabályzat Nkt. 25. § (1); R. 4. § 

 Pedagógiai program Nkt. 26. § (1); R. 6-11. § 

 Továbbképzési program 277/1997. (XII.22.) Kr. 1. § (2) 

 Beiskolázási terv A köznevelésről szóló törvény 45. § 
módosított (2) bekezdése szerint  

 Gyakornoki szabályzat 326/2013.(VIII.30.)8.§(16)a) 

 Intézményi esélyegyenlőségi program 2003. évi CXXV. tv. 27-29. §  

Intézményi minőségirányítási program Opcionális, régi Ktv. 40. § (10)-(11), 
hatálytalan 2012. 09.01-jétől, ha viszont az 
alkalmazotti közösség nem döntött a 
hatálytalanításról, az továbbra is kötelező! 

 Közalkalmazotti szabályzat Kjt. 2. § (1) 

 Kollektív szerződés Kjt. 2. § (1) 

 Munkáltatói szabályzat Mt. 17. § (1)-(2) 

 Szülői Szervezet szervezeti és működési 
szabályzata 

R. 119. § (2) a) 

 Szülői Szervezet munkaterve R. 119. § (2) a) 

MŰSZAKI-ELLÁTÁSI SZABÁLYZATOK 

 Munkavédelmi szabályzat Mvt. 2. § (3) 

 Kockázatértékelési szabályzat Mvt. 54. § (2)-(3) 

 Tűzvédelmi szabályzat 1996. évi XXXI. tv. 19. § (1)-(2) 

GAZDASÁGI JELLEGŰ SZABÁLYZATOK 

Pénzkezelési szabályzat Sztv. 14. § (5) d) 

Önköltség-számítási szabályzat Sztv. 14. § (5) c) 

Leltárkészítési és leltározási szabályzat Sztv. 14. § (5) a) 

Eszközök és források értékelésének 
szabályzat 

Sztv. 14. § (5) b) 

Ügyrend Áht. 

Elemi költségvetési beszámoló Áht. 

Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai Áht.; Ávr. 
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teljesítés-igazolás, érvényesítés, utalványozás 
rendjére vonatkozó szabályozás 

Számlarend Sztv. 161. § 

Intézmény elemi költségvetése 10/2013. (III.13.) Ngm r. 1. § 

Beszerzések szabályzata Ávr. 13. § (2) b) 

Anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat Ávr. 13. § (2) b) 

Vezetékes- és rádiótelefonok használatának 
szabályzata 

Ávr. 13. § (2) g) 

EGYÉB SZABÁLYZATOK 

 Iratkezelés és adatok kezelésének és 
továbbításának szabályzata 

335/2005. (XII.29.) Kr. 1. § (1); R. 84. § (1)-
(2) 

 Közérdekű adatok kezelésének szabályozási    
rendje 

Infó törvény.2011.éviCXII. 

 Vagyonnyilatkozat-kezelési szabályzat 2007. évi CLII. tv. 

 Oktatási igazolványok kezelési rendjének 
intézményi szabályzata 

362/2011. (XII.30.) Kr. 7. § (2) f) 

 
 
Rövidítések:  
Nkt: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
R.: 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról 
Mt.: 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 
Sztv.: 200. évi C. törvény a számvitelről 
Áht.: 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 
Ávr.. 368/2011. (XII.31.) Kr. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
Infotv.: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
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3. számú melléklet 

 
 
 
 
 
 
 
 

GYÁLI TÁTIKA ÓVODA 
 
 
 
 
 

Munkaköri leírás-minták 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Óvodavezető helyettes 

Munkáltató neve: Gyáli Tátika Óvoda 

Székhelye 2360 Gyál, Klapka Gy. u. 5. 

Munkavégzés helye:  

Munkáltatói jogkört 
gyakorolja: 

Karap Erzsébet 

 

Munkavállaló neve:  

Születési neve:  

Szül.helye, ideje:  

 

Munkakör megnevezése: óvodavezető helyettes 

Kinevezője: A vezető nevezi ki, a nevelőtestület véleményét figyelembe véve 

A kinevezés módja, 
időtartama: 

Óvodavezető helyettesi pályázati eljárás útján. 5 évre, vagy 
kijelöléssel 5 évre, illetve visszavonásig. 

FEOR  száma:  

Munkaideje: 40 óra / hét + ebédidő napi fél óra.  
Kötött munkaideje: 24 + 4 óra / hét 

Munkavégzés helye épületen 
belül: 

Vezető helyettesi iroda és az óvoda, illetve tagóvoda teljes 
területe. 

A munkakör célja: Az intézményvezető távollétében képviseli az óvodát. Segíti az 
intézmény működtetését és az intézményvezető munkáját. A 
munkamegosztás tanügy-igazgatási, munkáltatói, gazdasági-
adminisztratív feladatokat. Részt vesz a belső ellenőrzés 
feladataiban. 

Munkavégzéshez szükséges 
(végzettség, ismeret, egyéb): 

főiskolai óvónői diploma vezetőképző szakvizsga (tagóvoda-
vezető esetén) szakmai gyakorlat minimum 5 év IKT-eszközök 
hozzáértő használata 

Feladatai, főbb 
tevékenységeinek felsorolása: 

Az óvodaigazgató, illetve óvodavezető munkájának segítése, 
helyettesítése az írásban lefektetett munkamegosztás alapján.  
kötelező óraszámon belül (heti 24 óra): szükség esetén óvónők 
helyettesítése gyermekcsoportban, egyéni fejlesztés, kirándulások 
kísérése stb. 
teljes munkaidő (heti 16 órás) kitöltése alatt: alapvető feladatai az 
alábbiak szerint: 1.,2.,3.,4. pontban megfogalmazottak szerint. 

Pedagógiai-szakmai feladatok: 
Aktívan részt vesz az óvoda nevelési programjának kialakításában, s elősegíti annak megvalósulását. 
Javaslatot tesz a módosításra, amennyiben szükségesnek érzi. 
Segíti a pályakezdő gyakornok, illetve az új kolléga szakmai tájékoztatását. 
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Az óvoda rendezvényeinek előkészítésében tevékenyen részt vesz. 
Ellenőrzi az egyenlő bánásmód 
d elvének érvényesülését, segítve a vezető munkáját. 
Ösztönzi a pedagógusok tervszerű és folyamatos önképzését. 
Elősegíti az újító szándékú, korszerű pedagógiai törekvések kibontakoztatását. 
Figyelemmel kíséri az intézményben folyó pedagógiai munkát, részt vesz annak értékelésében, 
javaslatokat tesz a szakmai színvonal, az eredményesség és a hatékonyság fejlesztése érdekében. 
Az óvodai dokumentumokat jól ismeri, és ő is gondoskodik arról, hogy az érintettek ismerjék ezek 
tartalmát. 
Tanügy-igazgatási feladatok: 
Adatok kigyűjtésével segíti az éves statisztika elkészítését. 
A vezető távollétében informálja a fenntartót a gyermeklétszám alakulásáról. 
Biztosítja az intézményen belüli információáramlást. 
Követi és adminisztrálja az ingyenes és 100%-os térítési díjat fizető családok számát. Nyomon követi 
a gazdasági ügyintéző befizetéssel kapcsolatos munkáját. 
A statisztika számára összesíti a mulasztási naplók adatait, havi szinten nyilvántartást vezet az 
ingyenes gyermekek hiányzásáról (az állami támogatás elszámolásához). 
Vezetői kérésre ellenőrzi a csoportnaplók, a felvételi és mulasztási naplók vezetését és azok tartalmát. 
Javaslatot tesz az óvoda nevelés nélküli munkanapjainak pedagógiai tartalmára. 
Figyelemmel kíséri az intézményben folyó gyermekvédelmi munka ellátását. 
A balesetvédelmi szabályok betartását folyamatosan ellenőrzi, és a hiányosságokat azonnal jelzi az 
intézményvezetőnek. 
Kapcsolatot tart a szülői szervezettel, évente egy alkalommal összehívja őket. Közreműködik az SzSz 
munkatervének elkészítésében. 
 
Munkáltatói-humánpolitikai feladatok: 
Naprakészen vezeti a szabadság-nyilvántartást, és elkészíti a szabadságolási ütemtervet. 
Elkészíti a dolgozók munkabeosztását, ügyeleti rendjét, és nyomon követi ezek betartását. 
Megszervezi és ellenőrzi a pedagógiai munkát segítő munkatársak napi munkáját. 
Megszervezi a hiányzó dolgozók helyettesítését, s erről tájékoztatja a vezetőt. 
Ellenőrzi a jelenléti ívet, a helyettesítés megfelelőségét. 
A dolgozók munkavégzése során tapasztalt közérdekű pozitív, illetve negatív észrevételeiről 
tájékoztatja az óvoda vezetőjét. 
Javaslatot tesz a jutalmazás elbírálására, a kereset kiegészítés elosztására. 
Segíti a pályakezdő, illetve az új kolléga beilleszkedését. 
A kollektíván belül elősegíti a munkafegyelem és a törvényesség megtartását, a munkaviszonyát 
vétkesen megszegő dolgozó törvényes felelősségre vonását. 
Személyes példájával támogatja a jó munkahelyi légkör kialakulását, annak megtartását. 
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Gazdasági-adminisztratív feladatok: 
Alkalomszerűen ellenőrzi a szülői befizetéseket. Besegít a térítési díj beszedésébe. 
A vezető hosszabb távolléte esetén biztosítja a pontos adatszolgáltatást. Az intézménybe érkező 
ügyiratokat naprakészen átnézi, érdemben intézkedik. 
Részt vesz az óvoda számára szükséges különböző eszközök vásárlásában. 
Javaslatot tesz a szükséges javításokra, felújításokra, beszerzésekre. 
Betartja a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét. 
Feladata, az intézmény költségvetésének ismeretében, a takarékos gazdálkodás, az intézményi vagyon 
őrzése, védelme. 
Szabadság felhasználásával és a hiányzással kapcsolatos szabályok: 
Éves szabadságolási tervet készít. Felettesével a szabadság kikérése előtt 15 nappal egyeztet (kivéve a 
rendkívüli esetet). Szabadságát az adott évben igyekszik felhasználni, átvitel esetén az március 31-ig 
veheti ki. Munkahelyi érdekre hivatkozva a felettes 15 napot visszarendelhet. Váratlan távolmaradást, 
hiányzást (betegség, egyéb komoly indok) a munkaidő megkezdése előtt minimum két órával jelezni 
kell a vezetőnek. 
Elvárható magatartási követelmények: 
Vezető helyettesként felelősséget érez az intézmény szakszerű és törvényes működtetéséért. Segíti és 
támogatja a vezető munkáját, a gyerekek, a szülők, a munkatársak és a fenntartó elvárásait figyelembe 
véve. A munkamegosztás szerinti feladatait maradéktalanul ellátja. Tiszteletben tartja a kizárólagosan 
az intézményvezető kompetenciájába tartozó feladatokat (pl.: munkaerő-gazdálkodás, bérmaradvány 
felosztás, jutalmazás, beruházás, eszközvásárlás stb.). 
Önképzéssel kapcsolatos elvárások: 
A szakmai fejlődést segítő folyamatos önképzés, továbbképzéseken való részvétel, hétévenként 120 
órában. A vezetői szakvizsga megszerzése. 
Hatásköre: 
Ellenőrzési joga van a munkafegyelmi kérdések betartásában. A vezető hosszan tartó távollétében 
teljes körű intézkedésre jogosult. 
Felelőssége: 
Az óvoda zavartalan és a jogszabályoknak megfelelő működtetése. 
 
Kapcsolatok: 
Közvetlen felettese: Az intézményvezető 
Közvetlen beosztottja(i): A vezetőt kivéve az óvoda valamennyi dolgozója 
Kapcsolattartási kötelezettsége: 
Közvetlen, napi munkakapcsolatot tart fenn az óvodavezetővel (szakmai, gazdasági témákban). 
Továbbá valamennyi pedagógussal és a pedagógiai munkát segítő dajkákkal. Indokolt esetben, a 
vezető távollétében telefonon tartja vele a kapcsolatot. Az óvodai szülői közösséggel (óvodaszék vagy 
SZMK). 
Információ-szolgáltatási kötelezettsége: 
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Feladata az információáramlás biztosítása a szülők, a nevelőtestület, az Oktatási Hivatal (OH), a 
Pedagógiai Oktatási Központok (POK), a Köznevelési információs rendszert (KIR) és a fenntartó felé. 
Feladata a pályázati kiírások követése, felkutatása. Elkészíti, és évente frissíti a Közzétételi listát. 
Titoktartási kötelezettsége van! Adatszolgáltatása során ügyelnie kell arra, hogy személyiségi jogokat 
ne sértsen meg. 
 
Távolléte esetén őt helyettesíti: 
Az óvodavezető, illetve az SZMSZ-ben kijelölt ügyvivő (ésszerű a helyettes váltótársát megjelölni) 
 
Ő helyettesítheti: 
Az óvodaigazgatót, illetve az óvodavezetőt. 
 
Hatályos: 2019. 09. 01-től (amennyiben nincs változás 2 évig) 2021. 08. 31-ig. 
 
 
Záró rendelkezés: 
A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, melyekkel a felettese alkalmanként 
megbízza. 
A munkaköri leírás módosításának jogát, a körülményekhez igazodva, a munkáltató fenntartja! 
 
Dátum: 
 
………………………………………………………… 
Munkáltatói jogkör gyakorlója 
 
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 
példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért 
anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, 
gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom! 
 
Dátum: 
 
……………………………………………………….. 
óvodavezető helyettes aláírása 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 
Telephely-vezető 
 

Munkáltató neve: Gyáli Tátika Óvoda 

Telephely 2360 Gyál, Bartók B. u. 52. 

Munkáltatói jogkört 
gyakorolja: 

Karap Erzsébet 

 

Munkavállaló neve:  

Születési neve:  

Szül. helye, ideje:  

 

Munkakör megnevezése: Tagóvoda - vezető 

Kinevezője: A vezető nevezi ki, a nevelőtestület véleményét figyelembe 
véve 

A kinevezés módja, 
időtartama: 

Óvodavezető helyettesi pályázati eljárás útján. 5 évre, vagy 
kijelöléssel 5 évre, illetve visszavonásig. 

FEOR  száma:  

Munkaideje: 40 óra / hét + ebédidő napi fél óra.  
Kötött munkaideje: 24 + 4 óra / hét 

Munkavégzés helye épületen 
belül: 

Vezető helyettesi iroda és az óvoda, illetve tagóvoda teljes 
területe. 

A munkakör célja: Az intézményvezető távollétében képviseli az óvodát. 
Segíti az intézmény működtetését és az intézményvezető 
munkáját. A munkamegosztás tanügy-igazgatási, 
munkáltatói, gazdasági-adminisztratív feladatokat. Részt 
vesz a belső ellenőrzés feladataiban. 

Munkavégzéshez szükséges 
(végzettség, ismeret, egyéb): 

főiskolai óvónői diploma vezetőképző v mentor szakvizsga 
(tagóvoda-vezető esetén) szakmai gyakorlat minimum 5 év 
IKT-eszközök hozzáértő használata 

 
Pedagógiai-szakmai feladatok: 
A tagóvoda nevelőtestületének vezetése. 
A pedagógiai program figyelembevételével a pedagógiai munka tervezése, irányítása, ellenőrzése, 
értékelése, az értékelési rendszer működtetéséhez. 
A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásának szakszerű szervezése, 
ellenőrzése. 
Támogatja az óvodán belüli munkaközösség működését. 
Segíti a sajátos nevelési igényű gyermekek beilleszkedését a gyermekcsoportokba. 
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A gyermekek fejlődéséhez, fejlesztéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételekről való 
gondoskodás, az Gyáli Tátika Óvoda vezetőjével történő egyeztetés alapján. 
A vezetése alatt álló részleg munkatársaival kapcsolatban javaslatot tesz az óvoda vezetőjének új 
munkatárs felvételére, jutalmazásra, szükség szerinti felelősségre vonásra.  
A tagóvodában foglalkoztatott alkalmazottak feladatainak meghatározása, ellenőrzése, koordinálása. 
A pályakezdő óvodapedagógusok beilleszkedésének segítése. 
A Gyakornoki Szabályzatban foglaltak megvalósítása. 
A helyi hagyományoknak megfelelően az ünnepek, jeles napok méltó szervezése a Pedagógia 
Program alapján. 
A balesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok irányításában való közreműködés. 
A dolgozók foglalkozás egészségügyi és személyi higiénés vizsgálatának, az egészségügyi 
szűrővizsgálatok nyomon követése, a végrehajtás ellenőrzése. 
A dolgozók nyomon követése, a végrehajtás ellenőrzése 
Aktívan részt vesz az óvoda nevelési programjának kialakításában, s elősegíti annak megvalósulását. 
Javaslatot tesz a módosításra, amennyiben szükségesnek érzi. 
Ellenőrzi az egyenlő bánásmód elvének érvényesülését, segítve a vezető munkáját. 
Ösztönzi a pedagógusok tervszerű és folyamatos önképzését. 
Elősegíti az újító szándékú, korszerű pedagógiai törekvések kibontakoztatását. 
Figyelemmel kíséri az intézményben folyó pedagógiai munkát, részt vesz annak értékelésében, 
javaslatokat tesz a szakmai színvonal, az eredményesség és a hatékonyság fejlesztése érdekében. 
Az óvodai dokumentumokat jól ismeri, és ő is gondoskodik arról, hogy az érintettek ismerjék ezek 
tartalmát. 
Tanügy-igazgatási feladatok: 
Adatok kigyűjtésével segíti az éves statisztika elkészítését. 
A vezető távollétében informálja a fenntartót a gyermeklétszám alakulásáról. 
Biztosítja az intézményen belüli információáramlást. 
Követi és adminisztrálja az ingyenes és 100%-os térítési díjat fizető családok számát. Nyomon követi 
a gazdasági ügyintéző befizetéssel kapcsolatos munkáját. 
A statisztika számára összesíti a mulasztási naplók adatait.  
Vezetői kérésre ellenőrzi a csoportnaplók, a felvételi és mulasztási naplók vezetését és azok tartalmát. 
Javaslatot tesz az óvoda nevelés nélküli munkanapjainak pedagógiai tartalmára. 
Figyelemmel kíséri az intézményben folyó gyermekvédelmi munka ellátását. 
A balesetvédelmi szabályok betartását folyamatosan ellenőrzi, és a hiányosságokat azonnal jelzi az 
intézményvezetőnek. 
Kapcsolatot tart a szülői szervezettel, évente egy alkalommal összehívja őket. Közreműködik az 
SzMSz munkatervének elkészítésében. 
Munkáltatói-humánpolitikai feladatok: 
Naprakészen vezeti a szabadság-nyilvántartást, és elkészíti a szabadságolási ütemtervet. Egyeztet az 
intézményvezetővel. 



Gyáli Tátika Óvoda – SZMSZ- 2020. 

92 
 

Elkészíti a dolgozók munkabeosztását, ügyeleti rendjét, és nyomon követi ezek betartását. 
Megszervezi és ellenőrzi a pedagógiai munkát segítő munkatársak napi munkáját. 
Megszervezi a hiányzó dolgozók helyettesítését, s erről tájékoztatja a vezetőt. 
Ellenőrzi a jelenléti ívet, a helyettesítés megfelelőségét. 
A dolgozók munkavégzése során tapasztalt közérdekű pozitív, illetve negatív észrevételeiről 
tájékoztatja az óvoda vezetőjét. 
Javaslatot tesz a jutalmazás elbírálására, a kereset kiegészítés elosztására. 
Segíti a pályakezdő, illetve az új kolléga beilleszkedését. 
A kollektíván belül elősegíti a munkafegyelem és a törvényesség megtartását, a munkaviszonyát 
vétkesen megszegő dolgozó törvényes felelősségre vonását. 
Személyes példájával támogatja a jó munkahelyi légkör kialakulását, annak megtartását. 
Gazdasági-adminisztratív feladatok: 
Az óvodavezetőség által biztosított pénzeszközökkel való ésszerű gazdálkodás, az elszámolási 
kötelezettség betartása, betartatása, kapcsolattartás a gazdasági ügyintézővel. 
Alkalomszerűen ellenőrzi a szülői befizetéseket. Besegít a térítési díj beszedésébe. 
A vezető hosszabb távolléte esetén biztosítja a pontos adatszolgáltatást. Az intézménybe érkező 
ügyiratokat naprakészen átnézi, érdemben intézkedik. 
Részt vesz az óvoda számára szükséges különböző eszközök vásárlásában. 
Javaslatot tesz a szükséges javításokra, felújításokra, beszerzésekre. 
Betartja a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét. 
Feladata, az intézmény költségvetésének ismeretében, a takarékos gazdálkodás, az intézményi vagyon 
őrzése, védelme. 
A költségvetés elkészítéséhez beruházási, gazdálkodási, fejlesztési, karbantartási terv készítése. 
Szabadság felhasználásával és a hiányzással kapcsolatos szabályok: 
Felettesével a szabadság kikérése előtt 15 nappal egyeztet (kivéve a rendkívüli esetet). Szabadságát az 
adott évben igyekszik felhasználni, átvitel esetén az március 31-ig veheti ki. Munkahelyi érdekre 
hivatkozva a felettes 15 napot visszarendelhet. Váratlan távolmaradást, hiányzást (betegség, egyéb 
komoly indok) a munkaidő megkezdése előtt minimum két órával jelezni kell a vezetőnek. 
Elvárható magatartási követelmények: 
Mint tagóvoda vezető felelősséget érez az intézmény szakszerű és törvényes működtetéséért. Segíti és 
támogatja a vezető munkáját, a gyerekek, a szülők, a munkatársak és a fenntartó elvárásait figyelembe 
véve. A munkamegosztás szerinti feladatait maradéktalanul ellátja. Felelőssége: 
Az óvoda zavartalan és a jogszabályoknak megfelelő működtetése. 
 
Kapcsolatok: 
Közvetlen felettese: Az intézményvezető 
Közvetlen beosztottjai: A vezetőt kivéve a tagóvoda valamennyi dolgozója. 
Kapcsolattartási kötelezettsége: 
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Közvetlen, napi munkakapcsolatot tart fenn az óvodavezetővel (szakmai, gazdasági témákban). 
Továbbá pedagógussal és a pedagógiai munkát segítő dajkákkal. Indokolt esetben, a vezető 
távollétében telefonon tartja vele a kapcsolatot. Az óvodai szülői közösséggel (óvodaszék vagy 
SZMK). 
Együttműködés a fenntartóval, a társintézményekkel, a Nevelési Tanácsadóval, Gyermekjóléti 
Központtal, a Tanulási Képességeket Vizsgáló és Rehabilitációs Bizottsággal, a civil szervezetekkel, a 
területi önkormányzati képviselővel, a gyermekorvossal és a védőnővel. 
A szülőkkel, a szülői szervezettel való együttműködés és a kapcsolatrendszer továbbfejlesztése a 
pedagógiai programok figyelembevételével. 
Információ-szolgáltatási kötelezettsége: 
Feladata az információáramlás biztosítása a szülők, a nevelőtestület, az Oktatási Hivatal (OH), a 
Pedagógiai Oktatási Központok (POK), a Köznevelési információs rendszert (KIR) és a fenntartó felé. 
Titoktartási kötelezettsége van. 
Távolléte esetén őt helyettesíti: 
Az óvodavezető, illetve az SZMSZ-ben kijelölt ügyvivő (ésszerű a helyettes váltótársát megjelölni) 
 
Záró rendelkezés: 
A munkaköri leírás módosításának jogát, a körülményekhez igazodva, a munkáltató fenntartja! 
 
 
Dátum: 
 
………………………………………………………… 
Munkáltatói jogkör gyakorlója 
 
 
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 
példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért 
anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, 
gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom! 
 
 
Dátum: 
 
…………………………………………………… 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 
Óvodapedagógus  
 

Munkáltató neve: Gyáli Tátika Óvoda 

Székhelye: 2360 Gyál, Klapka Gy. u. 5. 

 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Karap Erzsébet – óvodavezető 

 

Munkavállaló neve: .............................................................................. 

 

Munkakör: Óvodapedagógus 

 

Kinevezője: Óvodavezető 

 

Kinevezés időtartalma: határozatlan időre- határozott időre- helyettesítés 

 

FEOR-száma: 2432 

 

Munkaideje, munkaidő-beosztás: 

40 óra /hét kötött munkaideje: 32+4 óra/hét nevelési évenként a munkatervben rögzítettek 
szerint 

 

Munkavégzéshez szükséges (végzettség, ismeret, egyéb): 

- óvodapedagógusi főiskolai óvónői diploma 

- IKT-eszközök hozzáértő használata 

- Nevelői alkalmasság, különösen: jó 

 

Feladatai, főbb tevékenységeinek felsorolása: 

1. pedagógiai- szakmai feladatok a kötelező óraszámon belül heti 32 órában, 

2. tanügy-igazgatási, adminisztráció a heti 4 órán belül, 

3. általános elvárások 

  

Utasítást adó felettes munkakörök: 

Intézményvezető 

Általános vezető helyettes 



Gyáli Tátika Óvoda – SZMSZ- 2020. 

95 
 

A munkakörnek alárendelt munkakör: 

Dajka 

Pedagógiai asszisztens 

A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:  
Képes a gyerekkel és szüleivel szemben együtt érző, odafigyelő, együttműködő magatartást tanúsítani. 
Tisztában van a gyerekek személyiségi jogaival, azokat semmilyen körülmények között sem sérti 
meg. 
Tudatosan alkalmazza az egyenlő bánásmód elvét. 
Tiszteletben tartja és tolerálja a másságot. 
Óvodai munkája során biztosítja a világnézeti és a politikai semlegességet.  
A pedagógusetika, a társadalmi normák általános szabályait munkahelyén, valamint a magánéletében 
is betartja.  
 
A munkakör célja:  
A családi nevelés kiegészítése. Az óvodáskorú gyerekek testi-lelki-szellemi gondozása, nevelése, 
fejlesztése, oktatása 
A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása:  
A kötelező óraszámon belül (heti 32 óra): pedagógiai-szakmai feladatok, tanügy-igazgatási, 
adminisztratív teendők: 
Pedagógiai-szakmai feladatok (a közoktatási törvény [Kt.] előírásai alapján) 
Az óvónő gondozói, illetve pedagógiai munkáját önállóan, teljes körű felelősséggel látja el, melyre 
írásban, tervszerűen is felkészül.  
Tudásának és szakmai felkészültségének maximumát adva foglalkozik a gyerekekkel, annak 
tudatában, hogy modell, minta, esetleg példakép számukra. 
Kötelező óraszámát kizáróan a gyerekek között tölti el. Ezen idő alatt feladata a rábízott gyerekek 
testi-lelki gondozása, nevelése, fejlesztése, oktatása, életkoruk és egyéni fejlettségi szintjük 
figyelembevételével. 
Felelős a rábízott gyerekek testi épségének megőrzéséért. Ennek érdekében csoportját egyetlen 
pillanatra sem hagyja felügyelet nélkül.  
Körültekintően gondoskodik a balesetveszélyes helyzetek elkerüléséről (csoportszoba, udvar, utcai 
séta, kirándulás). Baleset esetén az SZMSZ előírásainak megfelelően jár el. 
Biztosítja a nyugalmat, a szeretetteljes légkört a gyermekcsoportban. 
Megszervezi és megteremti a nyugodt, tartalmas játékhoz szükséges feltételeket (hely, idő, eszköz). A 
játékidő rovására nem szervez más tevékenységet. 
Tanév elején felméri a csoportjába tartozó gyerekek neveltségi és fejlettségi szintjét. Éves pedagógiai 
munkáját ehhez viszonyítva tervezi, szervezi, bonyolítja. 
Differenciált neveléssel, oktatással gondoskodik arról, hogy valamennyi gyermek a szükségleteinek és 
az értelmi képességeinek megfelelő bánásmódot, fejlesztést kapjon. 
A gyermekek fejlődését nyomon követi, meghatározott időszakonként ezt írásban is rögzíti. 
Tapasztalatairól tájékoztatja váltótársát és az érintett gyerek szüleit (annak érzékenységét figyelembe 



Gyáli Tátika Óvoda – SZMSZ- 2020. 

96 
 

véve). Amennyiben indokolt, tanácsot, segítséget kér az vezetőjétől, a gyermekvédelmi felelőstől vagy 
a családsegítőtől. 
Tanügy-igazgatási, adminisztratív teendők 
Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának tartalmát ismeri, annak elveit munkája során betartja. 
A helyi nevelési program és az éves pedagógiai munkaterv elkészítésében, esetleges módosításában 
aktívan részt vesz, mint a nevelőtestület tagja. Ezek tartalmát jól ismeri, azonosul vele, és 
megvalósítását magára nézve kötelezőnek tekinti. 
A szervezeti és működési szabályzatban (SZMSZ), valamint az óvoda házirendjében 
megfogalmazottakat betartja, és betartatja a vele kapcsolatban álló gyerekekkel és azok szüleivel. 
Az önértékelési tervekben leírtakat ismeri a minőségi munkafejlesztésben aktívan részt vesz, segíti a 
Becs tagok munkáját (mérésekkel, értékelésekkel, interjúkkal, tesztlapok kitöltésével). 
Hivatásából eredő kötelessége a rendszeres szakmai önképzés, a megújulás, a műveltségbeli fejlődés. 
Ennek érdekében folyamatosan képezze magát. 
Évente legalább kétszer szülői értekezletet szervez.  
Nyomon követi a gyerekek hiányzását, naprakészen vezeti a mulasztási naplót. 
Az igazolatlan hiányzásról, illetve a nagycsoportos foglalkozások rendszeres elmulasztásáról 
haladéktalanul tájékoztatja a vezetőjét és a gyermekvédelmi felelős kollégát. Szükség szerint, kérésre 
pedagógiai szakvéleményt ír.  
 Az érintettekkel (nevelőtárs, óvodavezető, fejlesztőpedagógus, pszichológus, logopédus, gyerekorvos 
stb.) történt egyeztetés alapján szakvéleményt ad a tanköteles gyerekekről. 
Tájékoztatja a szülőket az iskolába való beíratás szabályairól, feltételeiről.  
Naprakészen vezeti a nevelőtestület által elfogadott csoportnaplót: heti rend, napirend, nevelési terv 
(féléves bontásban), két hetes ütemterv, játék, mozgás, foglalkozások, fejlesztések tagolásban. 
Évente legalább kétszer kitölti a „fejlettségmérő füzetet”, mely a gyerek aktuális fejlettségi állapotát 
tükrözi. Ennek alapján készíti el a gyerek fejlesztési tervét. 
Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét (32 óra) a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai 
életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítani. 
Beszámolási kötelezettsége van, évente kétszer írásban is.  
A munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában (326/2013.(VIII.30). Korm. rendelet 
szerint a nevelést előkészítő (felkészülés a foglalkozásra: adminisztrálás, anyaggyűjtés, 
eszközkészítés), azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok (szülői értekezlet, fogadóóra, bemutató 
foglalkozás megtartása, pályázatírásban való részvétel, gyermekek kísérése külsős foglalkozásokra, 
kirándulásokra, óvodai ünnepségek szervezése, lebonyolítása stb.) elvégzése tartozik. 
A nevelőtestület munkájában való részvétel, munkaközösségben közreműködés, továbbképzéseken 
való megjelenés. 
A felettese által eseti helyettesítés rendelhető el. Az arányos és egyenletes feladatelosztás a 
nevelőtestület tagjai között az óvodavezető, általános helyettes, tagóvoda-vezető feladata. 
Általános szabályok (a Kjt., Kt. előírásai alapján): 
A szabadság felhasználásával, illetve a távolmaradással kapcsolatos előírások  
A szabadság kiadásának időpontját a dolgozó meghallgatása után a munkáltató határozza meg. 



Gyáli Tátika Óvoda – SZMSZ- 2020. 

97 
 

Az alapszabadság egynegyedét (5 nap) – a munkaviszony első három hónapját kivéve – a 
munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadnia a vezetőnek. A dolgozónak az erre 
vonatkozó igényét 15 nappal előbb kell bejelentenie írásban, kivéve rendkívüli esetben. 
A szabadságot esedékességének évében kell kiadni, illetve kivenni.  
A munkáltató a már megkezdett szabadságot fontos érdekből megszakíthatja, de a munkával töltött 
idő a szabadságba nem számít bele. 
Amennyiben betegség miatt nem lehetett kiadni az éves alapszabadságot vagy annak törtrészét, akkor 
a munkába állást követő 30 napon belül kell azt kiadni. 
Az éves szabadságból az óvoda vezetője munkahelyi érdekre hivatkozva 15 napot visszarendelhet. A 
visszavonás szabályait a Kt. 138/1992. (X. 8.) számú végrehajtási rendeletének 10. §-a határozza meg.  
Éves szabadságolási ütemterv elkészítése a félreértések elkerülése érdekében ajánlott.  
Váratlan távolmaradást, hiányzást (betegség, egyéb komoly indok) a helyettesítés megszervezésének 
érdekében a munkaidő megkezdése előtt minimum két órával jelezni kell a vezetőknek. 
Távolléte esetén őt helyettesíti: 
Elsősorban a váltótársa, illetve a vezető által kijelölt óvodapedagógus. A helyettesítést az 
óvodavezető, az általános helyettes és tagóvoda-vezetője jelöli ki. 
A pedagógiai munkával kapcsolatos egyéb előírások 
A gyerek személyiségi jogainak megsértését jelenti, s ezért szigorúan tilos a testi fenyítés, a lelki 
terror (megfélemlítés, megalázás, csoport előtti megszégyenítés), étel elfogyasztására való 
kényszerítés, levegőztetés vagy étel elvonása, a játékidő lerövidítése büntetésből vagy rossz szervezés 
miatt (például felesleges sorakoztatás, várakoztatás, videóztatás).  
Reggel 6-tól 7-ig, valamint 17-től 18-ig ügyelet ellátására a pedagógus beosztható 
A gyerekeket felnőtt felügyelete nélkül hagyni tilos. A pedagógus a tudomására jutott hivatali titkokat 
köteles megőrizni. Ebbe a körbe tartoznak az intézmény működésével összefüggő belső problémák, az 
óvoda szempontjából belügynek számító témák, szakmai vagy munkaügyi viták. 
A gyerekekkel kapcsolatos bizalmas információknak tekintendő kérdésekben (a gyerek egészségügyi 
állapota, fejlettségi szintje, szociális helyzete, családjának sajátságos problémája)  
illetéktelen személyeket (dajka, másik szülő) tilos tájékoztatni. 
 
Egyéb  
A kötelező óraszám letöltése alatt az intézmény épületét elhagyni kizárólag csak vezetői engedéllyel 
lehet. 
A kötelező óraszám letöltése alatt magánügyben csak a nevelőmunka zavarása nélkül, a 
legszükségesebb esetben használja a telefont, 12 és 1 óra között. 
A mobiltelefon használata a gyerekekkel való együttlét alatt, a csoportszobában, illetve az udvaron 
nem megengedett. Az gyülekező időben, amikor a váltótárs is ott van, lehet megnézni az esetleges 
üzeneteket. Rövid (1-2 perces) magánbeszélgetésre is ekkor kerülhet sor, de ebben az esetben is ki kell 
menni a csoportszobából, hogy a gyerekek ne hallják a beszélgetés tartalmát.  
Munkahelyén olyan időpontban jelenjen meg, hogy a munkaidejének kezdetekor már átöltözve, a 
munkavégzésre készen álljon. 
Hiányzás esetén a vezető rendelkezése alapján köteles a helyettesítéssel kapcsolatos feladatokat 
ellátni. 
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Munkája során az óvónő az óvoda berendezéseit, tárgyait, értékeit megóvni köteles, azokat a 
rendeltetésüknek megfelelően kell használnia. Amennyiben kárt okoz, anyagi felelősséggel tartozik.  
Munkaidejét és kötelező óraszámát a mindenkor érvényben lévő jogszabály alapján az óvoda vezetője 
határozza meg. 
A gondozási feladatokat közvetlen kollégájával és dajkájával, esetenként pedagógiai asszisztenssel, 
végzi (étkezéshez terítés, étel osztása, segítség nyújtása gyerekek öltöztetéséhez, ha szükséges 
segítség nyújtása ágyazáskor). 
Naprakészen vezeti a csoportmunkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat (mulasztási napló, 
csoportnapló, személyiséglapok). 
A pedagógiai munkával, az óvoda ügyvitelével és működésével kapcsolatos-kötelező óraszámon 
kívül- rendszeres, vagy esetenkénti teendőket a vezető útmutatása szerint végzi. 
Az óvoda területén (épület, udvar) a törvényi előírásnak megfelelően tilos a dohányzás. Amennyiben a 
dolgozó megszegi a dohányzással kapcsolatos törvényi előírásokat, úgy a szabálysértést követ el, ezért 
az ezzel járó anyagi felelősség őt terheli. 
Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, egészségügyi szabályokat. 
Az óvoda területén (épület, udvar) a törvényi előírásnak megfelelően nem lehet dohányozni. 
 
Egyéb feladatok a munkaidő kitöltése alatt 
felkészülés a nevelési-oktatási feladatokra (például továbbképzésen való részvétel, eszközök 
előkészítése);  
a tanügy-igazgatási (mulasztási napló) és pedagógiai (csoportnapló, fejlettségfelmérő füzet) 
adminisztráció elvégzése; 
családlátogatás; 
gyermekvédelmi feladatok ellátása; 
szülői értekezletre való felkészülés, annak levezetése, fogadóóra tartása; 
szakmai megbeszéléseken, valamint nevelői értekezleteken való részvétel; 
óvodai kirándulások, ünnepélyek, szabadidős tevékenységek előkészítése, lebonyolítása. 
 
A fentieken túl az óvodavezető eseti feladatokat adhat, kizárólag pedagógiai témában. 
A munkavállaló jogai és kötelességei (a közoktatási törvény alapján): 
A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyeket a jogszabályok 
számára előírnak, biztosítanak. 
Kapcsolattartási és információszolgáltatási kötelezettsége:  
Kapcsolatot kell tartania 
az óvodán belül: az óvodavezetővel, tagóvoda vezetővel az óvodavezető-helyettessel, váltótárssal, 
csoportos dajkával,  
a szülőkkel, 
a társintézményekkel: iskolával, bölcsődével, nevelési tanácsadóval. 
A óvónő kompetenciája:  
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A helyi pedagógiai program megvalósításához szükséges módszerek megválasztása 
A gyerekek fejlődését segítő tehetséggondozás, felzárkóztatás 
 
A munkaköri leírás módosításának jogát – a körülményekhez igazodva – a munkáltató fenntartja. 
   
 Nyilatkozat 
 
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 
példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért 
anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, 
gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 
 
Dátum: ……………………………… 
 
 
                                                                         P. H.   
 
         ____________________________ 
          óvodavezető         munkavállaló       
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 
Pedagógiai asszisztens  
 

Munkáltató neve: Gyáli Tátika Óvoda 

Székhelye 2360 Gyál, Klapka Gy. u. 5. 

Munkavégzés helye:  

Munkáltatói jogkört 
gyakorolja: 

Karap Erzsébet 

 

Munkavállaló neve:  

Születési neve:  

Szül.helye, ideje:  

 
Munkaideje: heti 40 óra 
 
Az utasítást adó felettes munkakörök: 
Intézményvezető 
Intézményvezető-helyettes 
Óvodapedagógus 
 
A munkakörnek alárendelt munkakörök nincsenek. 
Munkakör megnevezése: Pedagógiai asszisztens 
Cél: Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése. A pedagógiai program eredményes 
megvalósítása, a gyermekek zavartalan és folyamatos ellátása érdekében segítse az óvodapedagógusok 
munkáját. 
Közvetlen felettese: Óvodavezető 
Munkavégzés: az óvoda épülete 
Heti munkaidő:  
Munkakör betöltéséhez szükséges elvárások: 
Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet 
 
Főbb felelősségek és tevékenységek 
A gondjára bízott gyermekek testi épségéért teljes körű felelősséggel tartozik. Köteles gondoskodni a 
gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális 
segítéséről az óvodapedagógusok iránymutatása szerint. 
a gyermekek felügyeletének biztosításánál 
a párhuzamosan végezhető tevékenységek megszervezésében és lebonyolításában, 
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a lassabban haladó, egyéni segítséget igénylő gyermekek megsegítésében, 
a másság elfogadtatásában (személyes példaadás), 
a gyermekek biztonságos körülményeinek megteremtésében, a balesetek elkerülésének kivédésében, 
a tevékenységszervezés feltételeinek zökkenőmentes feltételeinek biztosításában, 
az óvodai ünnepségek, hagyományok megszervezésében, lebonyolításában, 
figyelemmel kíséri a csoportra, gyermekekre vonatkozó terveket, azok megvalósítását 
felelősségteljesen segíti. 
Feladatkör részletesen 
Az óvodapedagógus irányítása alapján segíti a csoportban folyó nevelőmunkát: 
Köteles gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek foglalkoztatásáról, 
fejlődésük optimális megsegítéséről. 
A tevékenységek megszervezésében az óvónő irányításával segíti a csoportban folyó munkát, az 
eszközöket előkészíti, elrakja, segít a csoportszoba átrendezésében, a gyermekek eszközeinek 
előkészítésében, szükség szerint a gyermekeknek egyéni segítséget nyújt. 
Segíti a gyermekek befogadásának zökkenőmentessé tételét. 
Aktívan részt vesz a gyermekek gondozási teendőinek ellátásában, így: 
az étkeztetésnél  
az öltöztetésnél 
a tisztálkodásban 
a levegőztetés előkészítésében és lebonyolításában 
Sétánál, óvodán kívüli foglalkozásoknál, kirándulásoknál segíti a gyermekek utcai közlekedését, a 
programokon való kulturált részvételt. 
A délután folyamán –a pedagógus útmutatása szerint – segít a szervezet tevékenységek 
előkészítésében, levezetésében. Esetenként önállóan megtervezi és levezeti a játékot. 
Csendes pihenő alatt a szabadidejében szemléltető eszközöket készít, azokat karbantartja, előkészíti a 
következő napokra. 
Segít a gyermekek hazabocsátásánál. 
Óvónői útmutatás alapján egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést végez. 
A megtanult fejlesztő terápiák egyes elemeit a pedagógus útmutatása szerint a gyermekekkel 
gyakorolja. 
Szükség szerint közreműködik a gyermekek orvosi vizsgálatánál, vizsgálatra vagy hazakíséri a 
gyermeket, ha erre utasítást kap. 
Kisebb baleset esetén elsősegélyt nyújt, de erről mindenképpen értesíti a beosztott pedagógust vagy 
vezetőt. 
Segít a délutáni csendes pihenőben. 
Ismeri az intézmény alapdokumentumait. 
Munkáját minden esetben az említett dokumentumok alapján és a pedagógusok útmutatása szerint 
végzi. 
Általános magatartási követelmények  
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A gyermekek, a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait maradéktalanul 
tiszteletben tartja, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ ad. 
Munkatársaival együttműködik. 
A munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő és az adott helyzetben általában 
elvárható magatartást tanúsít: 
a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően, 
a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján figyelembe véve. 
munkaidején kívül sem tanúsítva olyan magatartást, amely közvetlenül és ténylegesen alkalmas 
munkáltatója jó hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony céljának 
veszélyeztetésére, 
véleménynyilvánításhoz való jogát a munkáltató jó hírnevét, jogos szervezeti érdekeit súlyosan vagy 
veszélyeztető módon nem gyakorolhatja, 
köteles a munkája során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni, ezen túlmenően sem közölhet 
illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására. 
 
 
Gyál, 201………év……………hó……………nap  
 
                         
 ____________________                                                                      ____________________  
       Munkáltató                                                                                                 Munkavállaló 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 
Óvodai gyógypedagógiai asszisztens  
 

Munkáltató neve: Gyáli Tátika Óvoda 

Székhelye 2360 Gyál, Klapka Gy. u. 5. 

Munkavégzés helye:  

Munkáltatói jogkört 
gyakorolja: 

Karap Erzsébet 

 

Munkavállaló neve:  

Születési neve:  

Szül.helye, ideje:  

 
Az utasítást adó felettes munkakörök: 
Intézményvezető 
Intézményvezető-helyettes 
Tagintézmény vezető 
Munkaideje teljes állás esetén heti 40 óra (részmunkaidő esetén arányosan csökkennek az időkeretek), 
mely az alábbiak szerint oszlik meg 
Munkakör megnevezése: Óvodai gyógypedagógiai asszisztens 
 Heti munkaideje: 40 óra, melynek munkarendje: Erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik a 
gyógypedagógiai helyiségeiben elhelyezett tárgyakért, eszközökért, azok rendeltetésszerű 
használatáért.  
Feladatai:  

• A pedagógus munkájának segítése, a pedagógiai tervezésnek megfelelően aktívan közreműködik a 
nevelő, fejlesztő munkában.  

• A helyes szokások, szabályok, a már meglévő ismeretek begyakoroltatása. (önkiszolgálás, önellátás, 
öltözködés, játékok, mozgásformák) 

 • Közös foglalkozásokon a pedagógus munkájának támogatása, a gyerekek megsegítése.  

• Az egyéni, illetve a kiscsoportos fejlesztések alkalmával azoknak a gyermekeknek a foglalkoztatása, 
felügyelete, akik nem vesznek részt ebben.  

• Gyermekfelügyelet ellátása (maximum 2 gyermek 1 asszisztenssel). 

 • Alkalmazkodva a szülők igényeihez, a reggeli felügyelet biztosítása.  

• Étkezésekhez, tisztálkodáshoz, levegőzéshez, sétához kapcsolódó előkészületek megtétele, s a 
gyermekek segítése az előkészületek s a tevékenységformák során. (WC használat, kézmosás, 
fogmosás, öltözködés, orrfúvás, terítés, étkezés, tisztába tétel, pelenkázás)  

• Aktívan, önállóan kezdeményez, készít el, tart karban a fejlesztőfoglalkozásokhoz, a 
játéktevékenységhez, s a csoportszoba dekorációjához szükséges, használatos eszközöket.  
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• Baleseti sérülés, rosszullét esetén az első segélynyújtási-, ápolási feladatok irányítása, ellátása.   
Egyéb feladatok:  

• A nevelőtestület tagjaként részt vesz a nevelői értekezleteken, megbeszéléseken, képességeinek 
megfelelően törekszik a gyógypedagógiai célok megvalósítására. 

 • Részt vesz szakmai napokon, továbbképzéseken, illetve önképzéssel segíti a csoportban folyó 
gyógypedagógiai tevékenység eredményességét.  

• Pedagógiai tevékenységével segíti az óvoda és a család együttműködését. (Szülői értekezlet, nyílt 
nap, családlátogatás) 

 • A gyermekek, a családok, a szülők személyiségi jogait érintő információkat köteles megőrizni, 
hivatali titokként kezelni, egyéb esetben a munkáltató a közalkalmazotti törvény szerint jár el.  

• Elősegíti a másság elfogadását a gyermekek, az óvoda dolgozói és a szülők körében egyaránt. 

 • Törekszik a nevelőtestületben dolgozó munkatársaival a legjobb munkakapcsolat kialakítására. 

 • Munkaviszonyából eredően minden olyan munkaköréhez tartozó egyéb feladat végrehajtása, melyre 
a közvetlen felettese szóban utasítja.  
 
 
Dolgozóinkra mindazok a jogok és kötelezettségek vonatkoznak - a fentiekkel kiegészítve – amelyek 
az Intézmény Szervezeti és működési Szabályzatában szerepelnek.  
A munkaköri leírásban leírtakat elfogadom és magamra nézve kötelezőnek tartom.  
 
 
 
 
Gyál, 20………év……………hó……………nap  
 
 
 
 
 
                         
 ____________________                                                                      ____________________  
       Munkáltató                                                                                                 Munkavállaló 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 
 
Autista csoport gyógypedagógiai asszisztens  
 

Munkáltató neve: Gyáli Tátika Óvoda 

Székhelye 2360 Gyál, Klapka Gy. u. 5. 

Munkavégzés helye:  

Munkáltatói jogkört 
gyakorolja: 

Karap Erzsébet 

 
 

Munkavállaló neve:  

Születési neve:  

Szül.helye, ideje:  

 
 
- Az utasítást adó felettes munkakörök: 
- Intézményvezető 
- Intézményvezető-helyettes 
Munkaideje tejes állás esetén heti 40 óra (részmunkaidő esetén arányosan csökkennek az időkeretek), 
mely az alábbiak szerint oszlik meg: 
 
Feladatai 
 

• A nevelő, oktató munkában való aktív közreműködés. 

 • A pedagógus munkájának segítése.  

• A begyakorolt, megtanult ismeretek, tevékenységek gyakoroltatása (Pl.: önálló munka, színezés, 
testnevelés foglalkozás, stb.)  

• Közös foglalkozáson a pedagógus munkájának a támogatása (A tanulók megsegítése, egy 
csoportban való tartása…)  

• Gyermekfelügyelet.  

• Reggeli, délutáni ügyelet. 

 • Étkezésekhez való előkészületek.  

• Étkezés után rendtétel. (pl.: mosogatás, abroszletörlése, felsöprés, felmosás, eszközök elpakolása.  

• Értekezleteken való részvétel.  

• Oktatáshoz használatos eszközök, karbantartása, újak készítése  
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Dolgozóinkra mindazok a jogok és kötelességek is vonatkoznak, amelyek az intézmény Szervezeti és 
Működési Szabályzatában szerepelnek.  
A munkaköri leírásban leírtakat elfogadom és magamra nézve kötelezőnek tartom.  
 
 
Gyál, 20…... év ……………hónap …. nap 
____________________                                                                       ____________________ 
       Munkáltató                                                                                                Munkavállaló 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 
Autista csoportban dolgozó pedagógus 
 

Munkáltató neve: Gyáli Tátika Óvoda 

Székhelye 2360 Gyál, Klapka Gy. u. 5. 

Munkavégzés helye:  

Munkáltatói jogkört 
gyakorolja: 

Karap Erzsébet 

 

Munkavállaló neve:  

Születési neve:  

Szül.helye, ideje:  

Az utasítást adó felettes munkakörök: 
Intézményvezető 
Intézményvezető-helyettes 
 
Munkaideje tejes állás esetén heti 40 óra (részmunkaidő esetén arányosan csökkennek az időkeretek), 
mely az alábbiak szerint oszlik meg: 
Feladatai:  

• A tanulók fejlettségi szintjének a felmérése és értékelése, fejlődési kérdőív, félévi és év végi 
bizonyítványok elkészítése.  

• Minden tanulóra egyéni fejlesztési terv kidolgozása. 

 • Az egyéni fejlesztési terv alapján a gyermekek fejlesztése (minden új ismeret átadása. 

 • Kapcsolattartás a szülővel.  

• Kapcsolattartás azokkal az intézményekkel, amelyekkel tanulóink kapcsolatba kerülnek. (Pl. 
gyermek-ideggondozó…)  

• Kapcsolattartás a budapesti Autizmus kutatócsoporttal, konzultáció a felmerült problémákról, 
szakmai továbbképzés. 

 • Kapcsolattartás az intézménnyel és dolgozóival.  

• Az osztálynapló vezetése  

• Pedagógiai vélemények készítése  

• Közös foglalkozások levezetése  

• Szülői értekezletek, fogadó órák tartása.  

• Viselkedés terápia kidolgozása és alkalmazása. 

 • A vizuálisan támogatott oktatáshoz eszközök készítése.  

• Napirendi kártyák készítése.  
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• Kommunikációs kártyák készítése az alternatív kommunikáció használatához  

• Önképzéssel és/vagy továbbképzésben való részvétel gondoskodik a naprakész szakmai tudásáról. 

 • Adminisztrációs tevékenység pontos vezetése.  
Jogait és kötelezettségeit a Köznevelési törvény 62. és 63.§-a szabályozza Dolgozóinkra mindazok a 
jogok és kötelességek is vonatkoznak, amelyek az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában 
szerepelnek.  
A munkaköri leírásban leírtakat elfogadom és magamra nézve kötelezőnek tartom.  
 
Gyál, 20….... év ……………hónap …. nap 
 
 
 ____________________                                                                      ____________________  
          Munkáltató                                                                                               Munkavállaló 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 
Autista csoport gyógypedagógusa számára 
 

Munkáltató neve: Gyáli Tátika Óvoda 

Székhelye 2360 Gyál, Klapka Gy. u. 5. 

Munkavégzés helye:  

Munkáltatói jogkört 
gyakorolja: 

Karap Erzsébet 

 

Munkavállaló neve:  

Születési neve:  

Szül.helye, ideje:  

Az utasítást adó felettes munkakörök: 
Intézményvezető 
Intézményvezető-helyettes 
Munkaideje tejes állás esetén heti 40 óra (részmunkaidő esetén arányosan csökkennek az időkeretek), 
mely az alábbiak szerint oszlik meg: 
 A csoportban dolgozó pedagógus feladatai:  
A csoportban folyó oktatási-nevelési feladatok megszervezése, lebonyolítása és ellenőrzése, a 
gyermekek fejlettségi szintjének a felmérése és értékelése félévente és minden tanulóra egyéni 
fejlesztési terv kidolgozása, az egyéni fejlesztési terv alapján a gyermekek fejlesztése (minden új 
ismeret átadása). 
 Kapcsolattartás a szülővel, kapcsolattartás azokkal az intézményekkel, amelyekkel tanulóink 
kapcsolatba kerülnek (pl. gyermek ideggondozó, nevelési tanácsadó, stb.), kapcsolattartás a budapesti 
Autizmus Kutatócsoporttal, konzultáció a felmerült problémákról, szakmai továbbképzés, 
kapcsolattartás az intézménnyel és dolgozóival. 
A csoportnapló vezetése, pedagógiai vélemények készítése, közös foglalkozások levezetése, szülői 
értekezletek, fogadóórák tartása, viselkedésterápia kidolgozása és alkalmazása, a vizuálisan 
támogatott oktatáshoz eszközök készítése, napirendi kártyák készítése, kommunikációs kártyák 
készítése az alternatív kommunikáció használatához. 
 
Dolgozóinkra, mindazok a jogok és kötelességek vonatkoznak (a fentiekkel kiegészítve), amelyek az 
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában szerepelnek.  
A munkaköri leírásban leírtakat elfogadom és magamra nézve kötelezőnek tartom.  
 
Gyál, 20…... év ……………hónap …. nap  
 
____________________                                                 _______________________  
           Munkáltató                                                                        Munkavállaló 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 
ÓVODAPSZICHOLÓGUS 
 

Munkáltató neve: Gyáli Tátika Óvoda 

Székhelye 2360 Gyál, Klapka Gy. u. 5. 

Munkavégzés helye:  

Munkáltatói jogkört 
gyakorolja: 

Karap Erzsébet 

 

Munkavállaló neve:  

Születési neve:  

Szül. helye, ideje:  

 
Az utasítást adó felettes munkakörök: 
Intézményvezető 
Intézményvezető-helyettes 
Tagóvoda vezető 
 
Munkaideje tejes állás esetén heti 40 óra (részmunkaidő esetén arányosan csökkennek az időkeretek), 
mely az alábbiak szerint oszlik meg: 
 
Heti 22 óra kötelező óraszám:  
a gyermekekkel és szülőkkel való közvetlen foglalkozás az iskolában az óvodavezetővel egyeztetett 
munkabeosztás szerint, 
az óvodapedagógusokkal a gyermekek ügyében folytatott konzultáció. 
a gyermekek ügyében a szülővel folytatott konzultáció. 
 
Heti 10 óra kötött munkaidő, amelyben 
felkészül a pszichológiai foglalkozásokra, 
rendszeres (4 óra) egyéni, vagy csoportos megbeszélésen való részvétel a Pedagógiai Szakszolgálat 
szakembereivel, óvoda- és iskolapszichológus koordinátorával, 
szükség szerint további eseti konzultáció a koordinátorral, óvoda- és iskolapszichológus kollégákkal, 
szakmai konzultációk a kliensek érdekében intézményekkel és személyekkel, 
esetenként külső ismeretterjesztő előadás tartása. 
 
 
Heti 8 óra kötetlen munkaidő: 
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a munkanaplóban a foglalkozás befejezésekor feljegyzések készítése, és ezek időszakonkénti 
összefoglalása, 
pszichológusi szakvélemény készítése, 
szakmai ismeretek bővítése, továbbképzéseken való részvétel (Országos és helyi Iskolapszichológiai 
Módszertani Bázis rendezvények). 
 
A kontaktórán túli 10 óra kötött munkaidő eltöltésének helyéről az óvodavezető a pszichológussal 
való megállapodás keretében rendelkezik. 
 
Az óvodapszichológusi munkáról az óvodavezető (az intézményben kijelölt vezető pl. tagintézmény-
vezető) által meghatározott időpontban beszámolót készít oly módon, hogy az adatvédelmi törvény és 
a Pszichológus Etikai Kódex előírásait maximálisan figyelembe veszi. 
Elvégzi azokat a munkakörének megfelelő szakfeladatokat, melyekkel az óvodavezető esetenként 
megbízza. 
 
Szakmai feladatainak részletezése, a KNT 20/2012sz. végrehajtási rendelete szerint: 
 
Munkáját az óvoda vezetővel (az intézményben kijelölt vezetővel) való rendszeres egyeztetésben, az 
óvodai és pszichológiai szempontok egyidejű figyelembevételével végzi. Az alábbiakban felsorolt 
óvodapszichológusi feladatkörből az óvoda részéről leginkább igényelt és szakmailag indokolt 
feladatokat látja el a rendelkezésre álló időben. 
 
Konzultáció egyénileg és csoportosan  
 az óvoda valamennyi pedagógusával történő, esetkezeléshez kapcsolódó konzultáció, 
 az óvodai beilleszkedés és óvodai életmódhoz való alkalmazkodás segítése, 
 együttműködés egyéni, csoportos, illetve az óvodát érintő problémák és módszertani kérdések 
kezelésében, 
 módszertani kérdések megbeszélése, új módszerek bevezetésének támogatására, 
csoportfeladatokhoz való segítségnyújtás,  
 speciális vagy kritikus helyzetek kezelése, 
 esetmegbeszélő csoport tartása óvodapedagógusok számára. 
 
Pszichológiai ismeretek átadása a nevelési intézményben egyéni, vagy csoportos formában, a 
nevelőtestület számára. 
 
Pszichológiai szempontok érvényesítése a társas kapcsolatok feltérképezésében és elemzésében 
óvodai csoportba való beilleszkedés segítése, 
csoportos megfigyelés szabad játék helyzetben, 
társas kapcsolatok, közösség fejlesztésének segítése, 
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óvodai ellátás keretében javasolt csoportfoglalkozás a szakvélemény (saját mérés, vagy szakértői 
vélemény) szerint beilleszkedési, szocializációs, és képességfejlődési problémákkal küzdő gyermekek 
számára. 
A preventív mentálhigiénés feladatok szervezésében való részvétel a nevelési intézményben az egyén, 
a csoport, és az intézményi szervezet szintjén.  
a nevelési intézményben az egészségfejlesztési feladatok megszervezése, csoportfoglalkozások 
tartása, és segítségnyújtás, 
elméleti és gyakorlati ismeretek átadása, előadások tartása és szervezése szülőknek, és 
pedagógusoknak, pl.: kommunikáció fejlesztése, stressz kezelés, konfliktuskezelés, agressziókezelés, 
drog prevenció. 
Pszichológiai ismeretek átadása egyéni, vagy csoportos formában, a gyerekek számára. 
Krízistanácsadás:  
váratlan súlyos élethelyzetekben: kortárshaláleset, súlyos iskolai kudarcélmény, váratlan családi 
krízishelyzet a pszichés segítséget nyújt, illetve megszervezi segítségnyújtást, 
konzultál az érintett pedagógusokkal, 
továbbá terápiás vagy más kezelés szükségessége esetén tovább irányít a pedagógiai szakszolgálathoz 
vagy más szakellátást biztosító intézményhez. 
Magatartási, viselkedési, és tanulási problémák előszűrése, javaslattétel a probléma további kezelésére 
az óvónők által jelzett, vagy szülő által igényelt esetekben, beilleszkedési, szocializációs, és 
képességfejlődési problémák diagnosztikus vizsgálata, szakvéleményezése, - szükség esetén - 
szakértői bizottság elé irányítása, és javaslattétel a további gondozási feladatokra. 
Előkészítő diagnosztikai vizsgálatok és pszichológiai vélemény készítése 
iskolaérettségi vizsgálati javaslathoz, 
szakértői bizottságok elé irányításhoz. 
 
Tehetséggondozás: tehetséges gyerekek azonosítása és gondozása. 
 
Tanácsadás és ismeretterjesztés szülők számára 
iskolaválasztási kérdésekben, 
az óvodából az iskolába való átmenet segítése a gyermek vizsgálatával, és szülői tanácsadással, 
nevelési tanácsadás szülők részére egyéni, vagy csoportos formában igény szerint, 
család és óvoda együttműködésének segítése, 
elméleti és gyakorlati ismeretek átadása: előadások tartása, és szervezése pl. szülőfórum, szülői 
értekezlet tartása, 
szülőcsoport. 
 
Kapcsolattartás 
Intézményen belül: folyamatos kapcsolattartás és építés  
az óvoda vezetőjével, vezetőségével 
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pedagógusaival, szakmai munkaközösségeivel, 
valamint a segítő szakemberekkel (fejlesztőpedagógus, gyermekvédelmi felelős, logopédus, 
pedagógiai asszisztens, orvos, védőnő, stb.). 
Intézményen kívül: 
Nevelési Tanácsadó szakembereivel, vizsgálatra, egyéni pszichoterápiára és pedagógiai fejlesztésre 
irányítás, 
Gyermekjóléti Szolgálattal esetjelzés, ill. a védelembe vett gyermekek gondozása kapcsán, 
Családsegítő Szolgálattal, további speciális szakintézményekkel. 
Szülőkkel: gyermekük esetének gondozása kapcsán, általános tájékoztatás és ismeretterjesztés. 
 
Kutatás, elemzések végzése egyes csoportok, korcsoportok és meghatározott társadalmi-kulturális 
hátterű tanuló rétegek munkamódjának és munkakapcsolatainak vizsgálata, országos programok vagy 
helyi innovációk nyomon követése és segítése. 
 
Az óvoda területén (épület, udvar) a törvényi előírásoknak megfelelően nem lehet dohányozni.  
Amennyiben a dolgozó megszegi a dohányzással kapcsolatos törvényi előírásokat, úgy szabálysértést 
követ el, ezért az ezzel járó anyagi felelősség őt terheli. 
 
Tevékenységét a gyermekvédelmi, az adatvédelmi és a személyiségi jogok védelméről szóló 
törvények szellemében, az önkéntesség elvének betartásával végzi. A Pszichológusok Etikai 
Kódexének (www.mpt.hu) előírásait munkája során betartja. 
 
A munkaköri leírás a 2011. évi CXC nemzeti köznevelési törvény, a törvény 20/2012-es EMMI 
végrehajtási rendelete 132.§ és a 326/2013. Kormányrendelet 17.§ (3.) bekezdésének 
figyelembevételével készült. 
 
ZÁRÓ RENDELKEZÉS 
A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak minősülő információkkal a 
törvény szellemében jár el, bizalmas információkat – dolgozói, gyermeki, szülői – csak a szükséges 
mértékben, az óvoda vezetőjének vagy helyettesének utasítására tárhat fel. Az intézmény belső életére 
vonatkozó értesüléseit köteles hivatali titokként megőrizni. 
 
A munkaköri leírásban foglaltak nem teljesítése vagy megszegése jogi következményeket von maga 
után. 
A munkaköri leírás módosításának jogát, a körülményekhez igazodva, a munkáltató fenntartja! 
A munkaköri leírás visszavonásig vagy módosításig érvényes. 
Gyál,  
………………………………………………………… 
Munkáltatói jogkör gyakorlója 
 

http://www.mpt.hu/
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NYILATKOZAT: 
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 
példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért 
anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, 
gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom! 
 
 
Gyál,  
 
 
……………………………………………………….. 
óvodapszichológus aláírása 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 
LOGOPÉDUS 
 

Munkáltató neve: Gyáli Tátika Óvoda 

Székhelye 2360 Gyál, Klapka Gy. u. 5. 

Munkavégzés helye:  

Munkáltatói jogkört 
gyakorolja: 

Karap Erzsébet 

 

Munkavállaló neve:  

Születési neve:  

Szül.helye, ideje:  

 
Az utasítást adó felettes munkakörök: 
Intézményvezető 
Intézményvezető-helyettes 
Tagóvoda vezető 
 
Munkaideje tejes állás esetén heti 40 óra (részmunkaidő esetén arányosan csökkennek az időkeretek), 
mely az alábbiak szerint oszlik meg: 
 
Feladatköre 
A beszédhibák megelőzése, diagnosztizálása, továbbá a már kialakult beszédhibák és azok 
következményeként fellépett másodlagos elváltozások korrekciója, az ép beszéd létrehozása, 
logopédiai terápia folytatása. 
Munkaidő beosztás: H- P: A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások: évi LXXIX. törvény a 
közoktatásról - 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet - 14/1994. MKM rendelet - Házirend 
A munkakör feladatai: - A különböző beszédhiba típusok: megkésett és akadályozott beszédfejlődés, 
pöszeség, dadogás, hadarás, orrhangzós beszéd, diszfónia, olvasás, írás, számolás zavarainak 
megelőzése, diagnosztizálása és terápiája. 
- Szakvélemény készítése. 
- A diagnózis és a gyermek egyéni képességeinek és sajátosságainak figyelembevételével tudatosan 
megszervezi a fejlesztés módszereit és eljárásait. 
- A gyermek foglalkoztatásában annak érési folyamatához igazított, realitásra koncentráló eljárásokat 
választ. 
 - A gyerek állapotának javítása érdekében felveszi a kapcsolatot a tanuló iskolai pedagógusával, 
szakintézményekkel. 
- Gyarapítja ismereteit, megismeri és alkalmazza a prevenciós módszereket, segíti a körzetéhez tartozó 
pedagógusok szakmai munkáját. 
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- Együttműködik a szakmai teammel. - Szükség esetén munkájához szupervíziós segítséget vesz 
igénybe. - Pontosan vezeti dokumentumait, a határidőket betartja. 
- Nyomon követi a pályázati kiírásokat, közreműködik a pályázat írásában. 
- A terápiás szobában, leltárban lévő eszközök, berendezések személyi felelőse. 
- Elvégzi az ügykezelés általános, valamint az adott intézmény speciális szabályainak megfelelően az 
adminisztrációs tevékenységet:  
o Az ellátásba kerülő gyermekekről, munkanaplót, nyilvántartási tasakot vezet.  
o Részt vesz az éves munkaterv, a beszámolók készítésében. 
- Ismerje az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumokat SZMSZ, éves Munkaterv, 
Házirend, IMIP, stb. 
- Az évi LXXIX. közoktatási törvény 2.sz. melléklete alapján: 
 o Betartja a gyermekek, tanulók adatkezelésére vonatkozó előírásokat. 
Kapcsolattartás 
Intézményen belül: folyamatos kapcsolattartás és építés  
az óvoda vezetőjével, vezetőségével 
pedagógusaival, szakmai munkaközösségeivel, 
valamint a segítő szakemberekkel (fejlesztőpedagógus, gyermekvédelmi felelős, pszichológus, 
pedagógiai asszisztens, orvos, védőnő, stb.). 
Intézményen kívül: 
a Nevelési Tanácsadó szakembereivel, vizsgálatra, pedagógiai fejlesztésre irányítás, 
további speciális szakintézményekkel. 
Szülőkkel: gyermekük esetének gondozása kapcsán, általános tájékoztatás és ismeretterjesztés 
 Munkakörülmények: Munkáját külön vizsgáló vagy fejlesztőszobában végzi, ahol a diagnosztizáló és 
fejlesztő eszközök rendelkezésre állnak. A teljesítményértékelés módszere: - A szakmai értekezleten 
szóban beszámol munkája eredményességéről. 
 - Fél évente írásban beszámol munkája eredményességéről és javaslatot tesz hatékonyabb, 
gazdaságosabb működés elérésére. Elkészíti és leadja a statisztikai jelentést. 
ZÁRÓ RENDELKEZÉS 
A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak minősülő információkkal a 
törvény szellemében jár el, bizalmas információkat – dolgozói, gyermeki, szülői – csak a szükséges 
mértékben, az óvoda vezetőjének vagy helyettesének utasítására tárhat fel. Az intézmény belső életére 
vonatkozó értesüléseit köteles hivatali titokként megőrizni. 
A munkaköri leírásban foglaltak nem teljesítése vagy megszegése jogi következményeket von maga 
után. 
A munkaköri leírás módosításának jogát, a körülményekhez igazodva, a munkáltató fenntartja! 
A munkaköri leírás visszavonásig vagy módosításig érvényes. 
Gyál,  
………………………………………………………… 

Munkáltatói jogkör gyakorlója 
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NYILATKOZAT: 
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 
példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért 
anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, 
gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom! 
 
 
 
Gyál,  
 
 ……………………………………………… 

Logopédus aláírása 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 
Dajka  
 

Munkáltató neve: Gyáli Tátika Óvoda 

Székhelye 2360 Gyál, Klapka Gy. u. 5. 

Munkavégzés helye:  

Munkáltatói jogkört 
gyakorolja: 

Karap Erzsébet 

 

Munkavállaló neve:  

Születési neve:  

Szül.helye, ideje:  

 
Munkakör: 
 

Megnevezése: Dajka 

Kinevezője: Az óvodavezető 

A Kinevezés időtartama: Határozatlan időre vagy határozott időre, helyettesítés 
esetén a helyettesített személy visszatértéig. 

FEOR száma: 5221 

Munkaideje: 40 óra / hét + ebédidő napi fél óra 

Munkavégzés helye épületen 
belül: 

Emeleti csoportszobák, gyermeköltözők, mosdók 

A munkakör célja: Az óvodás korú gyermekek gondozása, óvónői irányítással. 
A gyermekek szűkebb és tágabb környezetének 
tisztántartása, takarítása, az ÁNTSZ és HACCP 
előírásainak megfelelően. Az óvodások étkeztetéssel 
kapcsolatos feladatok ellátása. 

Munkavégzéshez szükséges 
(végzettség, ismeret, egyéb): 

Minimum nyolc általános, dajkaképző tanfolyam (nem 
kötelező) 

Feladatai, főbb 
tevékenységeinek felsorolása: 

Szorosan együttműködik az óvónőkkel, segíti 
megvalósítani az intézmény pedagógiai célkitűzéseit. 
Gondoskodik az óvoda tisztaságáról. Részt vesz az 
étkeztetéssel kapcsolatos teendőkben. 

 
Gyerekekkel kapcsolatos feladatok: 
Tudásának maximumát adva foglalkozzon a gyermekekkel, annak tudatában, hogy modell, minta, 
esetleg példakép számukra. 
Felelős a rábízott gyermekek testi épségének megőrzéséért. 
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Nyugodt hangvétellel, érthető, tiszta, nyelvtanilag korrekt beszéddel segédkezik az óvoda egész napos 
nevelőmunkájában. 
Hozzájárul a gyerekek kulturált viselkedésének és a csoport szokásrendjének kialakításához, 
személyes példáján keresztül is (köszönés, kérem-köszönöm, türelmes és udvarias kommunikáció). 
Részt vesz a gyerekek gondozásában a csoportvezető óvodapedagógus által meghatározott napirend 
szerint. Tevékenyen segít az étkezésnél, az öltöztetésnél, kézmosásnál, wc- használatánál stb. 
Ameddig szükséges, maga is magyarázza, tanítja a szokásokat. 
Pl.: öltözködés sorrendje, kanálfogás, kézmosás technikája, wc-papír használata stb. 
A munkája során észlelt balesetveszélyt köteles elhárítani, megelőzni, jelezni. 
A tisztítószereket elkülönítve, biztonságos, a gyerekektől elzárt helyen tárolja. 
Délelőtt, az óvónő mellett, vele egyeztetett időben, az étkezés és a foglalkozás segítése érdekében a 
gyerekcsoportban tartózkodik (torna, festés, vágás, varrás, sütés stb.,) 
Megjegyzés: Játékidőben, altatás alatt az óvónő feladatát egyedül, illetve óvónőtársával látja el. 
Ilyenkor dajka semmilyen indokkal nem tartózkodhat a csoportszobában. 
Kísérőként részt vesz a gyerekek felügyeletében az utcai séták, külső helyszíni foglalkozások, 
kirándulások ideje alatt. 
Az óvodai ünnepélyeken, hagyományokban aktívan közreműködik, a szervezési feladatokban a vezető 
és az óvodapedagógus útmutatásai szerint részt vesz. 
Amikor a gyerekek nem tartózkodnak a csoportszobában, biztosítja az alapos szellőztetést. 
A megbetegedett, lázas, elkülönített gyermekre felügyel, nyugtatgatja, amíg az orvos vagy a szülő 
meg nem érkezik. 
A hányás, hasmenés nyomait eltakarítja, a gyermek ruháját kimosva teszi egy zacskóba. 
 
A gyerekekkel kapcsolatos egyéb előírások: 
A gyermek személyiségi jogainak megsértése szigorúan tilos: a testi fenyítés, lelki terror 
(megfélemlítés, megalázás, csoport előtti megszégyenítés) alkalmazása, étel elfogyasztására való 
kényszerítés, levegőztetés, étel elvonása. 
Szükség szerint felügyeli a gyermekek tevékenységét. A gyermekek felnőttfelügyelet nélkül hagyása 
tilos. Ez vonatkozik az öltözőre és a mosdóra is (különös tekintettel a folyamatos reggeliztetés előtti 
mosdóhasználatnál). 
Gyermekekre való önálló vigyázásra (altatási időben, illetve az óvónő 4-5 perces távolléte esetén) 
csak a vezető adhat engedélyt. Az óvónő ilyen irányú kérését figyelmen kívül kell hagyni. 
Amennyiben az óvónő rendszeresen, a megengedett néhány percnél hosszabb ideig hagyja rá a 
gyermekeket, ezt a vezető felé, a gyerekek érdekében, kötelező jelleggel jelezni kell! 
A tudomására jutott hivatali titkokat köteles megőrizni. Ebbe a körbe tartoznak az intézmény 
működésével összefüggő belső problémák, az óvoda szempontjából belügynek számító témák, 
szakmai vagy munkaügyi viták. 
A gyerekekkel kapcsolatos témákban a szülőket nem tájékoztathatja, nem informálhatja. Amennyiben 
a szülő érdeklődik, udvariasan irányítsa a gyermek óvónőjéhez vagy az intézmény vezetőjéhez, 
távollétében a helyetteshez. 
A tisztaság megőrzésével, az ÁNTSZ előírásaival kapcsolatos teendők: 
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A gyerekek környezetének esztétikai rendje érdekében naponta ellátja a csoportszoba és a hozzá 
tartozó öltöző, mosdók, gyermek wc-k takarítását, portalanítását, porszívózását, az egészségügyi 
előírásoknak megfelelően. 
Az intézmény egyéb területeit (bejárat, folyosók, lépcsőházak, irodák, fejlesztőszoba, felnőtt wc-k, 
mosókonyha stb.) a többi dajkával közösen, a vezető által készített munkamegosztás alapján tisztán 
tartja. 
A csoportszoba növényeit ápolja, szükség szerint lemossa, átülteti. 
Az időszakos nagytakarítás során (évente minimum 3-szor: augusztusban, decemberben és áprilisban) 
különös gonddal végzi el a fertőtlenítést, a bútorok, játékok, csempék, csövek, ablakok, ajtók 
lemosását. Amennyiben indokolt, a különböző részfeladatokat (pl.: ajtómosás vagy járvány idején 
fertőtlenítés) gyakrabban is elvégzi. 
Feladata a textíliák mosása, vasalása, javítása, megvarrása (függönyök, köpenyek, törülközök, terítők, 
babaruhák stb.). 
Hetente gondoskodik a gyerekek ágyneműjének le- és felhúzásáról. Járványos időszakban, tetűvel 
való fertőzöttség idején az óvónő kérésére gyakrabban is. 
Elvégzi a fektető ágyak lerakását, felszedését. Ágyazáskor ügyel arra, hogy minden gyerek kizárólag a 
saját ágyába feküdjön. 
Az ágyakat bepiszkolódásuk esetén kisúrolja, fertőtleníti. 
Ellátja az eseti, nem rendszeres feladatokat: az óvoda udvarának takarítása, kertjének gondozása, 
locsolása – hó eltakarítása – megvásárolt áru szállítása – kézbesítés – hétvégi ügyelet stb. Valamint 
azokat az időszakos feladatokat, amivel még az intézményvezető megbízza. 
 
Általános szabályok: 
Munkaidő alatt, magánügyben csak a nevelőmunka zavarása nélkül, a legszükségesebb esetben 
használjon telefont. 
Hiányzás esetén, külön díjazás ellenében, a vezető rendelkezése alapján, köteles a helyettesítéssel 
kapcsolatos feladatokat ellátni. 
Munkahelyén olyan időpontban jelenjen meg munkára kész állapotban, hogy a munkaidejének 
kezdetekor már átöltözve, a munkavégzésre készen álljon. 
Ha idegen érkezik az épületbe, udvariasan feltartóztatja, megkérdezi, hogy kit keres, majd felszólítja, 
hogy várakozzon az előtérben. Ez után szól a keresett személynek. 
Az intézmény épületét elhagyni kizárólag csak vezetői engedéllyel lehet. 
Az óvoda területén (épület, udvar) a törvényi előírásoknak megfelelően nem lehet dohányozni. Mivel 
ki kell menni az épület elé, ezért egyszerre csak egy ember tartózkodhat kinn rövid ideig, annak 
érdekében, hogy az óvoda területén ezen idő alatt is zökkenőmentes és folyamatos legyen a munka 
ellátása! Láncdohányos az óvodában nem tolerálható, ezért naponta maximum 3-szor lehet kimenni 
(ez is legalább 25 perc munkából való kiesést jelent), amikor ezt a munkafolyamat megengedi, és 
nincs rá szüksége az óvónőnek. A további dohányzási igény idejét szigorúan le kell dolgozni! 
A gyerekek és az óvoda biztonsága érdekében a bejárati ajtók (főbejárat, hátsó bejárat) zárva tartásáról 
felelőssége tudatában gondoskodik, a gyermekek kiszökésének, idegen besurranásának elkerülése 
végett. 
Az óvoda zárásakor áramtalanít és meggyőződik arról, hogy az ablakok, ajtók jól be vannak zárva. 
Ezután beüzemeli a riasztót. 
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Az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik. 
Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, egészségügyi szabályokat. 
A gyermekek felnőtt felügyelet nélkül hagyása tilos! Tevékenységét kizárólag óvónő jelenlétében, 
közelében végezheti, amennyiben magára hagyják, nem vonható felelősségre! 
A szabadság felhasználásával és a hiányzással kapcsolatos szabályok: 
Éves szabadságolási tervet készít tájékoztató jelleggel. Felettesével a szabadság kikérése előtt 15 
nappal egyeztet (kivéve a rendkívüli esetet). Szabadságát az adott évben kell felhasználni. 
Szabadságát lehetőleg ne a szorgalmi idő alatt vegye ki. A munkáltató a már megkezdett szabadságot 
fontos érdekből megszakíthatja, a munkával töltött idő a szabadságba nem számít bele. Váratlan 
távolmaradást, hiányzást (betegség, egyéb komoly indok) a munkaidő megkezdése előtt minimum két 
órával jelezni kell a vezetőnek. 
Elvárható magatartási követelmények: 
Rendelkezik gyermekszerető viselkedéssel, a szülők iránt megnyilvánuló együtt érző, odafigyelő, 
együttműködő magatartással. Tisztában van a gyerekek személyiségi jogaival, azokat semmilyen 
körülmények között sem sérti meg. Tiszteletben tartja és tolerálja a másságot. Óvodai munkája során 
betartja a világnézeti és politikai semlegességet. Példát mutat kulturált viselkedésével, öltözködésével, 
önmaga tisztaságával, gondozottságával, ápoltságával. Viselkedésével és beszédkultúrájával értékeket 
közvetít, képviseli a helyi pedagógiai program szellemiségét. 
Önképzéssel kapcsolatos elvárások: 
Érdeklődjön az óvónők szakmai tevékenysége iránt, sajátítsa el a megfelelő módszereket a 
gyermekekkel való helyes kommunikációjához. Végezze el a HACCP-tanfolyamot. 
Hatásköre: 
A felügyelete alá tartozó gyermekek gondozása, az óvoda házirendjének betartása. 
Felelőssége: 
Óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait. A csoportszobában elhelyezett leltári tárgyakért és 
az általa használt eszközökért leltári felelősséggel tartozik. A munkaviszonyából eredő 
kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Az óvoda 
működésével, a nevelőtestület munkájával, a gyermekek egészségügyi és családi körülményeivel 
kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni. 
 
Kapcsolatok: 
 

Közvetlen felettese: Az intézményvezető 

Együttműködésre köteles: A gyermek érdekében működjön együtt munkatársaival. 
Különösen a csoportjához tartozó óvónőkkel és a 
fejlesztőpedagógussal, továbbá a szülőkkel. 

Kapcsolattartási 
kötelezettsége: 

Az intézmény vezetőjével, közvetlen felettesével és a 
nevelőtestület tagjaival. 

Információ-szolgáltatási 
kötelezettsége: 

A gyerekekkel kapcsolatban bármilyen információhoz jut, 
azt továbbítani kell az óvónő, illetve a felettese felé. 
Gyermekről tájékoztatást nem adhat. Titoktartási 
kötelezettsége van! Adatszolgáltatása során ügyelnie kell 
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arra, hogy személyiségi jogokat ne sértsen meg. 

Távolléte esetén őt 
helyettesíti: 

A vezető által kijelölt másik dajka 

Ő helyettesítheti: A pedagógiai munkát közvetlenül segítő munkatársakat. 

 
 
 
Záró rendelkezés: 
A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, melyekkel a felettese alkalmanként 
megbízza. 
A munkaköri leírás módosításának jogát, a körülményekhez igazodva, a munkáltató fenntartja! 
 
 
Dátum: 
 
………………………………………………………… 

Munkáltatói jogkör gyakorlója 
 
 
 
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 
példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért 
anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, 
gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom! 
 
 
Dátum: 
 
……………………………………………………….. 

dajka aláírása 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 
A konyhai dolgoz 
 

Munkáltató neve: Gyáli Tátika Óvoda 

Székhelye 2360 Gyál, Klapka Gy. u. 5. 

Munkáltatói jogkört 
gyakorolja: 

Karap Erzsébet 

 

Munkavállaló neve:  

Születési neve:  

Szül.helye, ideje:  

 
 

Megnevezése: Konyhai dolgozó/Dajka 

Kinevezője: Az óvodavezető 

A Kinevezés időtartama: Határozatlan időre vagy határozott időre, helyettesítés 
esetén a helyettesített személy visszatértéig. 

FEOR száma: 5221 

Munkaideje: 40 óra / hét + ebédidő napi fél óra 

Munkavégzés helye épületen 
belül: 

Konyhához tartozó helységek, mosdó, folyosó,  

A munkakör célja: Az óvodás korú gyermekek gondozása, óvónői irányítással. 
A gyermekek szűkebb és tágabb környezetének 
tisztántartása, takarítása, az ÁNTSZ és HACCP 
előírásainak megfelelően. Az óvodások étkeztetéssel 
kapcsolatos feladatok ellátása. Az étkeztetéssel kapcsolatos 
konyhai teendők, feladatok ellátása, a konyha takarítása az 
ÁNTSZ és a HACCP előírásainak megfelelően.  
Besegítés a csoportos dajkáknak az óvodáskorú gyerekek 
gondozásába.  
A konyhán kívül, a vezető által kijelölt terület takarítása. 

Munkavégzéshez szükséges 
(végzettség, ismeret, egyéb): 

Minimum nyolc általános, dajkaképző tanfolyam (nem 
kötelező) 

Feladatai, főbb 
tevékenységeinek felsorolása: 

Tisztában van az egészségügyi szabályokkal és a HACCP 
előírásaival. Belső igénye, hogy környezete tiszta legyen 

 
Az utasítást adó felettes munkakörök: 
Intézményvezető 
Intézményvezető-helyettes 
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Óvodapedagógus 
 
A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása:  
Étkeztetéssel, konyhával kapcsolatos teendők  
Az ételszállítótól átveszi a reggelit (délelőtt), uzsonnát és az ebédet. A mennyiséget egyezteti az 
óvodatitkárral, ezután ellenőrzi az ételek minőségét és a szállítással kapcsolatban a HACCP-előírások 
betartását. Negatív tapasztalatát jelzi a vezetőnek vagy az óvodatitkárnak, és az elkészült 
jegyzőkönyvet tanúként aláírja. 
Az átvett ételeket az egészségügyi szabályoknak megfelelő módon tárolja, és közvetlenül az 
elfogyasztás előtt – ha szükséges – hűti vagy felmelegíti a megfelelő hőmérsékletre, majd kiadagolja. 
A vezető és a fejlesztőpedagógus részére 12-kor megterít. 
Délben, amíg a munkatársai vetkőztetik a gyerekeket, hozzálát az ebéd szétosztásához, tálalásához 
(kötény, sapka), legkésőbb ½ 12-kor, amennyiben indokolt, már előbb is. 
Tálalás után ételmintát vesz. Ez vonatkozik a szülők által szabályosan behozott élelmiszerekre is 
(születésnapi torta, sütemény).  
Az ételmintás üvegeket feldátumozva, 48 órán át, az erre a célra rendszeresített hűtőszekrényben 
tárolja. Az idő letelte után gondoskodik a fertőtlenítő hatású kifőzésről. 
A szülők által behozott élelmiszereket csak abban az esetben veheti át, ha a tanúsítványt vagy a 
sütemény alkotórészeinek, elemeinek vásárlási igazolását leadják.  
Délben a dajkák által kihordott edények, evőeszközök, poharak mosogatását megkezdi, a higiéniai 
előírások szerint: 
A fehér edények mosogatása három fázisban történik az előtisztítás után. Első fázis a zsíroldás, 
második a fertőtlenítés, harmadik az öblítés, szárítás. 
A fekete edényeket a kijelölt mosogatóban kell elmosni. 
A zöldségek, gyümölcsök lemosása szintén egy erre kijelölt mosogatóban történik. 
Mosogatás után valamennyi mosogatót naponta cseppmentesen áttörli, hetente egyszer kisúrolja, 
fertőtleníti. A mosogatáshoz használt eszközöket (konyharuha, mosogatószivacs) fertőtleníti áztatással 
vagy kifőzéssel. 
Fokozott figyelmet fordít a tálalóasztal, a vágódeszkák, kések, szeletelő gép, mikrohullámú sütő, 
hűtőgépek és a gáztűzhely tisztaságára. 
Naponta kitakarítja a konyhát, legalább kétszer felmossa a kövezetét. 
Havonta egyszer átmossa a konyhabútorokat, leolvasztja és fertőtleníti a hűtőket, súrolással elvégzi az 
evőeszközök, műanyag bögrék alapos tisztítását. 
A nagytakarítás alkalmával az, ajtók, csővezetékek, fűtőtest lemosását is elvégzi. 
Gyerekekkel kapcsolatos feladatok 
Megegyezik a csoportos dajka feladataival, mint kiegészítő tevékenység. 
A tisztaság megőrzésével, az ÁNTSZ előírásaival kapcsolatos teendők: 
Megegyezik a csoportos dajka feladataival, mint kiegészítő feladat, amikor helyettesít. 
 Általános szabályok:   
A szabadság felhasználásával, illetve a távolmaradással kapcsolatos előírások:  
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Megegyezik a csoportos dajka számára leírt szabályokkal. 
A gyerekekkel kapcsolatos egyéb előírások:  
Megegyezik a csoportos dajka számára leírt szabályokkal. 
A munkavállaló jogai és kötelességei (a közoktatási törvény alapján): 
Tudásának és képességének megfelelő, korrekt munkavégzés  
A munkafegyelem betartása 
A jó munkahelyi légkör kialakítása  
A folyamatos intézményi étkeztetés biztosítása 
 
Záró rendelkezés: 
 
A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, melyekkel a felettese alkalmanként 
megbízza. A munkaköri leírás módosításának jogát, a körülményekhez igazodva, a munkáltató 
fenntartja! 
 
Dátum: 
………………………………………………………… 
                    Munkáltatói jogkör gyakorlója 
 
 
 
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 
példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért 
anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, 
gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom! 
 
 
 
Dátum: ……………………………… 
P. H. 
   
                           ___________________________ 
                óvodavezető               munkavállaló  
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 
Kertész-karbantartó  
 

A munkavállaló neve:    

Munkaköre:  

A munkahely neve, címe:  

Kinevező : Intézményvezető: Karap Erzsébet 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Intézményvezető 

Munkaideje: 40 óra/hét        

Besorolása:  

Szabadság: 
A munkavállaló munkaterülete a szervezeten belül: 
A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség:  
 
A rábízott iratokat megőrzi, eljuttatja rendeltetési helyére, és a benne lévő adatokat, információkat 
bizalmasan kezeli. 
Időnként részt vesz a beszerzésekben is.  
Nem rendszeres feladatok: kisebb vásárlások lebonyolítása, az óvodába szállítása. A felsoroltakon túl 
a vezető által adott megbízások ellátása. 
A kertész feladatai: 
A játszóudvar és a kert rendben tartása, takarítása, seprése, a hó eltakarítása és a növények ápolása, 
öntözése. 
A homokozó homokjának fellazítása, évente többször is. 
Az udvari raktár rendben tartása. 
Nem rendszeres feladatok: apróbb javítások, karbantartások elvégzése. Az irodák, öltözők és az előtte 
lévő folyosó takarítása. A felsoroltakon túl a vezető által adott megbízások ellátása. 
Érvényes szabályok: 
Az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait megóvni köteles, azokat rendeltetésüknek megfelelően 
használja. 
Amennyiben utolsónak hagyja el az óvoda épületét, eleget kell tennie a biztonsági és tűzrendészeti 
előírásoknak. 
Az óvoda épületét csak vezetői engedéllyel hagyhatja el munkaidő alatt. 
 
Szükség szerint tisztántartja az intézményi épület előtti járdát, kertjét felgereblyézi, a belső 
közlekedési utakat sepri. 
A nyári időszakban szükség szerint végzi a fű nyírását, gondozza a virágokat, sövényt nyír (korai 
órákban bokrok, fák árasztása) fellocsolja az udvart, felássa a homokozókat. 
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Téli időszakban az intézményhez tartózó járda területén a belső közlekedési útvonalon elvégzi a hó 
eltakarítást, az utakat csúszás mentesíti. 
Téli időszakban gondoskodik a vizes szerelék, lefolyók fagytalanítósáról az udvaron. 
Állandóan gondoskodik a balesetet okozó tárgyak eltávolításáról az óvoda zárt részén belül (üveg, 
törött játék, stb.) valamint az épületen kívül a gyermekek által leggyakrabban használt területeken 
(bejárati rész, stb.). 
Szükség szerint segít a beszerzéseknél, a leszállított anyagok elraktározásánál (bútorvásárlás stb.). 
Elvégzi a nagyobb anyagmozgatási feladatokat. 
Elvégzi a kézbesítői teendőket 
Elvégzi azokat a kisebb javítási munkákat, amelyek nem igényelnek speciális szakembert (WC 
tartályok cseréje, csapok stb.). Beszerzi az e munkálatokhoz szükséges anyagokat. 
Figyelemmel kíséri a vizes szerelékek, lefolyók, nyílászárók, egyéb épületrészek, valamint a gépek, 
berendezések állapotát és működését, a tapasztalt rendellenességet a vezető felé jelzi. 
A végzett munkáról naplót vezet, melyben feltünteti a végzett munkát és a javításhoz felhasznált 
anyagot. 
Feladata a szerszámok és a javításhoz szükséges anyagok, eszközök megőrzése és azok megfelelő 
tárolása. 
Szükség szerint segít a szertárak, raktárak rendezésében, takarításában. 
Ezen felül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, amelyekkel az óvodavezető megbízza. 
Figyelemmel kíséri a játszó udvar játékainak állapotát, gondoskodik a javításukról. Naplót vezet az 
elvégzett munkálatokról. 
 
A munkafegyelem betartásával kapcsolatos feladatai: 
Köteles betartani a balesetvédelmi és tűzrendészeti előírásokat.  
Köteles munkahelyén beosztásának megfelelő időben pontosan megjelenni és a rendszeresített 
jelenléti ívet saját kezűleg aláírni, feltüntetve a munka kezdésének és befejezésének időpontját. 
Bármely okból történő távolmaradását köteles a munkakezdés előtt telefonon, vagy bármely más 
módon felettesének bejelenteni. 
 
A jogok gyakorlása és a kötelességek teljesítése során a jóhiszeműség és a tisztesség elvének 
megfelelően kell eljárni, továbbá kölcsönösen együtt kell működni, és nem lehet olyan magatartást 
tanúsítani, amely a másik fél jogát, jogos érdekét sérti (Mt. 6. § (1)-(2) bek.). 
A munkavállaló munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely – különösen a 
munkavállaló munkakörének jellege, a munkáltató szervezetében elfoglalt helye alapján – közvetlenül 
és ténylegesen alkalmas munkáltatója jó hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony 
céljának veszélyeztetésére. A munkavállaló véleménynyilvánításhoz való jogát a munkáltató jó 
hírnevét, jogos gazdasági és szervezeti érdekeit súlyosan sértő vagy veszélyeztető ódon nem 
gyakorolhatja (Mt.8.§(1)-(3) bek.) 
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Nyilatkozat 
 
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 
példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért 
anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, 
gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom! 
 
 
Dátum: ……………………………… 
 
 
P. H. 
   
 
         ____________________________ 
          óvodavezető               munkavállaló  
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 
Az óvodatitkár  
 
Személyi és szervezeti adatok: 
 

Munkahely: Gyáli Tátika Óvoda 2360 Gyál, Klapka Gy. u.5. 

Munkakör/ közalkalmazotti beosztás: Óvodatitkár 

Kinevezés jogkör gyakorlója: Karap Erzsébet  

Heti munkaideje: 40 óra 

 

Munkavállaló neve:  

Születési neve:  

Szül. helye, ideje:  

 
Munkakör: 
 

Kinevezője: Az óvodavezető 

A Kinevezés időtartama: Határozatlan időre vagy határozott időre, helyettesítés 
esetén a helyettesített személy visszatértéig. 

Munkaideje: 40 óra / hét + ebédidő napi fél óra 

 
A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:  
Az ügyek személyes, illetve telefonos bonyolítása és intézése során együttműködő.  
Udvarias a szülőkkel, a munkatársakkal.  
Rendszerető, pontos, az iratok kezelésében naprakész, a határidőket betartja.  
Tisztában van az iratkezelés szabályaival.  
Az általa vezetett nyilvántartások világosak, jól követhetőek.  
A munkakör célja:  
Az intézmény működésével kapcsolatos ügyek intézése, adminisztrációk ellátása.  
A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása:  
Iratkezelés, ügyintézés 
Folyamata: érkeztetés, szortírozás, iktatás, továbbítás, feldolgozás, ügyintézés, válaszadás, 
biztonságos megőrzés, selejtezés. Az alábbi szabályokat kell betartani: Az irat útja bármikor pontosan 
követhető, ellenőrizhető legyen. Az iratkezelés során segíti az intézmény feladatainak eredményes, 
gyors és szakszerű ellátását, megoldását. Biztosítja, hogy az iratok épségben és használható állapotban 
maradjanak meg. Az intézményben készült valamennyi iraton szerepeltetnie kell 
az intézmény nevét,  
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székhelyét, 
címét, 
telefon-fax számát, 
e-mail címét,  
az irat iktatószámát,  
az ügyintéző nevét, 
a dátumot,  
az aláíró nevét,  
a beosztását,  
aláírását,  
az intézmény körbélyegzőjének lenyomatát,  
a címzett megnevezését,  
címét,  
beosztását. 
Amennyiben az ügyintézés szóban, telefonon történik, az eredeti iratra rá kell vezeti az intézkedés 
lényegét, dátumát és az intézkedésben részt vevők nevét. 
Az irat átvételét igazolja, amennyiben a személyesen postázott iratok átvételekor az átadó ezt külön 
kéri. A kézbesítőokmányon (postakönyv, illetve kézbesítőkönyv) elismeri aláírásával és a dátum 
megjelölésével az átvételt. 
A névre szóló levelet nem bonthatja fel más, csak a címzett, vagy az általa megbízott munkatárs. Az 
intézményvezető hosszabb távollétében az ő nevére érkezett levelet csak telefonon történő egyeztetés 
után bonthatja fel. 
Az átvett iratokat az iratkezelési rendszernek megfelelően szortírozza, aszerint hogy a dokumentum 
bontható, nem bontható, iktatandó, vagy nem kell iktatni, egyéb nyilvántartásba kell-e venni. 
Amennyiben az irat faxon, illetve e-mailen érkezik, gondoskodik arról, hogy készüljön másolat a 
papíralapú tartós tárolás érdekében.  
Valamennyi hivatalos levelet az óvodavezető felé kell továbbítani, kivéve, ha az névre szóló. 
Az iktatást a beérkezés napján, de legkésőbb a következő munkanapon elvégzi. Soron kívül kell 
iktatni a sürgős, a határidős, az expresz küldeményeket és táviratokat. 
A intézménybe beérkezett, illetve az intézményben keletkezett iratokat, dokumentumokat úgy vezeti 
be az iktatókönyvbe, hogy az tartalmazza az iktatószámot, a beérkezés időpontját, az ügyintéző nevét, 
az irat tárgyát, a mellékleteinek számát, az elintézés módját, a kezelési feljegyzéseket, valamint az irat 
hollétének, tárolásának a helyét, hogy bármikor elővehető legyen. Az iktatókönyvben sorszámot 
üresen hagyni, lapokat összeragasztani, olvashatatlanul írni, az írást olvashatatlanná tenni tilos. 
Javítani csak áthúzással lehet, úgy, hogy az eredeti szöveg olvasható legyen. A javítást dátummal és 
kézjeggyel kell igazolni. 
Amennyiben az összetartozó iratok az ügy lezárása után véglegesen egy helyen maradnak, úgy ezt az 
iktatókönyvben jelzi. A jelölés a kezelési feljegyzések rovatban az irat új számának jelölésével 
történik. Érdemes a válaszlevél iktatásával azonos időben csatolni az előzményeket, illetve azok 
iktatószámát és fellelhetőségi helyét egy külön rovatban feljegyezni.  
Az iktatókönyvet az év utolsó munkanapján lezárja. Számítógépes iktatás esetén külön szabályozni 
kell a törlési, hozzáférési, javítási jogosultságot. 
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Meghívókat, sajtótermékeket, propaganda céljából készült kiadványokat nem kell iktatni. 
Amennyiben egy naptári évben az iktatott dokumentumok száma meghaladja a háromszázat, évente 
név- és tárgymutatót kell készíteni. 
Az intézményi dokumentumok (szabályzatok, munkatervek, bemutatóra vázlatok, pedagógiai 
szakvélemények) levelezések legépelése. 
Nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatok:  
Tanügy-igazgatási feladatok és nyilvántartások  
Az óvodába felvett gyerekek adatainak rögzítése.  
Az éves statisztikák elkészítéséhez adatok kigyűjtése, különböző szempontok szerinti rendszerezése. 
A beiskolázással kapcsolatos adminisztráció (óvodai szakvélemény, iskolák értesítése) elvégzése. 
Az óvodai törzskönyv vezetése. 
A gyerekek befizetésének, jelenlétének, hiányzásának és lemondásának egyeztetése, nyilvántartása.  
Munkáltatói feladatok és nyilvántartások 
A munkaerő változásait követő nagykönyv vezetése (belépés, kilépés). 
A jelenléti ív előkészítése, hó végi lezárása.  
A szabadságok (éves rendes szabadság, fizetés nélküli szabadság) jelentése a MÁK felé. 
A társadalombiztosítási (tb) ügyek intézése, betegállomány, gyes-, gyed-, gyet-határozatok 
elkészítése, adminisztrálása és nyilvántartása. 
 
Egyéb 
Munkahelyén olyan időpontban jelenjen meg, hogy a munkaidejének kezdetekor már a 
munkavégzésre készen álljon. 
Az ebédidő naponta fél óra, mely időtartam nincs benne a napi munkaidőben. Amennyiben ezt valaki 
igénybe veszi, azt az érvényben lévő munka törvénykönyvének előírása alapján le kell dolgozni. 
Munkája során az óvoda berendezéseit, tárgyait, értékeit megóvni köteles, azokat a rendeltetésüknek 
megfelelően kell használnia. Amennyiben kárt okoz, anyagi felelősséggel tartozik.  
Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, egészségügyi szabályokat. 
Ha idegen érkezik az épületbe, udvariasan feltartóztatja, megkérdezi, hogy kit keres, majd megkéri, 
hogy várakozzon az előtérben. Ezután szól a keresett személynek. 
Az intézmény épületét elhagyni kizárólag csak a vezető engedélyével lehet. 
A munkavállaló jogai és kötelességei (a közoktatási törvény alapján): 
Tudásának és képességének megfelelő, korrekt munkavégzés.  
A munkafegyelem betartása, a jó munkahelyi légkör alakítása.  
Felelőssége: A rábízott pénz, ill. iratok kezeléséért anyagi és erkölcsi felelősség terheli.  
Kapcsolattartási és információszolgáltatási kötelezettsége:  
Óvodavezető, tagóvoda vezető, óvodavezető-helyettes, csoportos óvónők.  
A vezető távolléte esetén felírja egy erre a célra rendszeresített füzetbe az üzeneteket. Rögzíti, hogy ki 
kereste őt (személyesen, vagy telefonon), milyen ügyben, és hogy ki keresse a másikat. 
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Nyilatkozat 
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 
példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért 
anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, 
gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom! 
 
 
 
 
Dátum: ……………………………… 
P. H. 
   
 
         ____________________________ 
          óvodavezető               munkavállaló  
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 
Gazdasági ügyintéző feladatait ellátó pedagógus asszisztens  
 
Személyi és szervezeti adatok: 
 

Munkahely: Gyáli Tátika Óvoda 2360 Gyál, Klapka Gy. u.5. 

Kinevezés jogkör gyakorlója: Karap Erzsébet 

Heti munkaideje: 40 óra 

 

Munkavállaló neve:  

Születési neve:  

Szül. helye, ideje:  

 
Munkakör: 
 

Megnevezése: Gazdasági ügyintéző feladatait ellátó pedagógus 
asszisztens  

Kinevezője: Az óvodavezető 

A Kinevezés időtartama: Határozatlan időre vagy határozott időre, helyettesítés 
esetén a helyettesített személy visszatértéig. 

Munkaideje: 40 óra / hét + ebédidő napi fél óra 

 
Az utasítást adó felettes munkakörök: 
Intézményvezető 
 
Munkaköri feladatok: 
Munkakör funkciója: az intézmény gazdasági feladatainak ellátása, végrehajtása. 
 
Rendszeres munkafeladatok: 

• fogadja az intézménybe jövő telefonokat - átadja az üzeneteket,  

• közreműködik a megalapozott költségvetési koncepció elkészítésében, segít a szöveges és 
számszaki adatok összeállításában. 

• rész vesz a költségvetési tervjavaslat elkészítésében, a javaslat elkészítésekor 
adatszolgáltatással segíti a tervvariánsok készítését. 

• költségvetési tervszámokat alátámasztó nyilvántartásokat, analitikákat készít. 

• kezeli, feldolgozza, tárolja a könyvviteli, számviteli bizonylatokat 
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• havonta egyezteti a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások adatait 

• ellátja az érvényesítési feladatokat 

• adatokat szolgáltat a féléves-éves beszámoló számszaki és szöveges részének elkészítéséhez 

• adatokat szolgáltat az áfa, rehab. bevallás elkészítéséhez 

• gondoskodik a bizonylati szabályzatban foglaltak betartásáról 

• nyilvántartja a szolgáltatókkal kötött szerződéseket, az új szerződések megkötése után 
gondoskodik az ellenjegyzés megtörténtéről 

• végrehajtja a leltározási feladatokat a leltározási ütemtervnek megfelelően 

• ellátja a selejtezési feladatokat 

• eszközök nyilvántartását vezeti, az üzembe helyezett eszközökről jegyzőkönyvet készít  

• heti igényt készít, az intézmény részére- megküldi Gyál Város Önkormányzatának Pénzügyi és 
Adó Irodájára 

• figyeli a számlák fizetési határidejét, előállítja a kiadási utalványlapot, és gondoskodik a 
számlák igazoltatásáról 

• gondoskodik a készpénz feltöltéséről a pénzkezelési szabályzatban meghatározott értékhatár 
figyelembevételével, így havonta elkészíti az intézmény részére megigényelt önkormányzati 
támogatás lekérését - havi készpénz igényét 

• számítógépen rögzíti a házipénztár forgalmát, havi zárást készít,  

• az óvodavezető által utalványozott pénztári ki/befizetéseket végrehajtja 

• a készpénzes gazdasági eseményekről időrendi sorrendben a pénzmozgással egyidejűleg 
pénztár bizonylatot állít ki 

• kezeli és analitikus nyilvántartást vezet a szigorú számadású nyomtatványokról 

• kezeli a gyermekétkezés nyilvántartás programot (School System), számlát készít, analitikus 
nyilvántartást vezet 

• havonta a kijelölt munkanapon beszedi az étkezési térítési díjat, a díjfizetőktől 

• a beszedett étkezési térítési díjat minden hónapban befizeti Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-nek 

• minden hónapban leegyezteti az étkezési adagszámot az intézmény részére ételt szállító 
konyhával 

• folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételére 
jogosultakra vonatkozóan nyilatkozatok kiadását, helyes kitöltését, időben való leadását– 
rendszeres gyermekvédelmi határozat lejártát 

• havonta kinyomtatja a MÁK által küldött fizetési jegyzékeket két példányban (egy példány a 
dolgozóé- kiosztja azt, egy példány az irattár)  

• analitikus nyilvántartást vezet a dolgozók havi bérterheléséről, fizetési előlegekről 

• havonta egyezteti a hó közi kifizetéseket, bérterhelést 

• munkavégzése során betartja a munkavédelmi szabályokat 
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Eseti munkafeladatok: 

• óvodatitkár hiányzása esetén, helyettesíti, munkáját ellátja 

• adatot szolgáltat az analitikus nyilvántartásokról 

• irodatechnikai gépek állapotát figyelemmel kíséri, a szükséges javításokat vezetővel történő 
egyeztetés alapján megrendeli. 

• éves gépkarbantartásokat (kazán, bojler) megrendeli,  

• jogszabályok figyelése, betartatása 

• munkafolyamatba épített ellenőrzési és egyeztetési feladatok a FEUVE alapján 
 
Külső kapcsolattartás: 
Gyál Város Önkormányzata Pénzügyi és Adó Iroda 
MÁK 
Gyáli Tátika Óvodába járó gyermekek szülei 
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.  
Intézmény számára főző konyha 
A költségvetés tervezésének, végrehajtásának és a beszámolásnak a szabályait a Gyál Város 
Képviselő- Testülete és az Óvoda által megkötött Együttműködési megállapodás tartalmazza. 
Munkáját az óvodavezető közvetlen irányítása szerint és ellenőrzése mellett önállóan, a kapcsolódó 
intézményi belső szabályzatok betartásával végzi. 
Önálló intézkedési, döntési jogkörrel nem rendelkezik. 
Munkakörébe tartozó óvodai gazdasági, ügyviteli feladatok és az ezzel kapcsolatos ismeretek 
titokvédelem alá tartoznak. 
A jogok gyakorlása és a kötelességek teljesítése során a jóhiszeműség és a tisztesség elvének 
megfelelően kell eljárni, továbbá kölcsönösen együtt kell működni, és nem lehet olyan magatartást 
tanúsítani, amely a másik fél jogát, jogos érdekét sérti. (Mt.6.§ (1)-(2) bek.) 
 
A munkavállaló munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely- különösen a 
munkavállaló munkakörének jellege, a munkáltató szervezetében elfoglalt helye alapján- közvetlenül 
és ténylegesen alkalmas munkáltatója jó hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony 
céljának veszélyeztetésére. A munkavállaló véleménynyilvánításhoz való jogát a munkáltató jó 
hírnevét, jogos gazdasági és szervezeti érdekeit súlyosan sértő vagy veszélyeztető módon nem 
gyakorolhatja (Mt. 8.§(1)-(3) bek.) 
 
 
Hatályos: 
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Záró rendelkezés: 
A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, melyekkel a felettese alkalmanként 
megbízza. 
A munkaköri leírás módosításának jogát, a körülményekhez igazodva, a munkáltató fenntartja! 
 
Dátum:  
 
………………………………………………………… 

Munkáltatói jogkör gyakorlója 
 
 
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 
példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért 
anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, 
gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom! 
 
 
Dátum:  
 
…………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Gyáli Tulipán Óvoda 
2360, Gyál, Tulipán utca 23.                                       Ikt.szám: 
OM azonosító: 200771 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Szervezeti és Működési Szabályzat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020.09.01                                                  Ph.                            Tofalviné Szabó Anikó 
                                                                                                           Intézményvezető 
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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
I. 1. CÉLJA, TARTALMA 
A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó 
rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény 
szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket 
jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és 
feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és 
hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. 
Az SZMSZ célja, hogy biztosítsa az óvoda pedagógiai programjában rögzített cél- és 
feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását, az intézmény jogszerű és zavartalan 
működését, demokratikus rendjét.  Az SZMSZ biztosítja az alapfeladatok elvégzését és 
kötelezettséget jelent a benne foglaltak végrehajtására. 
Az intézmény a munkáját az alapító okiratban foglaltak, a pedagógiai program, az éves 
munkaterv, a nevelési tervek és e szabályzat alapján végzi. 
 

I. 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 
A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, 
kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: 
 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) 
 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

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

végrehajtásáról 
 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.) 
 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

(Ávr.) 
 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 
 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

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

információszabadságról 
 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 
 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 
 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 
 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 

általános követelményeiről 
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 1995. évi LXVI. törvény a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 
védelméről 

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

 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 
 26/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 
 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról (Onytv.) 
 A 2011. évi CCIX. törvény a családok védelméről 
 277/1997. (XII. 22.) Korm.rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és 
kedvezményeiről 

 A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 
véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 

 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a 
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai 
szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 

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

 132/2000. (VII. 14.) Korm.rendelet a középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről 
 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról. 

 

I. 3.     HATÁLYA 
Jelen szervezeti és működési szabályzatot a gyermekek, szüleik, a munkavállalók és más 
érdeklődők megtekinthetik a vezetői irodában, illetve az óvoda könyvtárában, 
munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján. Jelen szervezeti szabályzatot az intézmény 
nevelőtestülete 2020. augusztus 26.-ai határozatával fogadta el.  
Az SZMSZ-t az intézményvezető terjeszti elő, a nevelőtestület fogadja el a Szülői Szervezet 
egyeztetési jogának gyakorlása mellett. 
Az SZMSZ és a mellékleteit képező egyéb belső szabályzatok megismerése, betartása és 
betartatása az intézmény valamennyi dolgozójának feladata és kötelessége. A szervezeti és 
működési szabályzat az intézményvezető jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, módosítás 
jogszabályi és működési változás esetén szükséges.  
A benne foglalt rendelkezések megtartása mindannyiunk közös érdeke, ezért megszegése 
esetén: 
 A közalkalmazottakkal szemben az intézményvezető munkáltatói jogkörében eljárva 
tehet intézkedést. 
 Az intézménnyel szerződésben álló külső személy vagy szervezet esetében a szerződés 
felbontása kezdeményezhető. 
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Az SZMSZ kiterjedési jogköre: 
 Az óvodába járó gyermekek közössége 
 Szülői Szervezet (közösség) 
 Nevelőtestület 
 Az intézményvezető és vezető-helyettesek 
 Alkalmazotti közösség 
 Az intézménnyel nem jogviszonyban állók 

 

Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed: 
 az óvodába járó gyermekek közösségére, 
 a gyermekek szülei, törvényes képviselőire, 
 az intézményvezetőre, vezetés tagjaira, 
 a nevelőtestületre, 
 a nevelőmunkát segítőkre, 
 az óvodának szolgáltatást nyújtókra, 
 az óvoda szolgáltatását igénybe vevőkre, 
 egyéb munkakörben dolgozókra, 
 minden egyéb személyre, aki az intézménnyel kapcsolatban van. 

Az SZMSZ-t és a mellékleteit képező belső szabályzatok, intézményvezetői utasítások 
betartása az intézmény valamennyi dolgozójára nézve kötelező érvényűek. Az SZMSZ-ben 
foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek megtartani, akik az intézménnyel kapcsolatba 
kerültek, valamint igénybe veszik annak szolgáltatásait. 
 

Az SZMSZ területi hatálya kiterjed: 
 az óvoda épülete, udvara, 
 az óvoda területén kívül szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó 

programokra, eseményekre, 
 az intézmény képviselete szerinti alkalomra, külső kapcsolati alkalomra. 

 

Az SZMSZ időbeni hatálya kiterjed: 
 Az SZMSZ az intézményvezető jóváhagyásával a kihirdetés napján lép hatályba és 

jogszabályi-, illetve működési változásig érvényes. Ezzel egyidejűleg, hatályon kívül 
helyeződik az intézmény előző Szervezeti és Működési Szabályzata. 

 Módosítására akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban a szervezeti és működési 
tekintetében változás áll be, illetve, ha a szülők vagy a Nevelőtestület minősített 
többséggel erre javaslatot tesz. 
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Az SZMSZ módosítását kezdeményezheti: 
 A fenntartó, 
 A nevelőtestület, 
 Az óvodavezető, 
 Jogszabályi kötelezettség. 

 

A bélyegző használata, aláírási jogok 
Az óvoda bélyegzőinek lenyomata:    PH: 
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 II.INTÉZMÉNYI ALAPFELADATOK 

 
II. 1. INTÉZMÉNYI AZONOSÍTÓK 
Az intézmény neve: Gyáli Tulipán Óvoda 
Címe: 2360 Gyál Tulipán utca 23. 
Oktatási azonosítója: 200771 
Alapító okirat: 152/2015. (VI.25.) sz. KT határozattal kiadott 3714-16/2015. számú alapító 

okirat 
Alapító okiratának száma, kelte: 3714-16/2015., 2015.06.25. 
 

II. 2.   ALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ JOGSZABÁLY MEGNEVEZÉSE 
Az intézmény alapításának időpontja: 71/2006. (III.30.) KT határozat 

Az intézmény önálló jogi személy, képviseletét teljes hatáskörben a fenntartó által 
megbízott igazgató látja el.  
Az intézmény képviseletére jogosultak: az intézmény mindenkori vezetője, valamint az 
általa írásban meghatalmazott intézményi közalkalmazott. 
 

II. 3. INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGEI / ALAPTEVÉKENYSÉGEI 
A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

 ingatlan 
 ingó vagyon 

Leltár szerint nyilvántartott immaterális javak és tárgyi eszközök. 
 
Az óvoda alaptevékenyégeinek kormányzati funkciók szerinti besorolása: 
091110 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai 
091120 SNI Óvodai nevelés, ellátás  
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok  
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
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III.SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 

 
III.1.   SZERVEZETI EGYSÉGEK MEGNEVEZÉSE 
Az óvoda szerkezeti felépítése, struktúrája 
A 10 csoport egy épületben működik. 
Függetlenített vezető óvónő:           1 fő 
Óvónői álláskeret száma:      20 fő 
Fejlesztőpedagógus állás:        1 fő 
Pszichológus: (fél)         fél fő 
Logopédus:                                                                              1 fő 
Dajka dolgozók száma:           16 fő 
Óvodatitkár:                     1 fő 
Pedagógiai asszisztens, gazdasági ügyintéző:     1 fő 
Pedagógiai asszisztens:        3 fő 
Kertész, karbantartó:             2 fő 
 

Mindösszesen:                  46 és fél fő 
 

III.1.1. VEZETŐSÉG 
Az óvoda vezetőségének tagjai 
Az intézmény szervezeti egységeinek élén az alábbi felelős beosztású vezetők állnak:  
 óvodavezető, 
 óvodavezető-helyettesek, 
 munkaközösség vezetők. 

A vezetői szintek meghatározásának alapelve, hogy az intézmény a jogszabályi előírásoknak 
és a tartalmi követelményeknek megfelelően magas színvonalon láthassa el a vezetői 
feladatokat. 
Az intézmény szervezeti ágrajzát az SZMSZ 1. számú melléklete tartalmazza. 
Az óvoda élén óvodavezető áll, aki az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Magasabb 
vezető beosztású közalkalmazott. Kinevezési jogát a fenntartó gyakorolja. 
A vezetői megbízás legfontosabb követelményei: 
 az intézményhez szükséges felsőfokú végzettség és szakképzettség, 
 pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
 pedagógus munkakörben határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, 
 a szükséges szakmai gyakorlat. 



 10 

Az intézményvezetőt a fenntartó bízza meg az irányító feladatok ellátásával, döntés előtt 
beszerzi az alkalmazotti közösség véleményét. 
 

Az intézményvezető jogköre és felelőssége 
Az intézményvezető felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és 
takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a kötelezettségvállalási, munkáltatói és aláírási 
jogköröket és dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más hatáskörbe. Képviseli az intézményt és kapcsolatot tart hivatalos 
személyekkel. Képviseleti jogkörét átruházhatja a vezető-helyettesre, meghatározott körben 
az óvoda más alkalmazottaira. 

Az óvodavezető - az Nkt. 69.§ alapján - egy személyben: 
 felel a szakszerű törvényes működésért, gazdálkodásért, 
 gyakorolja a munkáltatói jogokat, 
 dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet 
jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörbe, 
 felel az intézményi szabályzatok elkészítéséért, 
 jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, 
 képviseli az intézményt, 
 felel a pedagógiai munkáért, 
 felel a nevelőtestület vezetéséért, 
 felel a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk 
szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, 
 felel a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény 
működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, 
 felel az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési rendszerének működtetése, 
 felel a gyermekvédelmi feladatok ellátásáért, 
 felel a nevelő- oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 
 felel a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel, és a szülői szervezetekkel való 
megfelelő együttműködésért, 
 felel a gyermekek egészségügyi vizsgálatának ellátásáért, 
 felel a gyermek balesetek megelőzéséért, 
 felel a pedagógus etikai normáinak betartásáért és betartatásáért. 

 
Az óvodavezető kiemelt feladatai: 
 a nevelőtestület munkájának irányítása és ellenőrzése, 
 a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű 
megszervezése és ellenőrzése, 
 a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek 
biztosítása a rendelkezésre álló költségvetés alapján, 
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 az óvoda képviselete, kapcsolattartás más intézményekkel, 
 az együttműködés biztosítása a szülői szervezettel, a munkavállalói érdekképviseleti 
szervekkel, 
 a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez, a gyermekek életkori sajátosságához 
igazodó, méltó megünneplésének megszervezése, 
 a gyermekbalesetek megelőzésének, valamint a gyermekvédelem irányítása, 
 a döntés – az egyetértési kötelezettség megtartásával – az intézmény működésével 
kapcsolatban minden olyan ügyben, melyet jogszabály vagy kollektív szerződés, 
közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörbe. 
 

Az intézményvezető kizárólagos hatáskörében általánosan nem helyettesíthető 
feladatok: 
 munkáltatói jogkör gyakorlása, 
 kötelezettségvállalási jogkör, 
 utalványozási jogkör 

Az intézményvezető általános helyettese a vezető tartós távolléte esetén a kizárólagos 
jogkörök gyakorlására is felhatalmazást kap. 
 

A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje 
A munkáltatói jogok gyakorlására az intézményvezető jogosult az intézmény dolgozói 
tekintetében. 
A munkáltatói jogok gyakorlásán belül az intézményvezető rendelkezik többek között: 

- a munkaviszony létesítéséről, 
- a munkaviszony megszüntetéséről, 
- a szabadságolásokról,  
- és gyakorolja az egyéb, jogszabályban meghatározott munkáltatói jogokat. 

 
A vezető munkarendje: 
Munkaideje a jogszabályokban meghatározottak szerint, heti 40 óra, ebből 8 óra a kötelező 
óraszám. 
Az intézményben, hivatali időben általában reggel 8-16-ig tartózkodik. 
Problémáikkal megkereshetik a dolgozók reggel 8-9-ig, 12-14-ig. 
Szülők részére - telefonon történő időpont egyeztetéssel - minden hónap első hét szerdán 16 
órától fogadóórát tart. 
 
 
 
 

Formázott: Betűszín: Automatikus
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Az általános óvodavezető-helyettes, óvodavezető-helyettes jogköre és felelőssége 
Az általánosvezető-helyettes felsőfokú végzettséggel és szakvégzettséggel, szakvizsgával, 
valamint legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkező személy, 
aki közvetlenül irányítja a beosztottak munkáját. 
Az vezető-helyettes munkáját a munkaköri leírása alapján, valamint az intézményvezető 
közvetlen irányításával végzi. 
A vezető-helyettes feladata- és hatásköre kiterjed az egész munkakörére. Munkaköri leírása az 
SZMSZ függelékében található.  
Beszámolási kötelezettsége kiterjed az intézmény egész működésére és minden alkalmazott 
munkájára vonatkozik. 
Az intézményvezető távolléte esetén – az intézményvezető kizárólagos hatáskörébe tartozó 
jogkörök és hatáskörök kivételével - gyakorolja az intézményvezető hatáskörét, 
Az intézményvezető tartós távolléte esetén a vezető-helyettes az intézményvezető 
kizárólagos jogkörébe tartozó feladat és hatásköröket is gyakorolja. 
Az óvodavezető-helyettesek munkajogi – fegyelmi és anyagi – felelősségének terjedelme a 
mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályokban meghatározott mértékű. 
 

Az óvodavezető-helyettesre átruházott hatáskörök: 
 a nevelőmunkát segítő alkalmazottak munkavégzésének az ellenőrzése, 
 az egyeztetési kötelezettség az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és 
munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében, 
 a munkarenddel és a szabadságolással kapcsolatos feladatok, 
 a szakmai munkaközösség működési feltételeinek biztosításáért, ellenőrzéséért 
 a Belső ellenőrzési csoport működéséért 
 Működteti a KIR és az OH felé az adatok jelentésére szolgáló informatikai felületet. 
 a szülői munkaközösség működésének segítéséért, 
 a helyettesítési beosztás elkészítéséért, 
 a házi továbbképzések megszervezéséért, 
 a belső szabályozok előkészítéséért, elkészítéséért. 
 a pedagógiai középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terv 
elkészítése, a pedagógusok továbbképzésének megszervezése, 
 a nemzeti és óvodai ünnepek megszervezése, 
 a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések végrehajtásának előkészítése, ellenőrzése. 

 

A vezetők közötti feladatmegosztás 
Az óvoda vezetősége, mint testület: konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal 
rendelkezik. 
Feladata az intézmény működése során felmerülő kérdések, feladatok döntés-előkészítése, a 
végrehajtás megvitatása, a nevelőtestület munkájának összehangolása a meghatározott 
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feladatok megvalósítására.  
Az óvodavezető által megállapított munkaprogram alapján, legalább havonta, de szükség 
szerint tanácskoznak. Az ülések összehívása az óvodavezető feladata. A megbeszélésre, 
témáktól függően, tanácskozási joggal meghívható a Közalkalmazotti Tanács elnöke, a Szülői 
Szervezet képviselője. Az operatív vezetési ügyekben az óvodavezető, a vezető-helyettes heti 
rendszerességgel megbeszélést tart. A vezetőség tagjai ellenőrzési feladatokat is ellátnak. (Az 
ellenőrzési területek és tartalmak leírását és szabályozását az ellenőrzési terv tartalmazza.) 
A vezetőség tagjai szóbeli és írásbeli beszámolási kötelezettséggel bírnak az éves 
munkatervben meghatározottak alapján. 
Az alkalmazotti közösség, a Közalkalmazotti Tanács és az óvoda vezetőjének 
munkakapcsolatát a Közalkalmazotti Szabályzat rögzíti. A folyamatos kapcsolattartás, a 
tájékoztatás, a Közalkalmazotti Szabályzat módosításának előkészítése a Közalkalmazotti 
Tanács elnöke és az óvodavezető feladata. 
 

Általános intézményvezető-helyettes kijelölése és jogköre 
Az intézmény zavartalan működésének biztosítása érdekében ki kell jelölni az 
intézményvezető általános helyettesét. 
Az általános intézményvezető-helyettes kijelölése az intézményvezető hatáskörébe tartozik. 
Általános intézményvezető-helyettesként az óvodavezető Duró Margitot, intézményvezető-
helyettest jelöli ki. 
Felelős az intézmény szakszerű működéséért a gazdálkodás rendjéért. 
Az általános óvodavezető-helyettes segíti az óvodavezetőt az óvoda vezetésével összefüggő 
feladatok ellátásában. 
Az általános intézményvezető-helyettes a vezető kizárólagos jogainak gyakorlása kivételével 
teljes felhatalmazást kap az intézményvezető helyettesítésére. A vezető tartós távolléte esetén 
az általános vezető-helyettes a kizárólagos jogok gyakorlására is felhatalmazást kap az 
intézmény zavartalan működésének biztosítása érdekében. 

Az intézményvezetői tisztség betöltetlensége esetén az intézményvezetőt az általános 

vezető-helyettes helyettesíti. 

 
III. 1.2. AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRE 
Az intézmény a Gyál Város Önkormányzata által megállapított költségvetés alapján 
önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik, a köznevelési törvény és az intézményre 
vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint, az intézmény igazgatójának vezetői 
felelőssége mellett. Az intézmény a gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatait az intézmény 
a székhelyén látja el, a fenntartó által jóváhagyott költségvetési kereten belül önálló 
bérgazdálkodást folytat, de a gazdálkodással összefüggő kötelezettséget a fenntartó 
jóváhagyása nélkül nem vállalhat.  

Az intézmény székhelyét képező épület és telek vonatkozásában a tulajdonosi jogokat 
Gyál Város Önkormányzata gyakorolja. A képviselő – testület a költségvetési szerv 
részére biztosítja a 499/2. helyrajzi számon nyilvántartott korlátozottan forgalomképes 
földterület és épület. 
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Gyál Város Önkormányzata az intézmény székhelyét képező épületet, a telket és a 
feladatellátáshoz szükséges ingóságot (berendezéseket, felszereléseket, taneszközöket, 
informatikai eszközöket) leltár szerint használatra az Önkormányzat átadta az intézmény 
számára.  
A költségvetési szerv vezetője - tartós távolléte, vagy halaszthatatlan, más irányú elfoglaltsága 
esetén az intézmény vezetőjének általános-helyettese - jogosult a saját költségvetési 
bevételeinek növelése érdekében az intézmény használatába átadott korlátozottan 
forgalomképes ingatlanvagyont, vagy annak egy részét –figyelemmel Gyál Város 
Önkormányzatának „Az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog 
gyakorlásáról” szóló, mindenkori hatályos önkormányzati rendelete rendelkezéseire- a 
feltételek biztosítása esetén, bérleti szerződés alapján bérbe adni, amennyiben a bérbeadás 
jogszabályba nem ütközik, vagy az intézmény által folytatott tevékenységet nem sérti, vagy 
zavarja. 
 

Az intézmény gazdálkodási feladatainak ellátása 
A köznevelési intézmény, az óvoda önállóan működő költségvetési szerv. Szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik. 
A pénzügyi, gazdálkodási, valamint számviteli feladatait a Gyál Polgármesteri Hivatal 
látja el, az alapító szerv által jóváhagyott együttműködési megállapodás szerint. 
A köznevelési intézmény feladata az intézmény költségvetésének megtervezése, a költségvetés 
végrehajtása, valamint a következő bekezdésben részletezett feladatok ellátása.  
Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos irányítási feladatait a gazdasági vezető látja el. Az 
intézmény önállóan rendelkezik a költségvetés kiemelt előirányzatai felett (személyi 
juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, felhalmozási, felújítási kiadások 
vonatkoztatásában). Az intézmény vezetőjének döntése és a munkavállalók munkaköri 
leírásában meghatározottak alapján a gazdasági ügyintéző ellenjegyzésre és érvényesítésre, 
szakmai teljesítés igazolására, a térítési díjak beszedésére, a házipénztár kezelésére jogosult. 
Az intézmény vezetője és helyettesei kötelezettségvállalási és utalványozási joggal 
rendelkeznek; ellenjegyzésre és érvényesítésre a gazdasági vezető jogosult. Ellenjegyzési 
jogával élve aláírásával igazolja, hogy a kiemelt előirányzatok feletti rendelkezés gazdasági 
szempontból jogszerű, valamint a teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll.  
A gazdasági vezető a gazdálkodással kapcsolatos szerződések, azok teljesítésének igazolása, a 
költségvetés végrehajtása ügyeiben az intézmény képviselőjeként járhat el. 
 

III. 1.3. SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK 
A szakmai munkaközösségek módszertani, szakmai kérdésekben segítséget adnak a 
nevelőmunka tervezéséhez, szervezéséhez és ellenőrzéséhez. Működési rendjéről és 
munkaprogramjáról a szakmai munkaközösség dönt. A szakmai munkaközösség az óvoda 
pedagógiai programja, munkaterve és a munkaközösség tagjainak javaslatai alapján 
összeállított éves munkaterv szerint tevékenykedik.  

 
Szakmai munkaközösség hozható létre: 
 az óvoda nevelési célkitűzése célszerű, szakszerű és hatékony megvalósítására, 
 a nevelési feladatok, gyermeki tevékenységek értelmezésére és korszerűsítésére, 
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 a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása,  
 a szabadidő hasznos eltöltésével összefüggő feladatok ellátása,  
 a sajátos nevelési igényű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációját 

szolgáló feladatok szakszerű ellátásának segítésére, 
 intézmények közötti kapcsolattartásra. 

A szakmai munkaközösség feladatai: 
 szakmai, módszertani kérdésekben segítségnyújtás a nevelési-oktatási intézményben 

folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, értékeléséhez és 
ellenőrzéséhez, 

 részvétel az intézményben folyó szakmai munka belső ellenőrzésében, 
(A szakmai munkaközösség tagja és vezetője a belső értékelésben és ellenőrzésben 
akkor is részt vehet, ha nem szerepel az Országos szakértői névjegyzékben.) 

 gondoskodás a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak szakmai segítéséről, ennek 
érdekében a szakmai munkaközösség irányítja, segíti és ellenőrzi az óvoda szakmai és 
módszertani tevékenységét; ajánlásokat készít pl. játékeszközök beszerzésére; segíti a 
pályakezdő pedagógus tervező és gyakorlati munkáját; tájékoztatja és szervezi a 
továbbképzésekről, önképzési lehetőségekről a pedagógusokat; egyedi kérésre hospitál 
és konzultál. 

További feladatai: 
 A munkaközösség éves tervének kidolgozása az intézmény helyi pedagógiai 

programja és éves intézményi munkaterve alapján. 
 A munkaközösség munkájának koordinálása, a tervezett feladatok végrehajtásának 

ellenőrzése, visszacsatoló tájékoztatás az eredményekről, esetleges problémákról 
félévenként a munkaközösség és az óvodavezető felé, évente beszámol a 
nevelőtestületnek. 

 A pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, a pályázatok nevelőtestületi 
konszenzuson történő megírása, sikeres pályázat esetén annak lebonyolítása és 
elszámolása. 

 Az óvoda szakmai segítése módszertani értekezletetek és bemutató napok, 
társóvodákkal történő hospitálás szervezésével. 

 Az újonnan megjelenő szakirodalom figyelemmel kísérése, felhasználása és ajánlása. 
 A munkaközösségi tagok jutalmazására és kitüntetésére javaslattétel. 

A szakmai munkaközösség vezetőjét az óvodavezető bízza meg a nevelőtestület javaslatára 
határozott időre. Megbízatása többször meghosszabbítható. Feladatait munkaköri leírás 
alapján végzi. Megbízásának elvei az óvodában:  
 az óvodában eltöltött legalább 5 éves közalkalmazotti jogviszony, 
 legalább 3 éves kiemelkedő szakmai tevékenység, 
 a nevelőtestület általi elfogadottság, elismertség, 
 kiemelkedő önképzés, továbbképzés, 
 jó szervező, irányító és kommunikációs vezetői kompetenciákkal rendelkezés. 
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III. 1.4. NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ALKALMAZOTTAK 
Pedagógiai asszisztens 
A pedagógiai asszisztens az óvodapedagógus munkáját közvetlenül segítő személy, aki 
intézményi szintű feladatot lát el.  Feladata az intézményben folyó pedagógiai munka 
előkészítése, segítése az óvodapedagógus iránymutatása alapján. 

Feladatai: 
A gyermekek felügyeletének biztosítása mellett gondozási feladatokat lát el. Segíti a 
gyermekek befogadásának zökkenőmentessé tételét. Tevékenyen részt vesz a gyermek 
környezeti, személyi higiénés szokásainak kialakításában. Felügyeli, segíti, bátorítja a 
gyermekek általános jellegű egyéni és csoportos feladatai megoldásában. A pedagógus 
irányításával közreműködik a gyermek fejlesztő, korrekciós tevékenységben, egyénileg segít a 
gyermekeknek foglalkozásokon. A (gyógy)pedagógus útmutatásai alapján egyénileg segíti a 
gyerekeket az adott képességterületek fejlesztésében. Az óvodapedagógust segíti a speciális 
problémák rendezésében, a tehetséges gyermeknek tehetsége kibontakoztatásában. 
Közreműködik adminisztrációs teendők ellátásában, az óvodai dokumentumok 
elkészítésében. 
A pedagógiai asszisztens az oktatási tevékenysége keretében: egyeztet a pedagógussal az 
elvégzendő feladatokról és átveszi a szükséges eszközöket, segédanyagokat. Önállóan kezeli a 
foglalkozáshoz szükséges eszközöket, megszervezi és előkészíti a pedagógus által kijelölt 
feladatok elvégzését. 
 

Dajka 
Munkáját az óvodavezető-helyettes által meghatározott munkarendben a helyettes irányítása 
és ellenőrzése alapján, csoportmunkáját a csoportvezető óvodapedagógus irányítása alapján 
végzi. 

Feladatai: 
A csoportvezető óvónőt – az által meghatározott napirend szerint - segíti a gyermekek 
gondozásában, öltöztetésében, a tisztálkodási teendők ellátásában. Az óvónő mellett a 
nevelési terveknek megfelelően tevékenyen részt vesz a gyermekcsoportok életében. 
Elsődleges feladata a gyermekek óvása, védése. 
Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik, megteremti a nyugodt pihenés 
feltételeit. Az óvodai nevelés eredményességéhez munkájával nyújtson minőségi szolgáltatást 
A tényleges munkakezdés előtt legalább tíz perccel jelenjen meg, munkavégzésre készen. Az 
esetleges távolmaradását időben jelezze vezetőjének. Munkaidő alatt csak az intézményben 
lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát. Tevékenyen vegyen részt az óvoda jó 
hírnevének alakításában, megőrzésében. Az óvodai ünnepélyeken, hagyományokban aktívan 
közreműködik, a szervezési feladatokban a felettes vezető és az óvónő útmutatásai szerint 
részt vesz. 

 
III. 1.5. SZÜLŐI SZERVEZETEK (SZSZ) 
Az óvodában a szülők jogaik érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében szülői 
szervezetet, illetve közösséget működtethetnek. 
Szülői szervezetet az óvoda egy-egy csoportjába járó gyermekek szülei alkotják. 
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Minden csoportban, külön szülő szervezet, közösség működik: a szülői közösség élén egy 
elnökkel és őt segítő aktívákkal. 
A szülő szervezet dönt saját működési rendjéről, tisztségviselőinek megválasztásáról. 
Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. 
 

III. 1.6. KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS (KT)  
Közalkalmazotti Tanácsot (továbbiakban: KT) kell választani minden olyan munkáltatónál, 
ahol a közalkalmazottak létszáma a tizenöt főt eléri.  
A KT feladata döntésekben való részvétel, a közalkalmazottak képviselete. 
A KT mandátuma három évre szól, tagjai száma az adott szervnél foglalkoztatott 
közalkalmazottak létszámától függ. A tanács tagjának az választható, aki az adott szervnél 
legalább hat hónapja foglalkoztatott.  
A KT-t együttdöntési jog illeti meg a kollektív szerződésben meghatározott jóléti célú 
pénzeszközök felhasználása, illetve az ilyen jellegű intézmények és ingatlanok hasznosítása 
tekintetében. 
Véleményezési joga van a következő esetekben: 
 a munkáltató gazdálkodásból származó bevételei felhasználásának tervezete;  
 a munkáltató belső szabályzatának tervezete;  
 a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedés tervezete;  
 a korengedményes nyugdíjazásra és a megváltozott munkaképességű 

közalkalmazottak rehabilitációjára vonatkozó elképzelések;  
 a közalkalmazottak képzésével összefüggő tervek;  
 a munkáltató munkarendjének kialakítása és az éves szabadságolási terv.  

Intézményünkben a közalkalmazottakat a jogszerűen lefolytatott közalkalmazotti tanácsi 
választásokon közvetlenül választott KT képviseli. 
A KT működésének részletes szabályait, üléseinek időpontjait saját ügyrendje határozza meg, 
mely a közalkalmazottak magas színvonalú képviseletét tartja szem előtt. 
 

III. 2. A VEZETŐK ÉS A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE, 
FORMÁJA 

Az óvoda dolgozói 
Az óvoda dolgozóit a köznevelési törvény előírásai alapján megállapított munkakörökre a 
fenntartó által engedélyezett létszámban az óvodavezetője alkalmazza. Az óvoda dolgozói 
munkájukat a munkaköri leírásaik alapján végzik. Az óvodában alkalmazottak köre: 
óvodavezető, óvodavezető - helyettesek, óvodapedagógusok, fejlesztőpedagógus, a 
pedagógiai munkát közvetlenül segítők, a pedagógiai asszisztensek, a dajkák, karbantartó-
kertész. Az óvodavezető közvetlen munkatársa az óvodatitkár és a gazdasági ügyintéző. 
Munkájukat a munkaköri leírásuk alapján végzik. 

A vezetők közötti kapcsolattartás rendje, formája 
Az intézmény vezetője és a helyettesek kapcsolattartása folyamatos, a szükségletnek 
megfelelő rendszerességgel tartanak vezetői megbeszéléseket. 
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A vezető-helyettes a munkaidő kedvezményének idejét hetente a munkaköri leírásában 
szereplő feladatok elvégzésével (munkarend stb.) tölti.  
A megbeszéléseket az óvodavezető készíti elő és vezeti, témája az óvoda pedagógiai és 
működési feladatainak koordinálása, aktuális feladatok ütemezése és előkészítése. A vezetők 
a megbeszéléseken beszámolnak a vezetésük alá tartozó szervezeti egységek működéséről, 
illetve továbbítják az információkat az értekezleteken született döntésekről az irányításuk alatt 
lévő szervezeti egységnek, továbbá a szervezeti egységektől a vezető felé. 
 

A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 
Az alkalmazottak különböző közösségeinek kapcsolattartása az óvodavezető segítségével, és 
választott képviselők útján valósul meg. 
A kapcsolattartás fórumai: 
 az óvodavezetés ülései, 
 a különböző értekezletek, 
 megbeszélések, 
 fórumok, 
 a dolgozók javaslataival foglalkozó csoport ülései. 

Az értekezletről jegyzőkönyv készül. 
Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit magasabb jogszabályban meghatározott jogok 
illetik meg. 
 

A vezetőség tagjai kötelesek: 
 A vezetőség ülése után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó dolgozókat döntéseiről, 

határozatairól. 
A dolgozók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy 
munkaközösség-vezetőjük, illetve választott képviselőjük útján közölhetik az óvoda 
vezetőségével. 
Nevelőtestületi értekezletek rendje. A nevelőtestületre vonatkozó rendelkezéseket a Nkt. 
70§ és az 20/2012 EMMI rendelet 117§ szabályozza.   
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A nevelőtestület által átruházott jogkörök a megbízottak megjelölésével 
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A nevelőtestület a nevelési év folyamán rendszeres és rendkívüli értekezleteket tart.  

Nevelőtestületi értekezletet kell tartani: 
 a Pedagógiai Program módosítása elfogadására, 
 az SZMSZ módosítása elfogadására, 
 a nevelési év előkészítésére, a munkaterv elfogadására, 
 az óvoda éves munkájának értékelésére, egyéb átfogó elemzések, értékelések, 

beszámolók elfogadására, 
 a házirend elfogadására,  
 a pedagógus- továbbképzési terv elfogadására,  
 a nevelőtestület véleményének kikérésére a vezető helyettes megbízása, illetve a 

megbízás visszavonása előtt,  
 a jogszabályban meghatározott esetekben. 

 
A részvételre jogosultak - ha erről magasabb jogszabály másként nem rendelkezik - 
döntéseiket nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozzák. 
Az értekezletekről jegyzőkönyvet kell vezetni. 
 

Rendszeres értekezletek 
 Nevelési évnyitó értekezlet: nyári élet értékelése, új nevelési év fő feladatainak 

kijelölése, munkatervi javaslat megvitatása (augusztus utolsó hetében). 
 Nevelési évzáró értekezlet: a nevelési év munkájának értékelése, tapasztalatok 

megbeszélése, javaslatok a jövőre nézve. 
 Nevelőtestületi értekezletek: 1 nevelési évben legalább havonta egy alkalommal, 

rendkívüli esetben azonnal, vagy a Nevelőtestület által választott téma feldolgozására 
előre meghatározott időpontban. 
 

Rendkívüli Nevelőtestületi értekezletet 
 az óvodavezető elhatározásából, ha azt valamely fontos érdek szükségessé teszi, 
 szülői szervezet kezdeményezésére, ha azt a nevelőtestület elfogadta, 
 az óvoda lényeges problémáinak megoldására, ha a nevelőtestület egyharmada vagy a 

közalkalmazotti képviselő kéri, ha az óvodavezető szükségesnek látja. 
A rendkívüli nevelőtestületi értekezletet a kezdeményezéstől számított nyolc napon belül kell 
összehívni.  
 

Munkaközösségi értekezletek 
Munkaközösségi értekezletet a munkaközösség vezetője hívja össze, legalább negyedévente 
egyszer. 
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 Összeállítja az intézmény Pedagógiai programja és munkaterve alapján a 
munkaközösség éves programját, erről tájékoztatja a nevelőtestületet a nevelési év 
elején. 

 Beszámolót, összefoglaló elemzést, értékelést, készít a Nevelőtestület számára az éves 
feladatterve szerinti teljesítéséről, a fejlesztési folyamatról a nevelési év végén. 

 Módszertani értekezletet tart, bemutató foglakozásokat tart és szervez. 
 A nevelőtestület tagjai bemutató foglalkozásai után szakmai megbeszélést tartanak a 

munkaközösség vezető irányításával. 
 

Alkalmazotti közösségi értekezletek 
A kapcsolattartásnak különböző formái vannak, melyek közül mindig azt kell alkalmazni, 
amelyik a legmegfelelőbben szolgálja az együttműködést: 
 értekezletek, 
 megbeszélések. 

A belső kapcsolattartás általános szabálya, hogy különböző döntési fórumokra, 
nevelőtestületi-, alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a döntési, 
egyetértési és véleményezési jogot gyakorló közösségek által delegált képviselőt meg kell 
hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Az értekezletről jegyzőkönyv készül. 
Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit magasabb jogszabályban meghatározott jogok 
illetik meg. 
Alkalmazotti értekezletet kell tartani: a köznevelésről szóló törvényben meghatározott 
fenntartói döntések előzetes véleményezésére, amelyek az óvoda megszüntetésével, 
átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének 
meghatározásával és módosításával, a vezetői megbízással kapcsolatosak. 
 

III. 2.1. A KIADMÁNYOZÁS- ÉS A KÉPVISELET SZABÁLYAI 
Az intézményben bármilyen területen kiadmányozásra, a kiadványok továbbküldhetőségének 
és irattárazásának engedélyezésére az intézményvezető jogosult.  
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 cím), 
 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, 
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 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 
„s.k." toldattal, 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 képviselet szabályai 
A köznevelési intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult, aki ezt a jogát 
meghatározott esetekben átruházhatja más személyre vagy szervezetre.  
Az intézmény képviseletéről a fenntartó – indokolt esetben – meghatározott ügyek 
tekintetében saját döntése alapján rendelkezhet.  
Az intézményvezető a képviseleti jogát – aláírásával és az intézmény bélyegzőjével ellátott 
írásos nyilatkozatában – az általa kijelölt személyre ruházhatja át. 
A képviseleti jog átruházásáról szóló nyilatkozat hiányában – amennyiben az ügy elintézése 
azonnali intézkedést igényel – a nyilatkozattételre az a személy jogosult, akit erre a szervezeti 
és működési szabályzat helyettesítésről szóló rendelkezései az intézményvezető helyett 
történő eljárásra feljogosítanak.  
A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki: 
 az intézmény képviselete személyesen vagy meghatalmazott útján hivatalos ügyekben 

települési önkormányzatokkal való ügyintézés során állami szervek, hatóságok és 
bíróság előtt, 

 az intézményfenntartó és az intézmény működtetője előtt; 
 intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során a nevelési-

oktatási intézményben működő egyeztető fórumokkal, így a nevelőtestülettel, a 
szakmai munkaközösségekkel, a szülői szervezettel, más köznevelési intézményekkel, 
szakmai szervezetekkel, az intézmény fenntartásában és működtetésében érdekelt 
gazdasági és civil szervezetekkel; 

 az intézmény belső és külső partnereivel megyei, helyi gazdasági kamarával az 
intézmény székhelye szerinti egyházakkal, munkavállalói érdekképviseleti szervekkel 
sajtónyilatkozat megtétele az intézményről a nyomtatott vagy elektronikus média 
részére kifejezett rendelkezéssel arról, hogy mit és hogyan hozhatnak a nyilatkozatból 
nyilvánosságra; 

 az intézményben tudományos kutatás vagy szépirodalmi művek elkészítésének 
céljából történő információgyűjtés engedélyezéséről szóló nyilatkozat megtétele. 

Az anyagi kötelezettségvállalással járó jogügyletekben való jognyilatkozat tételről, annak 
szabályairól fenntartói, működtetői döntés vagy külön szabályzat rendelkezik.  
Ha jogszabály úgy rendelkezik, hogy a jognyilatkozat érvényességéhez két képviseleti joggal 
rendelkező személy nyilatkozata szükséges, azon az intézmény vezetője és valamelyik 
magasabb vezetői beosztásban lévő alkalmazottjának együttes aláírását kell érteni. 
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III.2.2. A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS FORMÁI ÉS A 
KAPCSOLATTARTÁS RENDJE 

A szakmai munkaközösségre vonatkozó rendelkezéseket a Nkt. 71§ és az 20/2012 EMMI 
rendelet 118§ szabályozza. 
Óvodánkban munkaközösségek (eddigi tapasztalataink alapján 2-re volt igény) működnek. 
A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség vezető irányítja. A munkaközösség 
vezetőjét az óvodavezető egyetértésével a munkaközösség tagjai választják meg. A szakmai 
munkaközösségek vezetőinek, tagjainak nevét, a tevékenység irányát nevelési évenként az 
óvoda éves munkaterve rögzíti. 
A szakmai munkaközösségek tevékenységét az általános óvodavezető koordinálja. 
A szakmai munkaközösségek egymással kapcsolatot tartanak, egymás foglalkozásait 
látogathatják. 
A szakmai munkaközösségek vezetői az évzáró nevelőtestületi értekezleten számolnak be az 
átruházott hatáskörök gyakorlásáról, szóban szükség szerint, írásban évente egyszer. 
A szakmai munkaközösség létrehozásának feltétele, hogy minimum 3 fő pedagógus 
kezdeményezze. 
 
Működési rendjéről és munkaprogramjáról a szakmai munkaközösség dönt. Gyakorolja a 
Nemzeti köznevelési törvényben és a végrehajtási rendeletben megállapított döntési, 
véleményezési javaslattételi jogosultságait. 
 
Munkaközösségünk célja 
 a Pedagógiai Program célkitűzéseinek megvalósításában való aktív részvétel, 
 az intézményen belüli követelményrendszer és értékrend összehangolása 
 a munkaközösségi tagok munkájának segítése, egymás munkájának megismerése, 
 a nevelőmunkánk hatékonyságának növelés, minőségének fejlesztése, 
 új módszerek, eljárások kidolgozása, továbbadása 
 a munkaközösségi tagok önképzésének elősegítése. 
 az új dolgozók beilleszkedésének, szakmai előmenetelének segítése. 

 
Jogköre 

 meghatározza működésének rendjét, elfogadja munkatervét 
 vezetőjét az óvodavezető bízza meg a szakmai munkaközösség kezdeményezése 

alapján, a megbízás többször meghosszabbítható. 

A szakmai munkaközösségek együttműködésének formái 
Feladatait az éves munkaterve tartalmazza.  
A nevelési-oktatási intézmény pedagógusai szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre. A 
munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési-oktatási 
intézményben folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéshez.  
A munkaközösség pedagógusok csoportja, melynek értekezletei nyíltak. Témái az általuk 
létrejött szakmai innováció segítése. 
A munkaközösség létrehozását kezdeményezheti minimum három pedagógus vagy az 
óvodavezetőség.  
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Munkaközösségek közötti kapcsolattartás rendje 
A munkaközösségek egyes feladatoknál együttműködhetnek (pl. projektek összeállítása), 
illetve beszámolhatnak eredményeikről egymásnak. Értekezleteket éves tervük szerint és 
szükség szerint tarthatnak. Egyeztetnek a házi bemutatók időpontjában, hogy azokon minél 
több óvodapedagógus részt tudjon venni. 

 
Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok 
Az óvodai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a nevelőtestület tagjaiból 
munkacsoportok alakulhatnak. Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület 
választja, vagy az óvodavezető bízza meg. 
 

A különböző feladatok ellátásánál elsődleges szempont: 
 a szakképzettség  
 a szakmai érdeklődés  
 a rátermettség 
 a szakmai tapasztalat 
 az egyenletes terhelés 

 

III. 2.3. A VEZETŐK ÉS A KT KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI 
Alkalmazotti jogok és a kapcsolattartási rend 
A közalkalmazotti jogok: 
A közalkalmazottak munkavégzésével kapcsolatos kötelezettségeket és jogokat a munka 
törvénykönyve és a közalkalmazotti törvény szabályozza. A szakmai munkát végző 
pedagógusok mellett a többi dolgozó az oktató-nevelő munkát közvetlenül vagy közvetve 
segíti. Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott 
részvételi, javaslattételi, egyetértési és döntési jogok illetik meg. 
Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét azokon a 
rendezvényeken, amelyekre meghívót kap. 
Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg az óvodai intézménnyel jogviszonyban álló 
közalkalmazottait és közösségeit. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntési 
jogkör gyakorlója mérlegeli. Az döntést hozó személynek (közösségnek) az írásos javaslatra, 
véleményre álláspontját, a javaslattevővel, véleményezővel közölni kell. 
Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. 
A döntési jog a rendelkező személy vagy testület számára kizárólagos intézkedési jog, 
amelyet jogszabályok biztosítanak. 
Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója (az intézményvezető) teljes felelősséggel egy 
személyben, testületi jogkör esetén a testület abszolút többség (50%+1 fő) alapján dönt. 
A vezető-helyettes gondoskodik arról, hogy a gyermekeket és a dolgozókat érintő 
intézkedések időben eljussanak. 
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Heti rendszerességgel az ellátandó feladatok függvényében és szükség szerint a vezető, illetve 
az általános vezető-helyettes, vezetőségi tagok megbeszélést tartanak. 
A vezető-helyettes segíti a kapcsolattartást az óvoda alkalmazottai között. 

 
A nevelőtestület közös programjai: 

 Nevelőtestületi értekezletek 
 Házi bemutatók, hospitálások 
 Összevont szülői értekezletek 
 Alkalmazotti értekezletek 
 Havi megbeszélések, értekezletek 
 Óvodai rendezvények 
 Tanulmányi, élményszerző kirándulások 
 Továbbképzések 

 
A Közalkalmazotti Tanács a törvényben biztosított egyetértési, véleményezési és 
tájékozódáshoz való jogkörét a közalkalmazotti szabályzat alapján gyakorolja. Az 
intézményvezetővel való közvetlen kapcsolattartás az elnök feladata, amelyet a 
jogszabályokban előírt módon gyakorol. 
A Közalkalmazotti Tanács tekintetében, mint az óvodában dolgozó közalkalmazottak 
érdekképviseleti szervezete, az együttműködésre vonatkozó előírásokat az intézményi 
közalkalmazotti szabályzat tartalmazza. 

 
III. 2.4. A VEZETŐK ÉS A SZÜLŐI SZERVEZETEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI 
Az óvodai csoportokban működő szülői közösségek kérdéseiket, javaslataikat, véleményüket 
a csoportokban választott elnök segítségével juttathatják el az óvodavezetőhöz. Az elnökkel 
az óvodavezető tartja a kapcsolatot, akadályoztatása esetén a vezető-helyettes. 
Az óvodavezetője a Szülői Szervezet vezetőségével minden nevelési évben két alkalommal 
ülésezik, melynek keretén belül tájékoztatja az óvoda feladatairól, tevékenységeiről, 
eredményeiről. 
Szükséges, hogy a szülők ismerjék az óvoda nevelési törekvéseit és pedagógiai programját, 
amelyet az intézményvezető és az óvodapedagógusok a szülői értekezleteken ismertetnek. 
A Szülői Közösség képviselőjét a nevelőtestületi értekezletnek azon napirendi pontjainak a 
tárgyalására, amelyek a gyermekek nagyobb csoportját érinti meg kell hívni.  A Szülői 
Közösség képviselője tárgyalási jogkörrel vesz részt az értekezleten. (A gyermekek nagyobb 
csoportja a mindenkori felvett gyermeklétszám 51%-a.) 

Az óvoda a Szülői Közösség részére véleményezési jogosultságot biztosít: 
 a Szervezeti és Működési Szabályzat szülőket érintő rendelkezéseiben, 
 a helyi pedagógiai program módosításainál, 
 a szülőket anyagilag is érintő ügyekben, 
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 az óvoda és a család közötti kapcsolattartás rendjének és a gyermekvédelmi 
feladatoknak a meghatározásában, 
 a Házirendet érintő kérdésekben. 

 
III. 3. AZ EGYES INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK EGYMÁS KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁSÁNAK 
FORMÁI, MÓDJA 
Csoportok - óvodapedagógusok  
A csoport két óvodapedagógusa napi kapcsolatát jellemezze: 
 gyermekközpontúság, 
 gyermekvédelmi, gyermeki jogok érvényesülése, 
 nevelési feladatok érintő kérdések összehangolása, 
 szakmai módszertani kérdések megvitatása, együttes alkalmazása, 
 a gyerekekkel kapcsolatos információátadás, szükség esetén írásos, 
 szervezési feladatok megosztása, 
 adminisztrációs feladatok naprakész elvégzése, egymás közötti feladatmegosztással. 

 
Óvodapedagógusok- dajkák 
A csoportok óvodapedagógusai és a dajkák napi kapcsolatát jellemezze: 
 együttműködés a gyermekek érdekeinek elsődleges figyelembevételével (óvó, védő, 

gondozási feladatok). 

Óvodapedagógusok – gyógypedagógus 
Az óvodapedagógusok és a gyógypedagógus kapcsolatát jellemezze: 
 a gyerekek fejlődésével, fejlesztésével kapcsolatos kérdések rendszeres megbeszélése, 
 egyéni fejlesztési tervek elkészítésében szakmai segítségnyújtás, dokumentáció 

ellenőrzése. 

Óvodapedagógusok – pedagógiai asszisztensek 
Az óvodapedagógusok és a pedagógiai asszisztensek kapcsolatát jellemezze: 
 A gyermekek érdekében nevelési, gyermekvédelmi, szakmai, adminisztrációs, 

szervezési feladatok megbeszélése, munkamegosztása. 

Gyógypedagógus – pedagógiai asszisztensek 
A gyógypedagógus és a pedagógiai asszisztensek kapcsolatát jellemezze: 
 a gyerekek fejlődésével, fejlesztésével kapcsolatos kérdések rendszeres megbeszélése, 
 a gyógypedagógus szakmai segítségnyújtása a csoporton belüli egyéni fejlesztésekkel 

kapcsolatban. 

Óvodapedagógusok – pszichológus 
Az óvodapedagógusok és a pszichológus kapcsolatát jellemezze: 
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 A gyerekek fejlődésével, érzelmi-akarati életével, nehézségeivel kapcsolatos 
problémák megbeszélése. 

Óvodapedagógusok - logopédus 
Az óvodapedagógusok és a logopédus kapcsolatát jellemezze: 
 a gyerekek nyelvi fejlődésével kapcsolatos kapcsolattartás. 

 
III. 4. A KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA ÉS MÓDJA 
Az intézmény külső kapcsolatainak szabályozása 
Az intézmény rendszeres munkakapcsolatot tart fenntartójával, Gyál Város 
Önkormányzatával. 
Intézményünk feladatainak elvégzéséhez, valamint a hatékonyság fokozása érdekében 
rendszeres kapcsolatot tart fenn más intézményekkel: óvodákkal, általános iskolákkal, 
alapfokú művészeti iskolával, közművelődési intézményekkel, pedagógiai szakmai 
szolgáltató intézményekkel, szakértői bizottságokkal, egészségügyi szakszolgálatokkal 
(orvos, védőnő), gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekkel és a történelmi 
egyházakkal. (HPP részletesen) 
 

 Gyáli Bóbita Bölcsőde 
 Liliom Óvoda 
 Tátika Óvoda 
A kapcsolattartó: az óvoda vezetője és az óvoda pedagógusai. 
A kapcsolat tartalma: a gyermekek óvodai beilleszkedésének segítése a bölcsőde-óvoda 
átmenet megkönnyítésével. 
A kapcsolat formája: kölcsönös látogatás, szakmai fórum. 
Gyakoriság: látogatás, nevelési évenként az óvodai jelentkezés előtt, illetve nevelési 
évenként a beszoktatást követően, fórum évente minimum egy alkalommal. 

 Gyáli Ady Endre, Gyáli Zrínyi Miklós, Gyáli Bartók Béla Általános Iskolával  
A kapcsolattartó: az óvoda vezetője és az óvoda pedagógusai. 
A kapcsolat tartalma: a gyermekek iskolai beilleszkedésének segítése az óvoda-iskola 
átmenet megkönnyítésével. 
A kapcsolat formája: kölcsönös látogatás, szakmai fórum. 
Gyakoriság: látogatás nevelési évenként az iskolai beiratkozás előtt (iskolanéző), illetve 
nevelési évenként az első félévet követően, (volt óvodásaink nyomon követése) szakmai 
fórum, nyíltnap, évente minimum egy alkalommal. 

 Az óvoda orvosával, védőnőjével, fogászati rendelővel. 
A kapcsolattartó: az óvoda vezetője. 
A feladatellátásra szóló megállapodást Gyál Város Önkormányzat jogosult megkötni. 
A kapcsolat tartalma: a gyermekek egészségügyi ellátása, iskolába menő gyermekek 
körében az általános belgyógyászati vizsgálaton túl szemészeti és hallásvizsgálat. 
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A kapcsolat formája: egészségügyi vizsgálat, szűrés, beutalás kezelésre. 
Gyakoriság: nevelési évenként 2 alkalommal orvosi vizsgálat, kéthetente védőnői 
jelenlét, évente egy alkalommal fogászati szűrés. 
Orvosi beavatkozás - kezelés - csak a szülő előzetes értesítése és beleegyezése után 
történhet. (Kivétel ez alól a baleseti elsősegélynyújtás.) 
Az alkalmazottak alkalmassági vizsgálatát végző szolgáltatás tekintetében a munkába 
állás előtti orvosi vizsgálatra és az időszakos orvosi vizsgálatra történő beutalás az 
óvodavezető kötelessége, a vizsgálaton való részvétel kötelessége pedig az alkalmazotté. 

 Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás  
Kapcsolattartó: óvodavezető  
A kapcsolat tartalma: Az óvodavezető kapcsolatot tart a pedagógiai szakmai szolgáltatások 
ellátására létrehozott intézményekkel.  

  A PSZ éves munkatervének, továbbképzési tervének, havi programterveinek 
megismerése, az érdeklődés szerinti részvétel biztosítása  

 Megjelenő igény szerint szakmai segítség kérése  
 Szaktanácsadó  
 PSZ munkatársak meghívása szakmai napjainkra  

 Pedagógiai Szakszolgáltatóval 
A kapcsolattartó: az óvoda vezetője, illetve egyeztetést követően a fejlesztőpedagógus, 
illetve logopédus. 
A kapcsolat tartalma: a gyermekek speciális vizsgálata, egyéni fejlesztése, a beiskolázás 
segítése, valamint tanácsadás nevelési kérdésekben. 
A kapcsolat formája: vizsgálat kérése, kölcsönös tájékoztatás, esetmegbeszélés, 
konzultáció, szülői értekezleten való részvétel. 
Gyakoriság: nevelési évenként a beiskolázást megelőzően, illetve a fejlesztőpedagógus, 
pszichológus, logopédus és óvónők jelzése alapján szükség szerint.  

 Kertváros Szociális Központtal, Járási Gyámhivatallal 
      A kapcsolattartó: óvodavezető, illetve egyeztetést követően a gyermekvédelmi felelős. 
     A kapcsolat tartalma: a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése, 

esélyegyenlőség biztosítása. 
A kapcsolat formája, lehetséges módja: Az intézmény segítséget kér a Gyermekjóléti 
Szolgálattól, ha a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja 
megszüntetni, valamint minden olyan esetben, amikor a gyermekközösség védelme miatt 
ez indokolt.  

• a Gyermekjóléti Szolgálat értesítése, ha az óvoda a szolgálat beavatkozását 
szükségesnek látja, 

• amennyiben további intézkedésre van szükség, az óvoda megkeresésére a 
Gyermekjóléti Szolgálat javaslatot tesz arra, hogy az óvoda a gyermekvédelmi 
rendszer keretei között milyen intézkedést tegyen,  

• esetmegbeszélés - az óvoda részvételével a szolgálat felkérésére, 

• szülők tájékoztatása révén (a Gyermekjóléti Szolgálat címének és telefonszámának 
intézményben való kihelyezése), lehetővé téve a közvetlen megkeresést. 
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Gyakoriság: nevelési évenként minimum 2 alkalommal, illetve szükség szerint. 
Az intézmény képviselete az intézményvezető jogköre és feladata. A külső kapcsolattartás 
részletes szabályozása: a partnerek azonosítása, igényeik felmérése, a kapcsolattartás formája 
és módja a helyi pedagógiai programban is rögzítve. 

 Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-vel való 
kapcsolattartás 

A gyermekek étkezését Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. biztosítja 
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott önköltségi áron, külön 
étkezési szerződés keretében. A szolgáltatás biztosításának részleteit, feltételeit, felek 
kötelezettségeit az étkezési szerződés rögzíti. (88/2014. / Az étkezési szerződés az SZMSZ 
3.sz. függeléke.) 
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IV. A MŰKÖDÉS RENDJE 

IV.1. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE 
A nevelési év helyi rendje 
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 és nyílt napok időpontját. 

A gyáli óvodák - a fenntartó döntése értelmében – nyáron is nyitva tartanak. A nyárra 
vonatkozó igények előzetes felmérésének összesítése után – amennyiben a gyermeklétszám 
ezt indokolja – az intézményvezető dönt a gyermekek összevont csoportokban történő 
nevelésről. Az intézményben a nyári felújítási-takarítási munkák alatt is biztosított a 
gyermekek ellátása. A munkaszüneti napok miatt előfordulhatnak munkanap áthelyezések. 
Amennyiben munkanapot szombaton kell ledolgozni az óvodai ellátást az igények előzetes 
felmérése után az alábbiak szerint biztosítjuk: ha az óvodát igénylők száma meghaladja a 10 
főt, akkor az óvoda nyitva van és a gyermekek nevelése összevont csoportokban történik, ha 
az óvodát igénylők száma nem éri el a 10 főt, akkor ügyeletes óvoda fogadja a gyermekeket. 
2014-től a téli szünetre és a szombati munkanapokra – ha a gyermeklétszám 10 fő alá esik – 
az ügyeletes óvodát rotációs elv alapján a fenntartó jelöli ki. 
Az intézmény egy nevelési évben legfeljebb 5 nevelés nélküli munkanapot szervez. Nevelés 
nélküli munkanapokon a szülők igénye szerint ügyeletet kell szervezni oly módon, hogy a 
gyermekekkel óvodapedagógus foglalkozzon. 
A nevelési év helyi rendjét, az intézmény rendszabályait a nevelési év kezdetén tartott szülői 
értekezleten ismertetni kell minden csoportban. 
 

A gyermekek fogadása, a nyitva-tartás rendje 
Az óvoda a nevelési évben hétfőtől péntekig 6 órától 18 óráig tart nyitva. Heti pihenőnapon 
és munkaszüneti napon az óvodát zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való 
eltérésre a fenntartó adhat engedélyt és az óvoda vezetője rendeli el a változtatást. 
Rendezvények esetén a nyitva-tartástól való eltérést az intézmény vezetője engedélyezi. 
Az óvodát reggel a munkarend szerint 6 órára érkező dajka nyitja. 
Reggel 6 és 7 óra óvodapedagógus fogadja a gyermekeket az éves munkatervben megjelölt 
csoportban, ahol a gyermekek valamennyi csoportból összevontan gyülekeznek. Óvodásaink 
délután 1630-tól 18 óráig összevontan játszanak hazamenetelig. A fogadó csoportok kijelölése 
hetes forgó-rendszerben működik. 
Az óvodába érkezés reggel 6 és 8 30 között történik. Az ebéd után hazajáró gyermekeket 1230-
1300 között lehet elvinni. Délután a hazavitel ideje: 15-tól 18 óráig. Az óvoda bejárata 830-1230 

között, majd 13-15 között zárva tartjuk. Rendkívüli esetben, ha a csoportok létszáma 
jelentősen lecsökken, a teljes nyitvatartási időben össze lehet vonni az óvodai csoportokat. Az 
összevonás feltétele, hogy az összevont csoport létszáma a 30 főt nem haladhatja meg. 
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Az óvodai jogviszony létesítése és feltételei 
Az óvodába a gyermekek felvétele, átvétele jelentkezés alapján történik. Az óvodai beíratások 
idejét, módját a fenntartó határozza meg az adott év április 20. és május 20. közötti 
időszakban. Az óvoda a határidő előtt legalább 30 nappal a beiratkozás időpontját 
nyilvánosságra hozza. Az óvodába az a gyermek vehető fel, aki betöltötte a harmadik életévét 
vagy fél éven belül betölti azt. 
A szülő a gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az újonnan érkező 
gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik. A felvételi 
körzethatárokat a fenntartó jelöli ki. A felvételi körzethatárt az SZMSZ melléklete képezi. 
A gyermekek felvétele a Házirendben meghatározott eljárásrend alapján történik. Az óvodába 
jelentkezők felvételéről vagy elutasításáról az érvényes jogszabályok figyelembevételével az 
intézmény vezetője dönt és írásban értesíti a szülőket. Elutasításra abban az esetben kerülhet 
sor, ha az óvodába jelentkező gyermekek száma meghaladja a törvény szerint felvehetők 
létszámát. 
Az Nkt. 8.§ (2) bekezdése értelmében, a gyermekek rendszeres óvodába járása kötelező, 
legalább napi négy óra időtartamban, attól az év augusztus 31. napjától kezdődően, amikor 
betöltik 3. életévüket. (2015. 09. 01-től) 
A szülő kérelmére az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekét 
szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben 
való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, 
sajátos helyzete indokolja. (2015. 09. 01-től) 
Az óvodai elhelyezés megszűnik, ha 
 a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján. 
 a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad, a bejelentésben megjelölt napon. 
 az óvodai elhelyezést fizetési hátralék miatt az óvodavezető megszüntette a szülő 
eredménytelen felszólítása és a gyermek szociális helyzetének vizsgálata után, a 
megszűnés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedése után. 
 a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján. 
 a jogszabályban meghatározottnál, igazolatlanul többet van távol az óvodai 
foglalkozásokról. (kivéve ez alól az a gyermeket, aki hátrányos helyzetű, illetve azt, aki az 
5. életévét betöltötte és napi négy órát köteles az óvodai nevelésben eltölteni). 

 

A gyermekek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések 
A gyermek távolmaradását a szülőnek be kell jelenteni. Ha a szülő gyermekét bármely ok 
miatt nem kívánja óvodába vinni, írásba tájékoztatni kell az óvodapedagógust. 
A kötelező óvodalátogatás alól az óvoda vezetője adhat felmentést akkor, ha a gyermek 
iskolai életmódra való felkészítését biztosítottnak látja. 
A csoportvezető óvodapedagógusok naponta vezetik a felvételi és mulasztási naplót. A 
gyermekek igazolatlan mulasztását nyomon követik és jelzik az intézményvezetőnek, ha az 
igazolatlan hiányzás mértéke meghaladta a megengedett mértéket. Az óvoda vezetője a 
(házirendben lefektetett) szabályozásnak megfelelően intézkedik.  
Betegség miatti hiányzás után a gyermeket csak orvosi igazolással fogadhatja be az 
óvodapedagógus. 
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Az étkezési hozzájárulás befizetésének és visszatérítésének szabályai 
Az óvodában - az Nkt. előírásainak megfelelően, mint a nevelési-oktatási intézmények körébe 
tartozó intézményben - az állam és az önkormányzat által finanszírozott pedagógiai 
szolgáltatás ingyenesen vehető igénybe. 

Az óvodai étkezés igénybevételéért térítési díjat kell fizetni, melynek összegét 
önkormányzati rendelet határozza meg. 
 
Egyéb a működés rendjére vonatkozó általános szabályok 
Gyermekek az óvodában 
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely 
a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti 
fel. Az óvodai nevelés a teljes óvodai élet magába foglaló játék, játékos tanulási 
folyamatok keretében zajlik. 
Az óvodai szervezett tanulási folyamatok (foglalkozások) általában 7-11- ig tartó időszakban 
zajlik. 
A gyermek óvodába járása beszoktatással kezdődik, melynek módja a csoportos 
óvodapedagógusok és a szülők megbeszélése alapján. 
 

A gyermekek kísérése 
A gyermekek az intézményen kívüli kísérése esetén minden tíz gyermek után egy 
óvodapedagógust vagy egy dajkát kell biztosítani. 
Minden alkalommal, amennyiben a csoport óvodán kívüli foglakoztatást szervez, a 
csoportvezető óvónő köteles bejelenteni az óvodavezetőnek a távozás okát, helyét és a 
visszaérkezés várható időpontját. Az óvodapedagógusok év elején írásos hozzájárulást kérnek 
a gyermekek szüleitől az óvodán kívüli foglalkozásokhoz, az épület elhagyásához. A 
pedagógusok kötelesek a szülőt előző nap tájékoztatni a másnapra tervezett óvodán kívüli 
foglalkoztatásról. 
A gyermek óvodába hozatalának és a távozásának szabályait részletesen az óvoda házirendje 
tárgyalja. 
 

A vezetők intézményben való tartózkodásának, helyettesítésének rendje 
Az intézmény nyitva-tartása alatt felelős vezetőnek kell tartózkodnia az intézményben.  
Az intézményben négy intézkedési/helyettesítési szintet határoznak meg az alábbiak szerint. 

1. szint 
Az óvodavezető intézményben való tartózkodása idején teljes körűen intézkedik az óvodával 
kapcsolatos döntést igénylő valamennyi ügyben. 

2. szint 
Az óvodavezető távollétében és akadályoztatása esetén az általános óvodavezető-helyettes 
intézkedik az azonnali döntést igénylő ügyekben. Az óvodavezető két hetet meghaladó, tartós 
távolléte esetén az általános óvodavezető-helyettes jogköre teljessé válik. 
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3. szint 
Az óvodavezető és az általános óvodavezető-helyettes együttes akadályoztatása esetén a 
másik óvodavezető-helyettes intézkedik. 

4. szint 
Az óvodavezető és helyettesei együttes akadályoztatása esetén a helyettesítés a 
következőképpen történik: az óvodában, munkarend szerint az időben munkát végző, 
leghosszabb közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező óvodapedagógus jogosult 
intézkedni az azonnali döntést igénylő kérdésekben. Intézkedési jogköre az intézmény 
működésével, a gyermekek biztonságával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed 
ki. 
 

Az alkalmazottak munkarendje 
Valamennyi alkalmazott köteles 10 perccel a munkakezdés előtt, a munka felvételére 
alkalmas állapotban megjelenni az intézményben. 
Az óvodapedagógusok munkaideje heti 40 óra, amely a neveléssel-oktatással lekötött 32 
órából és a nevelőmunkával vagy a gyermekekkel a szakfeladatának megfelelő foglalkozással 
összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A neveléssel-oktatással lekötött órák 
számát jogszabály határozza 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 függelékét képezik. A munkaköri leírásokat az 
óvoda vezetője és helyettese készíti el.  
Az óvodapedagógusok munkarendjét és a helyettesítési rendet az általános vezető-helyettes 
állapítja meg, az intézmény zavartalan működésének érdekeit figyelembe véve. 
A pedagógiai munkát segítő alkalmazottak: a pedagógiai asszisztensek, a dajkák, valamint a 
karbantartó és a konyhai feladatot is ellátó dajkák munkarendjét az óvodavezető-helyettes 
állapítja meg, egyeztetve az óvoda vezetőjével az intézmény zavartalan működésének az 
érdekeit figyelembe véve. 
Az óvodatitkár, gazdasági ügyintéző munkarendjét az óvodavezető állapítja meg.  
 

A munkaidő-nyilvántartás eljárási szabályai 
A munkaidő-nyilvántartást a jelenléti íven minden dolgozó érkezésekor és távozásakor 
aláírásával rögzíti.  
A személyenként vezetett adatokat naponta rögzíteni kell a következő bontásban: 
 neveléssel-oktatással lekötött óraszám, 
 a tényleges, munkában eltöltött idő: annak kezdetét, végét a közalkalmazott aláírásával 

igazolja, 
 pihenőidő: szombat, vasárnap, ünnepnapok, munkaszüneti napok, 
 rendkívüli munkaidő, 
 munkaidő kedvezmény, 
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 az óvodán belüli, de nem a csoportban eltöltött idő, szintén kezdetének és végének 
magadásával, dolgozói aláírással kell vezetni, 

 az intézményen kívül elvégzett munkát már nem kell szignálni. 

Az alkalmazottak távolmaradása, rendkívüli távolmaradása 
Az alkalmazott a munkából való távolmaradását és annak okát a törvényi előírásoknak 
megfelelően köteles bejelenteni, rendkívüli távolmaradását és annak okát a lehető legrövidebb 
időn belül köteles jelenteni az intézmény vezetőjének vagy helyettesének, hogy gondoskodni 
lehessen a szakszerű és gyors helyettesítéséről.  
Az anya napok, szabadság igénybevételére írásos kérelem engedélyezése után kerülhet sor. 
A távollevők helyettesítési rendjét valamennyi alkalmazott munkaköri leírása tartalmazza. 
(„A munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik” bekezdés alatt). 

 
A helyettesítésre vonatkozó alapelvek 
Az alkalmazottak feladatokra való kijelölésének és megbízásának, a munkabeosztások 
összeállításának alapelvei: 
 az intézmény zavartalan feladatellátása, 
 a dolgozók egyenletes terhelése, 
 a rátermettség és alkalmasság,  
 a szükséges szakmai felkészültség, 
 a meghatározott kompetencia körök. 

A 3 hónapnál hosszabb időtartamra vonatkozó megbízást (pl. állandó helyettesítés, 
pedagógusok kötelező óraszám feletti helyettesítés, munkatervi feladatok ellátása, stb.) az 
intézményvezető adja a vezető-helyettes javaslatának figyelembevételével. A vezető-helyettes 
jogosult rövidebb távú vagy alkalmankénti kijelölésre. 
Az óvodapedagógus szakszerű helyettesítése érdekében a csoportnaplót naprakészen az 
óvodában kell tartani. 
 

A nevelőtestület feladatai és jogai 
A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak a közössége, nevelési kérdésekben az 
intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. Tagjai az intézmény valamennyi 
pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja és a nevelőmunkát közvetlenül segítő felsőfokú 
végzettségű alkalmazottja. 
A nevelőtestületnek döntési jogköre van: 
 a helyi pedagógiai program, az SZMSZ és a házirend elfogadásában és 
módosításában, 
 az éves munkaterv elfogadásában, 
 átfogó értékelések és beszámolók elfogadásában, 
 a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásában, 
 saját feladatainak átruházásában. 
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A nevelőtestület véleményezési jogkörrel bír: 
A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet, a nevelési-oktatási intézmény 
működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben, az intézményvezetői pályázatok szakmai 
véleményezésében is. 
A nevelőtestület feladatainak ellátása érdekében az éves munkatervben meghatározott számú 
és témájú értekezletet tart. Rendkívüli értekezlet hívható össze abban az esetben, ha azt a 
vezetőség szükségesnek tartja vagy a nevelőtestületnek legalább az 1/3-a kezdeményezi. A 
nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken minden pedagógus részt vesz, annak 
munkájába tevékenyen bekapcsolódik. 
A nevelőtestület döntéseit és határozatait általában – a jogszabályokban meghatározottak 
kivételével – nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. 

 
A nevelőtestület értekezletei 
A nevelőtestület feladatainak ellátása érdekében minimum négy értekezletet tart a nevelési év 
során. Ezt az intézményi éves munkaterv rögzíti. 
 Tanévnyitó nevelési értekezlet 
 Őszi nevelői értekezlet 
 Tavaszi nevelői értekezlet 
 Tanévzáró nevelői értekezlet 

A nevelőtestületi értekezletek tartalmas, nyugodt megtartása érdekében egy nevelési évben 
maximum 5 nevelés nélküli munkanap vehető igénybe, a szülői szervezet egyetértésével, 
megfelelő tájékoztatásával, valamint az arra igényt tartó gyermekek elhelyezésével a 
társóvodában. 
Az éves munkaterv elfogadását követően a nevelőtestületi értekezletek időpontját és a nevelés 
nélküli munkanapok időpontját, valamint felhasználását a különös közzétételi listában 
nyilvánosságra kell hozni. Felelőse az óvodavezető. 

 

A szakmai munkaközösség működésének a rendje  
A szakmai munkaközösség célja: növelni és emelni a nevelési eredményeket, fokozni a 
pedagógiai munka minőségét. A szakmai munkaközösség az ágazatot érintő aktuális kérdések 
és az eredményesség figyelembevételével saját maga dönt a munkaközösségi keretben történő 
nevelési terület és téma feldolgozásában. 
 

A könyvtár működési rendje 
Az intézmény könyvtárának szolgáltatásai és könyvtárhasználat szabályai a gyűjtőköri 
szabályzatban vannak rögzítve. A könyvtári állomány bővítése a pedagógusok javaslatának 
figyelembevételével történik. 

 
Általános szabályok 
Az óvodai könyvtár nem nyilvános könyvtár. Állományát és szolgáltatásait minden, itt 
dolgozó pedagógus, technikai dolgozó és gyermek használhatja, igénybe veheti.  
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A könyvtárhasználó jogai 
A könyvtárhasználót beiratkozás nélkül, ingyenesen illetik meg az alábbi szolgáltatások: 
 könyvtárlátogatás, 
 az állományfeltáró eszközök (katalógusok) használata, 
 információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól. 

A könyvtárhasználó a könyvtár szabadpolcos olvasói övezetében szabadon mozoghat, 
használhatja a könyvtár ott elhelyezett dokumentumait. A könyvtárhasználó kezdeményezheti 
a könyvtárhasználati szabályzat módosítását. 
A könyvtár látogatója köteles ügyelni a könyvtár rendjére, tisztaságára, a dokumentumok 
épségére. 
A könyvtár látogatójának ügyelnie kell arra, hogy magatartásával ne zavarja mások munkáját. 
Az intézménybe járó gyermekek felnőtt jelenlétében és felügyeletével használhatják a 
könyvtárat.  

 
A könyvtár szolgáltatásai és azok igénybevételének szabályai 
A kölcsönzés 
Az intézmény könyvtárába az óvoda munkatársai külön díj megfizetése nélkül az alábbi 
dokumentumokat kölcsönözhetik: 
 a kölcsönözhető állományba tartozó könyveket 4 hét, 
 a videokazettákat 1 hét, 
 a CD-ket, DVD-ket, CD-ROM-okat, diafilmeket 1 hét időtartamra. 

Esetenként a könyvtár rövidebb kölcsönzési határidőt is megállapíthat, pl. ha az adott 
dokumentumra több előjegyzés van. 
Alkalmanként kölcsönözhető dokumentumok száma max.: 5 db 
A kölcsönzési határidő lejárta előtt az olvasó kérheti a határidő meghosszabbítását. A 
kölcsönzési határidő meghosszabbítása csak abban az esetben lehetséges, ha nincs előjegyzés 
az adott dokumentumra. 
Ha az olvasó a kölcsönzési határidőre nem hozza vissza a kivitt dokumentumokat, fel kell 
szólítani azok visszaszolgáltatására. 
 

A felszólítások rendje: 
 felszólítás a kölcsönzési határidő letelte után egy hónappal, 
 felszólítás a kölcsönzési idő letelte után két hónappal, 
 felszólítás a kölcsönzési határidő letelte után három hónappal. 

Ha a kölcsönző a III. felszólítás után sem szolgáltatja vissza a dokumentumokat erről a 
könyvtárosok tájékoztatják az intézmény vezetőjét és a továbbiakban ő intézkedik az ügyben. 
Ha az olvasó elveszíti vagy erősen megrongálja a kölcsönzött dokumentumot, köteles az 
okozott kárt megtéríteni az alábbiak szerint: 
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 megvásárolja a dokumentum azonos kiadású példányát, 
 a dokumentum másolatát (könyvek esetén bekötve) adja át a könyvtárnak, 
 kifizeti a dokumentum gyűjteményi értékét, mely nem lehet kevesebb a 

másolatkészíttetés és köttetés díjánál. 
 

A kölcsönzés nyilvántartásai 
A kölcsönzés szándékát előjegyzési füzetben jelezheti a dolgozó, majd a megadott 
időpontokban kikölcsönözheti. A kölcsönzést katalogizálva regisztrálják a könyvtárfelelős 
óvodapedagógusok. 
A katalogizálást a mindenkori könyvtáros megbízottak havi szinten ellenőrzik. 
 

Egyéb szolgáltatások  
 kulturális programok szervezéséről való tájékoztatás, 
 folyamatos kapcsolattartás a Közösségi Ház és Városi Könyvtárral, 
 pályázatfigyelés, 
 az intézményt érintő pályázatok publikálása a nevelőtestület felé, 
 különböző kiadók könyvterjesztőivel kapcsolattartás. 

 

A csoportos könyvtárlátogatás szabályai 
Az óvodapedagógusok jelezzék egy nappal előre a könyvtárosok felé, ha gyermekcsoporttal 
kívánják igénybe venni a könyvtárszobát (diavetítés, DVD nézés, mesehallgatás stb.) céljából. 
A gyermekcsoportot kísérő óvodapedagógus felelős a könyvtár helyes használatáért, 
rendjéért. 
 

A létesítmények és helyiségek belső használati rendje - Általános szabályok 
Az intézmény teljes területén, az épületekben és az udvarokon tartózkodók kötelesek a 
közösségi tulajdont védeni. 
 a berendezéseket rendeltetésszerűen használni, 
 az óvoda rendjét és tisztaságát megőrizni, 
 az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni, 
 a tűz- és balesetvédelmi előírások szerint eljárni, 
 a munka- és egészségvédelmi szabályokat betartani.  

Aki betörést észlel haladéktalanul, értesítenie kell a rendőrséget és az óvoda vezetőjét. A 
rendőrség megérkezéséig az épületbe senki nem mehet be. 
A helyiségek, létesítmények berendezéseiért, rendjéért a használatba vevő a használatbavétel 
ideje alatt felelős. A berendezési tárgyakat, eszközöket csak az intézményvezető engedélyével 
szabad az épületből kivinni. Az intézményből kivitt tárgyról a gazdasági ügyintéző által 
vezetett füzetbe be kell vezetni az átadás napját, az átadó és átvevő személyét.  
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A dolgozók kötelesek a munkahelyükön az elvárható rendet és fegyelmet megtartani. 
 

Kulcsos szekrény használata 
Minden dolgozó köteles a használaton kívül eső termeket, helyiségeket vagyonvédelmi 
szempontból zárva tartani. A gazdasági irodában elhelyezett kulcsos szekrényben kell tartani 
minden helyiségnek egy-egy kulcsát. A munka megkezdésekor a kulcsos szekrényből a nyitós 
kolléga nyitja a csoportszobákat, a zárós zárja, majd a helyére teszi a kulcsokat. Különös 
figyelmet kell szentelni a délutáni udvari élet megkezdésétől arra, hogy a szobák és 
helyiségek zárva legyenek. Az óvoda főbejáratának kulcsait köteles a nyitós kolléga váratlan 
hiányzás esetén a lehető legrövidebb időn belül visszajuttatni az óvodába. További kulcsok 
egy-egy darabja elzárva a lemezszekrényben található esetleges veszély esetére. 
 

Az épület használati rendje 
Az épület főbejárata mellett címtáblát kell elhelyezni. A jogszabályi rendelkezéseknek 
megfelelően zászlót kell kitűzni.  
A dolgozók az intézmény helyiségeit, létesítményeit nyitvatartási időben, rendeltetésszerűen 
akkor és oly módon használhatják, hogy az ne zavarja a nevelő tevékenységet és az intézmény 
egyéb feladatainak az ellátását.  
Az óvodaépületek nyitását és zárását a dajkák végzik a munkaköri leírásukban részletezett 
szabályok szerint.  
 

Aki zárja az épületet, köteles ellenőrizni az alábbiakat: 
 a közlekedési utak szabadon hagyását, 
 az elektromos berendezések (kávéfőző, vasaló stb.) kikapcsolt állapotát, 
 az ablakok zárt állapotát, 
 a tűzoltó készülékek és vízszerzési helyek szabadon tartását, megközelíthetőségét, 
 Az épület áramtalanításának végrehajtását, 
 a riasztó berendezés bekapcsolását. 

 

Az óvoda helyiségeinek a használatára vonatkozó szabályok 
A gyermekek az óvoda helyiségeit, létesítményeit és berendezéseit csak felnőtt felügyelete 
mellett használhatják.  
Az óvoda berendezéseit a vezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet az 
épületekből kivinni. Az átvételi elismervénynek tartalmaznia kell részletezve a kivitelre 
kerülő tárgyakat, az elvitel határidejét és anyagi felelősségvállalást. 
Az egyes csoportszobák működési idejét a dolgozók munkarendje határozza meg.  
Az intézmény konyhájában a HACCP rendszer szabályai szerint folyik a munkavégzés. A 
konyhában csak a konyhai dolgozók tartózkodhatnak. 
A szülők gyermekeikkel az öltözőben tartózkodhatnak. Gyermeküket óvodapedagógusnak 
kell átadniuk, illetve óvodapedagógus tudtával vihetik el.  A szülőkre vonatkozó intézményi 
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szabályokat a Házirend tartalmazza. 
 

Az udvar használati rendje 
Az óvoda udvarán az óvodás gyermekek csak óvónői felügyelettel tartózkodhatnak, az ott 
lévő játékokat, létesítményeket csak óvónői felügyelettel használhatják. A szülő érkezését 
követően és pedagógus által átadott gyermekért a gondviselő szülő felel. Az óvoda udvara 
nem nyilvános játszótér, szülő és az óvodával jogviszonyban nem álló személyek nem 
használhatják. Kivételt képeznek ez alól az intézmény által szervezett családi rendezvénye. 
(Házirend bővebben szabályozza) 

 
IV.2. A BELÉPÉS ÉS A BENNTARTÓZKODÁS RENDJE AZOK RÉSZÉRE, AKIK NEM ÁLLNAK 
JOGVISZONYBAN AZ INTÉZMÉNNYEL 
 
Az óvoda bejárati kapuját reggel 830-tól 1230-ig és 1300-tól 1500-ig zárva kell tartani. 
Az intézmény területén idegen személy csak felelős vezető engedélyével tartózkodhat.  
Az óvodába belépőt az óvodatitkár, illetve a legközelebbi dajka az iroda elé kíséri és 
gondoskodik arról, hogy a megfelelő célszemély minél előbb rendelkezésére álljon. 
Távozásakor a bejárati ajtóig kíséri. Az óvodába belépő idegent egyedül hagyni nem szabad. 
A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az óvodavezető és a 
látogató megbeszélése, egyeztetése alapján történik. 
Az óvodai csoportok és foglalkozások látogatását más személyek részére az óvodavezető 
engedélyezi.  
Szülői látogatásra a csoportszobában a csoportvezető óvodapedagógussal előzetesen 
egyeztetett időpontban kerülhet sor. 
 

IV.3. AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL 
KAPCSOLATOK FELADATOK 
 
Ünnepek, megemlékezések rendje 
Intézményi hagyományok teremtése annak ápolása, fejlesztése, valamint az intézmény jó 
hírének kivívása, megőrzése az alkalmazotti és a gyermekközösség minden tagjának 
kötelessége. 
 

Az ünnepek és megemlékezések a helyi pedagógiai programban leírtak és az éves 
munkaterv alapján történnek.  
Alapelv, hogy az óvodai ünnepélyek és rendezvények mindenkor a gyermekek életkori 
sajátosságaihoz igazodjanak. 
A nemzeti ünnepek, megemlékezések megtartása a gyermekek nemzeti identitástudatát és 
hazaszeretetét mélyítik. 
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Nemzeti ünnepeink és emléknapjaink: 
 Október 23. Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja 
 Március 15. Az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc Emléknapja  
 Június 4. A Nemzeti Összetartozás napja  

Az egyéb helyi hagyományteremtő ünnepeink a gyermekek fejlődésének serkentője, egymás 
tiszteletére nevelnek. 

Ünnepeink: 
 Mikulás, 
 Karácsony, 
 Farsang, 
 Húsvét, 
 anyák napja, 
 családi nap, gyermeknap, 
 évzáró. 

A környezetvédelemmel kapcsolatos ünnepeink: 
 Állatok Világapja 
 Föld napja 
 Víz Világnapja 
 Madarak és fák napja 
 Takarítási Világnap 

A gyerekek születésnapját, névnapját a csoport szokásainak megfelelően ünnepli meg 
minden gyermekcsoport. Az intézménybe házi készítésű tortát nem lehet behozni. Csak 
nyugtával igazolt, ellenőrzött helyen beszerzett élelmiszer hozható be rendezvényekre, 
köszöntésekre. 
A hagyományápolással kapcsolatos feladatokat, időpontokat, felelősöket a munkaterv 
határozza meg. 
Alapelv, hogy a rendezvényekre, ünnepélyekre való felkészülés egyenletes terhelést adjon 
rójon az alkalmazottakra. 

Minden óvodai dolgozónak kötelessége az ünnepi készülődésben és az ünneplésen részt 
venni az alkalomhoz illő öltözékben. 
Az óvodai nevelésen kívüli foglalkozások szervezeti formái és rendje 
Logopédiai, fejlesztő ellátáshoz biztosított feltételek 
 Hely: az e célra kialakított szoba. 
Fejlesztő szoba, illetve az orvosi elkülönítő szoba. 

A személyi feltételt, a nevelőtestület tagjaként a fejlesztőpedagógus, valamint a Nevelési 
Tanácsadó logopédus munkatársaival biztosítjuk. 
 
Hittan foglalkozásokkal kapcsolatos szabályozása 
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A szülők írásos engedélyét, illetve kérelmét a nevelési év kezdetén az óvodapedagógusok 
gyűjtik össze. 
 Hely: a létszámtól függően fejlesztőszoba, csoportszoba, vagy egyéb kiszolgáló 

helyiség. 
 Idő: csütörtök, péntek. 

 
Egyéb - külső szolgáltató által szervezett - foglalkozások szabályozás 
 Hely: a bérbevevő és az intézményvezető között létrejött terembérleti szerződés 

szerint. 
 Idő: munkanapokon 16-18-ig terjedő időben. 

 

IV.4. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE 
A belső ellenőrzés elvei és általános szabályai 
Az ellenőrzés célja nevelőmunka hatékonyságának segítése a pozitívumok előtérbe 
helyezésével, az esetleges hibák megszüntetésére irányuló tevékenység. 
Az óvodai nevelés belső ellenőrzésének rendjét, az intézményi munkatervben megfogalmazott 
szempontok és szabályok figyelembevételével az intézményvezető tervezi és szervezi meg. A 
belső ellenőrzés az ellenőrzési terv szerint történik, amely az intézményi éves munkaterv 
része. 
Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség szerint a szakmai 
munkaközösséggel beszéljük meg. Az általánosítható tapasztalatokat ismertetjük és 
megvitatjuk a nevelőtestületi értekezleten. 
Az óvodavezető, illetve helyettesei szükség szerint eseti ellenőrzéseket is elrendelhetnek. 

 
A nevelőmunka belső ellenőrzésére jogosultak köre 
 az óvoda vezetője, 
 a vezető-helyettesek,  
 a szakmai munkaközösség-vezetők 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 
 A pedagógiai munka ellenőrzése része az intézményi munkatervnek, belső ellenőrzési 

fejezetének, melyben részletesen meghatározottak az ellenőrzési területek, az 
alkalmazható módszerek, a gyakoriság és a felelősök köre. Ezen középtávú terv kerül 
lebontásra az éves intézményi munkaterv ellenőrzési fejezetében, ahol az adott évre 
vonatkozó konkrét ütemezés található. 

 Az ellenőrzés lehet tervszerű, ütemezett, valamint probléma feltárására, megoldására 
irányuló bejelentés nélküli, alkalomszerű. 

 Az ellenőrzés a szervezet hierarchikus felépítésének megfelelően, megosztottan 
történik. Az óvodavezető jogosult az intézmény teljes körű működését, valamint 
minden alkalmazottját ellenőrizni. Ezen belül elsődleges feladata az óvoda szakmai 
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feladatainak ellenőrzése a pedagógusok, a fejlesztőpedagógus és a logopédus 
munkájának vonatkozásában. Az ellenőrzésbe bevonhatja az óvodavezető-helyettest és 
a szakmai munkaközösség vezetőjét. 

Az óvodavezető-helyettes hatásköre a dajkák munkájának ellenőrzése, ami magába foglalja a 
gyermekek közti gondozási és egyéb feladatok ellátásának szakmai vonatkozását. 
 Az ellenőrzésről írásos feljegyzést vagy értékelőlapot kell készíteni, melyben az 

ellenőrzést végző rögzíti tapasztalatait, valamint dátummal, aláírásával hitelesíti.  
 Az ellenőrzésről készült feljegyzés vagy értékelőlap érdemi megállapításait az 

ellenőrzöttel ismertetni kell. Lehetőséget kell adni véleménynyilvánításra, az eltérő 
vélemények megbeszélésére.  

 Az ellenőrzés fejlesztési javaslattal zárul, melynek elfogadását az ellenőrzést végző és 
az ellenőrzött is aláírásával igazol. 

Kiemelt szempontok a nevelőmunka belső ellenőrzése során: 
 a pedagógusok munkafegyelme, a foglalkozások pontos megtartása, 
 a nevelőmunkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, 
 a terem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, 
 az óvónő-gyermek kapcsolata, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása, 
 a nevelőmunka színvonala a foglalkozáson, tervezés, előre történő felkészülés, az 
alkalmazott módszerek, 
 a gyermek munkája, magatartása a pedagógus egyénisége, magatartása a 
gyermekekkel kapcsolatos tevékenységek során, 
 az eredményesség vizsgálata, a helyi pedagógiai terv követelményeinek teljesítése. 

(A pedagógiai program eredményességének szempontjai a szakmai munkaközösségek 
javaslata alapján kerülnek meghatározásra.) 
 

A belső ellenőrzés módszerei 
 beszélgetés, 
 csoportlátogatás (előre meghatározott szempontok alapján), 
 megfigyelés, 
 kikérdezés, 
 Szóbeli vagy írásbeli beszámoltatás, 
 önértékelés, 
 óvodai dokumentáció elemzése. 

Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést végző, 
illetve az ellenőrzött dolgozó kijelölését az óvodai munkaterv részét képező ellenőrzési terv 
határozza meg. A belső ellenőrzési terv elkészítéséért az óvodavezető felelős. 
Az óvodavezető és helyettese az éves munkaterv, illetve írásban rögzített munkamegosztás 
alapján a pedagógiai munka eredményessége és az intézmény zavartalan működése érdekében 
ellenőrzi, értékeli a közalkalmazottak munkáját. 
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Az éves munkaterv a nevelési évet nyitó értekezleten a nevelőtestület jóváhagyásával készül. 
Az adott évre tervezet ellenőrzésekről már ekkor tudomást szereznek a nevelők. Az 
ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés területeit, módszereit és ütemezését. 
Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az óvodavezető dönt. 
Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet az óvodavezető-helyettes, a szakmai munkaközösség 
és a Szülői Közösség is.  
Nevelési évenként egy alkalommal minden alkalmazott ellenőrzésére sor kerül. Az ellenőrzés 
tapasztalatairól a vezető feljegyzést készít. Az ellenőrzést követően a tapasztaltak 
megbeszélésre kerülnek. 
A nevelési év végén megtartott alkalmazotti értekezleten az óvodavezető az ellenőrzések 
eredményeiről tájékoztatja az óvoda munkatársait. Ismerteti az általánosan leszűrhető 
tapasztalatokat, a pozitívumokat mintakövetésre ajánlja, az esetleges hiányosságok 
megszüntetéséhez az intézkedéseket megteszi. 
 

IV.5.  INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 
IV.5.1. A RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE 
A fenntartó és a gyermekorvosi szolgálat közötti szerződésben szabályozottak szerint az 
óvodában a gyermekorvos évente legalább egyszer szemészeti, ortopédiai és belgyógyászati 
vizsgálatot, a fogorvos fogászati vizsgálatot végez minden csoportban. Iskolaérettség 
vizsgálatakor hallás vizsgálat (audiometriai) szűrés is történik.  
A védőnők esetenként tisztasági szemlét tartanak a gyermekek körében.  
Az óvoda dolgozói kötelesek a védőnőkkel és a gyermekorvossal együttműködni, a 
gyermekek vizsgálatának idejét a gyermekek életrendjének megzavarása nélkül megszervezni, 
a gyermekorvos és a védőnő nyugodt munkavégzését biztosítani.  
 

A mindennapos testmozgás formái 
A mindennapos testmozgással kapcsolatos feladatainkat a helyi pedagógiai programunk 
Mozgás c. fejezete tartalmazza. 
 

A gyermekek kísérése 
A gyermekek az óvoda területéről az óvodai nevelés idejében csak szülői beleegyezéssel 
mehetnek ki (kivéve rendkívüli esemény). A gyermekek intézményen kívüli kísérése minden 
esetben csoportonként két óvodapedagógussal és egy, a nevelőmunkát közvetlenül segítő 
alkalmazottal történik (részletesen Házirendben). 
 

Gyermekvédelmi tevékenység 
A gyermekvédelmi munka minden dolgozó feladata, de az óvodában gyermekvédelmi 
felelős is működik, aki kiemelten foglalkozik a hátrányos helyzetű, illetve veszélyeztetett 
gyermekek felkutatásával, helyzetük szakszerű megoldásával, gyermekvédelmi szervek 
segítségének igénybevételével.   
Amennyiben bármelyik dolgozó a gyermeknél veszélyeztetettségre utaló jelet tapasztal, a 
gyermekvédelmi felelős által köteles jelezni a Gyermekjóléti Szolgálat felé.  



 44 

A nevelési év legelső szülői értekezletén minden csoportvezető óvodapedagógus informálja a 
szülőket az óvodában folyó gyermekvédelmi munkáról, a gyermekvédelmi felelős kilétéről és 
elérhetőségéről. 
A gyermekvédelmi felelős éves munkaterv alapján végzi feladatát, évente beszámol 
gyermekvédelmi munkájáról, a hátrányos, illetve veszélyeztetett gyermekek érdekében 
történő intézkedésekről (PP-ban bővebben). 
 

IV.5.2. AZ INTÉZMÉNY ALKALMAZOTTAINAK FELADATAI A GYERMEKBALESETEK 
MEGELŐZÉSÉBEN ÉS BALESET ESETÉN 
A gyermekekkel az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a 
veszélyforrásokat, a tilos és elvárható magatartásformákat az óvodai nevelési év kezdetén, 
továbbá szükség szerint életkoruknak és fejlettségüknek megfelelően ismertetni kell. Az 
ismertetés tényét az óvónők a csoportnaplóban kötelesek dokumentálni. 
A balesetveszélyes körülményt a munkavédelmi szabályzatban rögzítetteknek megfelelően 
kell elintézni. 
Minden óvodapedagógus felelős a csoportjába járó gyermekek egészségének és testi 
épségének megóvásáért. 
 

IV.5.3. BÁRMELY RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK 
Rendkívüli esemény, bombariadó esetére meghatározott szabályok 
Az intézményben a tűzvédelmi szabályzatban meghatározottak szerinti menekülő útvonalakat 
állandóan akadálymentesen kell hagyni. 
A váratlan eseményekre való szakszerű intézkedés és viselkedés érdekében a menekülést az 
intézmény minden épületében évente legalább egyszer el kell gyakorolni. 
Bomba vagy ismeretlen eredetű, gyanús idegen tárgy észlelése esetén az óvoda épületét 
minden bent tartózkodónak azonnal el kell hagynia.  
A benntartózkodó személyek riasztása, értesítése az óvoda hangszórójának igénybevételével 
történik, a benntartózkodó vezető-helyettes irányításával. 
A gyermekcsoportoknak a tűzriadó terv szerint kell elhagynia az épületet. 
A gyermekcsoport kivezetéséért és a kijelölt területen történő gyülekezésért, valamint a 
várakozás alatti felügyeletért a gyermekek óvodapedagógusa és a csoportos dajka a felelős. 
 

A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre: 
 Az épületből minden gyermeknek távoznia kell, ezért a foglalkozást tartó óvónőnek a 
termen kívül (pl. mosdóban) tartózkodó gyermekre is ügyelnie kell. 
 A kiürítéskor a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket segíteni kell. 
 A helyszínt a veszélyeztettet épületben, helyiségben foglalkozást tartó nevelő hagyja 
el utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, hogy maradt-e gyerek az épületben. 
 A gyermekeket a terem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő 
megérkezéskor meg kell számolnia! 

A bombariadóval kapcsolatos teendőket a helyszínen tartózkodó vezető köteles irányítani. 
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Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik. 
A bombariadót a vezető a rendőrségnek az alábbi adatok közlésével jelenti: 

 az intézmény neve, pontos címe, 
 emberélet van-e veszélyben, 
 a vélt bomba által veszélyeztetett épületek, 
 a bejelentő neve, lakcíme, telefonszáma és a bejelentés időpontja. 

A rendkívüli eseményről, bombariadóról minden esetben értesíteni kell a fenntartót, és 
értelemszerűen az intézményvezetőt. 

 
Az intézményben a postabontáskor az alábbi szabályokat kell betartani: 
Postabontáskor lehetőleg minél kevesebben legyenek jelen, a küldemény kibontása az óvoda 
titkári szobában történjen. 
Gyanús küldemény: 
 amely külföldről érkezett, 
 nincs feladó feltüntetve vagy a feladó ismeretlen, 
 idegenszerű a címzés írásmódja, rossz magyarsággal vagy nem szabályosan van 

megcímezve, 
 a küldemény sérült vagy felbontva érkezett, 
 gyanús a tapintása (finom por, granulátumszerű anyagot tartalmaz). 

A fenti esetekben a borítékot ne bontsák fel, hanem haladéktalanul értesítsék a rendőrség 
központi ügyeletét a 107-es telefonszámon. 
Az értesítést követően a küldemény közelébe ne engedjenek senkit, várják meg a rendőrséget, 
illetve a polgári védelem szakembereit, gondoskodjanak azok mielőbbi épületbe történő 
bejutásáról. 
 

Felvilágosítás hivatalos ügyben 
Felvilágosítást hivatalos ügyben csak a vezető, illetve bizonyos ügyekben a helyettesek vagy 
a kijelölt személy adhat.  
A gyermekre vonatkozó feljegyzésekbe való betekintés a szülőknek akkor lehetséges, ha a 
gyermek személyiségi jogait nem sérti, esetleg más család érdekeit nem érinti. 
Az intézménnyel nem jogviszonyban állók számára felvilágosítás kizárólag az 
intézményvezető és/vagy az érintett beleegyezésével adható. 
Személyre vonatkozó adatok átadása – hivatalos szerveknek – csak írásos megkeresésre 
történhet 
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IV.6. EGYÉB KÉRDÉSEK 
IV.6.1. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER 
A Hivatal által működtetett Belső Ellenőrzés nem mentesíti az intézmény vezetőjét a vezetői 
és a munkafolyamatokba épített ellenőrzési feladatok alól, melyet a belső kontrollrendszer 
során a működés folyamatára és sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és 
fejleszteni. 
Az intézmény vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és 
működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források 
szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. 
 
A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben 
 világos a szervezeti struktúra,  
 egyértelműek a hatásköri viszonyok és feladatok, 
 meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, 
 átlátható a humán erőforrás kezelés. 

A kontrolltevékenységek kialakítása során az intézmény belső szabályzataiban rögzíti az 
engedélyezési és jóváhagyási eljárások, az információkhoz való hozzáférés, a fizikai 
kontrollok (hozzáférés eszközökhöz), és beszámolási eljárások rendjét. 
A költségvetési szerv vezetője köteles 
 a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és 

kockázatkezelési rendszert működtetni. A kockázatelemzés során fel kell mérni és 
meg kell állapítani az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő 
kockázatokat.  

 olyan rendszert kialakítani, amelyek biztosítják, hogy a megfelelő információk 
megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezeti egységhez, személyhez, 

 olyan monitoring rendszert működtetni, mely lehetővé teszi a szervezet 
tevékenységének nyomon követését. 

 szabályozni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét. 

 
IV.6.2. A KERESET-KIEGÉSZÍTÉS FELTÉTELEI 
Az intézményvezetőt a fenntartó, az intézmény többi vezetőjét az intézményvezető kereset- 
kiegészítésben részesítheti, amelynek éves összege vezető esetében nem haladhatja meg a 
vezető pótlékkal számított éves illetményének, munkabérének tíz százalékát. (Nkt. 65.§ (5) 
bek.) 

 
IV.6.3. AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT PAPÍRALAPÚ NYOMTATVÁNYOK 
HITELESÍTÉSÉNEK RENDJE 
Az intézmény vezetője, mint az iratkezelés felügyeletét ellátó személy, az intézmény 
szervezeti és működési szabályzatában határozza meg az iratkezelés szervezeti rendjét, az 
iratkezelésre, valamint az azzal összefüggő tevékenységekre vonatkozó feladat-és 
hatásköröket. 
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Az elektronikus úton előállított nyomtatványokat a digitalizálást végző személy köteles 
papíralapú formában is előállítani. 
A papíralapú nyomtatványt kinyomtatását követően: 
 el kell látni az intézményvezető 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 a hitelesítésről az  
intézményvezetőnek kell gondoskodnia. 

 
IV.7.  INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK NYILVÁNOSSÁGA 
IV.7.1. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI ALAPDOKUMENTUMAI 
IV.7.1.1. ALAPÍTÓ OKIRAT 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 152/2015. (VI.25.) számú határozatával 
hagyta jóvá az intézmény alapító okiratát, mely a nyilvántartásba vétellel együtt biztosítja az 
intézmény jogszerű működését. 
Tartalma: 
Alapító Fenntartó neve és címe 
Az intézmény neve, címe típusa alaptevékenysége, feladata 
Vagyona, rendelkezési joga, gazdálkodási jogköre 
Maximális gyermeklétszám 

 
IV.7.1.2. PEDAGÓGIAI PROGRAM 
Az óvoda szakmai működését az Óvodai Nevelés Alapprogramja alapján a pedagógiai 
program határozza meg. 

Tartalma: 
 A nevelés és az oktatás alapelvei, céljai, feladatai. 
 A pedagógiai munka eljárásai, eszközei felszerelései. 
 Személyiség és a közösségfejlesztés feladatai. 
 Szülők, pedagógusok együttműködésének formái. 
 Tehetségfejlesztő és felzárkóztató pedagógiai tevékenységek. 
 Gyermekvédelmi és szociális feladatok. 
 Pedagógiai munka ellenőrzése és értékelési, minőségfejlesztési rendszere. 
 Környezeti és egészségnevelési program. 
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IV.7.2. SZERVEZÉSI DOKUMENTUMOK  
IV.7.2.1. ÓVODA ÉVES MUNKATERVE 
A pedagógiai munkaterv elkészítéséért az óvodavezető felelős. Az intézmény egy tanévre 
szóló helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg és rögzíti a munkatervben, az 
érintettek véleményének megkérdezésével. 

A munkaterv tartalmazza: 
 az óvoda kiinduló helyzetképét, 
 a pedagógiai munka hangsúlyos területeit az aktuális nevelési évben, 
 a program tervet, mely az alábbiakban felsoroltakra terjed ki: 

• a nevelési év rendjét, kezdő és befejező időpontját, nevelés nélküli munkanapokat, 

• az óvoda egészére vonatkozó, nevelési fejlesztési célkitűzéseket, 

• konkrét feladatok, tevékenységek megnevezését, 

• a megemlékezések, ünnepek, rendezvények időpontjait, 

• kapcsolattartási formákat, programokat 

• a kitűzött időpontok és határidők dátumát, 

• belső ellenőrzések területeit, időpontjait, ellenőrzésben érintetteket, illetve 
résztvevőket, 

• a munkatevékenységet ellátó felelősök név szerinti felsorolását. 

A munkatervnek - a nevelői, alkalmazotti testület elfogadása után - a végrehajtása 
kötelező. 
 
IV.7.2.2 CSOPORTNAPLÓ 
A munkaterv alapján készülnek a csoportokra vonatkozó tervek, amelyben az óvónők rögzítik 
a közösségre és a gyermekekre vonatkozó fejlesztést szolgáló, pedagógiai, szervezési 
feladatokat, módszereket, eszközöket. 
A csoportnaplót a nevelőközösség szakmai megbeszélését követően, az adott csoport óvónői 
együttes munkával vezetik. 
A heti rend és a napirend kialakítása a csoportos óvónők feladata, amelynek célja, hogy 
átlátható, rugalmas és szervezett életet biztosítson az egész nap során a gyermekek számára. A 
csoportban zajló pedagógiai munka keretét határozza meg, amely a házirend kiegészítésére is 
szolgál. 

 
IV.7.2.3. HÁZIREND 
Az Nkt. 25.§ (2)-(3) bekezdése értelmében az óvoda házirendje határozza meg a gyermeki 
jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos 
rendelkezéseket. Az óvoda működésének, életének kialakításánál iránymutató a köznevelésről 
szóló törvény, a gyermeki jogokat megállapító valamennyi rendelkezés, amelynek 
érvényesülésén keresztül kell biztosítani a gyermek emberi méltóságát, tiszteletét, védelmét 
minden fizikai és lelki erőszakkal szemben. 
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A házirend a szülő számára iránymutatást ad arra, hogy a gyermek személyiségi jogai 
kiteljesedjenek, hogy megvalósíthassa önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát és 
megóvják minden olyan konfliktustól, amely sértené méltóságát. 
Az Nkt. 8.§ (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig 
a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább négy órában óvodai 
foglalkozáson vesz részt. (2015. 09. 01-jétől) 
A köznevelési törvény 45. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek 
augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé 
válik. A gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési 
évig az óvodában részesülhet ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. 
Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a 
szülő kérelmére szakértői bizottság vélemény alapján engedélyezi, hogy a gyermek hatéves 
kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. Az óvodai élet egésze és a pedagógiai 
nevelés biztosítja az óvodás gyermek megfelelő ellátását. 
 

IV.7.3. AZ INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS 
RENDELKEZÉS 
Az óvoda hivatalos szakmai alapdokumentumainak a nyilvánossága 
Az intézmény alapvető dokumentumai: 
 Pedagógiai program 
 Szervezeti és Működési Szabályzat  
 Házirend 
 Belső szabályzatok 
 Éves munkaterv 

Az alapdokumentumok nyilvánosak, azaz minden érdeklődő számára hozzáférhetők a vezetői 
irodában, illetve az óvoda könyvtárában elhelyezett könyvespolcon. A nyilvánosságról és a 
nyilvános dokumentumok hozzáférhetőségéről szóló hirdetményt a szülők számára jól látható 
helyre kifüggesztjük. Az alapdokumentumok hivatalos példányait az érdeklődők az 
intézményből nem vihetik ki. Az alapdokumentumok megváltoztatásának módját a 
dokumentumok végén található érvényességi rendelkezések szabályozzák.  Az 
alapdokumentumok megváltozásáról, annak szükségességéről az intézmény vezetője 
tájékoztatja az érintetteket aktuálisan összehívott értekezleten. 
Az intézménybe újonnan beiratkozott gyermekek szülei szóbeli és írásbeli tájékoztatást 
kapnak az óvoda pedagógiai programjáról, valamint a házirend alapvető szabályairól. 
Erre minden hétfőn, 15 és 16 óra között van lehetőségük. A szülővel történő előzetes 
megállapodás alapján más időpontban is lehetséges. 
 

Az óvoda belső szakmai és tanügyi dokumentumainak használata  
Az óvoda belső szakmai és tanügyi dokumentumait minden érintettnek rendelkezésére kell 
bocsátani. Az alapvető dokumentumokból, továbbá az éves munkatervből és a belső 
ellenőrzési tervből az óvoda vezetője köteles legalább egy példányt biztosítani a nevelési év 
kezdésekor.   
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V. SZABÁLYZAT-LELTÁR 
 

 
INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZATOK 
 
Alapító okirat 
Munkaterv 
Házirend 
Szervezeti és működési szabályzat 
Pedagógiai program 
Továbbképzési program 
Beiskolázási terv 
Intézményi esélyegyenlőségi program 
Közalkalmazotti szabályzat 
Közalkalmazotti tanács ügyrendje 
Szülői Szervezet szervezeti és működési szabályzata 
 
MŰSZAKI-ELLÁTÁSI SZABÁLYZATOK 
 
Munkavédelmi szabályzat 
Kockázatértékelési szabályzat 
Tűzvédelmi szabályzat 
 
GAZDASÁGI JELLEGŰ SZABÁLYZATOK 
 
Pénzkezelési szabályzat 
Önköltség-számítási szabályzat 
Leltárkészítési és leltározási szabályzat 
Eszközök és források értékelésének szabályzat 
Ügyrend 
Elemi költségvetési beszámoló 
Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítés-igazolás, érvényesítés, utalványozás 
rendjére vonatkozó szabályozás 
Számlarend 
Beszerzések szabályzata 
Anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat 
Vezetékes- és rádiótelefonok használatának szabályzata 
 
EGYÉB SZABÁLYZATOK 
 
Iratkezelés és adatok kezelésének és továbbításának szabályzata 
Közérdekű adatok kezelésének szabályozási rendje 
Vagyonnyilatkozat-kezelési szabályzat 
Oktatási igazolványok kezelési rendjének intézményi szabályzat 
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VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK (LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK) 
 

A szervezeti és működési szabályzatot az óvoda nevelőtestülete fogadja el. 
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 2020. szeptember 1. napján lép hatályba. 
A hatályba lépett SZMSZ-t meg kell ismertetni az óvoda azon alkalmazottaival is, akik nem 
tagjai a nevelőtestületnek, valamint azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával, és 
meghatározott körben használják helyiségeit. 
Az SZMSZ-ben foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell.  
Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása az intézmény valamennyi alkalmazottjára 
nézve kötelező, megszegése esetén az óvodavezető munkáltatói jogkörében intézkedhet. 
 

 
ZÁRADÉK 

 
A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása és jóváhagyása 

 
1. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a kiegészítésekkel egységes szerkezetben az 
intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület 2020. augusztus 26.napján 
elfogadta. Az elfogadást a nevelőtestület képviselői aláírásukkal tanúsítják. 
 
Gyál, 2020. szeptember 1. 
 
 
 
 
 
…………………………………………         …………………………………………… 
           A nevelőtestület képviselője                                           Intézményvezető 
             Csikós Fanni                                                            Tofalviné Szabó Anikó 
                                                                            
                                                                      
       PH 
 
 
 
2. A fenti Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatban a Szülői Közösség egyetértő 
véleményt nyilvánított: 
 
 
 
 
                                                                                      
…………………………………………… 
 Szülői Szervezet képviselője 
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VI.1. AZ SZMSZ HATÁLYBALÉPÉSE 
 
Az SZMSZ 2020. szeptember 1. napján lép hatályba. 
VI. 2. AZ SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA 

 
Az SZMSZ módosítása az intézményvezető hatásköre. Módosítás szükséges, ha a 
jogszabályokban szervezeti és működési tekintetben változás áll be, illetve a módosítás 
kezdeményezésére jogosultak indítványára.  
Az SZMSZ módosítását, felülvizsgálatát kezdeményezheti: 
 a fenntartó, 
 a nevelőtestület, 
 az óvoda vezetője, 
 a Szülői Szervezet intézményi szintű vezetősége. 

Az SZMSZ-ben részletesen nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok 
előírásai az irányadók. Az SZMSZ rendelkezései a mindenkor hatályos jogszabályoktól 
érvényesen nem térhet el. 
Az SZMSZ-ben foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell. 

 
VI. 3. AZ INTÉZMÉNYBEN MŰKÖDŐ EGYEZTETŐ FÓRUMOK NYILATKOZATAI (SZSZ, 
NEVELŐTESTÜLET) 

 
A szervezeti és működési szabályzat módosítását a nevelőtestület 2020. augusztus 26. napján 
tartott értekezletén megismerte és elfogadta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a nevelőtestület 
véleményezési jogát jelen SZMSZ felülvizsgálata során a jogszabályban meghatározott 
ügyekben gyakorolta. 
 
 
............................................. 
A nevelőtestület képviselője 
 
A szervezeti és működési szabályzat módosítását Szülői Szervezet megismerte és elfogadta. 
Aláírásommal tanúsítom, hogy a Szülői Szervezet véleményezési jogát jelen SZMSZ 
felülvizsgálata során a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta. 
 
 
............................................. 
A Szülői Szervezet képviselője 
 
 
VI. 4. FENNTARTÓI NYILATKOZAT 
 
A fenntartó egyetértő nyilatkozata: 
 
 
……………………………………………..  …………………………………………… 
  Rozgonyi Erik      Pápai Mihály 

        címzetes főjegyző     polgármester 
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MELLÉKLETEK 
1. sz. melléklet: Szervezeti ágrajz 
2. sz. melléklet: Irat- és adatkezelési szabályzata 
3. sz. melléklet: Körzetlista 

Függelékek 
1. sz. függelék: Munkaköri leírások 
2. sz. függelék: Együttműködési megállapodás 
3. sz. függelék: Étkezési szerződés 
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1. számú melléklet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FENNTARTÓ  
(GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA) 

INTÉZMÉNYVEZETŐ 
 

ÁLTALÁNOS VEZETŐ HELYETTES 
 

ÓVODAPEDAGÓGUSOK  
(20 FŐ) 

ÓVODAVEZETŐ HELYETTES 
 

ÓVODATITKÁR 
 (1 FŐ) 

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK 
(4 FŐ) 

DAJKÁK 
(16 FŐ) 

KARBANTARTÓK 
(2 FŐ) 

Logopédus 
(1 fő) 

Fejlesztőpedagógus 
(1 fő) 
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2.sz. melléklet 
Külön dokumentumként! 
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3. sz. melléklet 
Tulipán Óvoda beiratkozási körzete 
   
   

Ady Endre utca  páros oldal  
24-től 
végig 

Ady Endre utca  
páratlan 

oldal 
65-től 
végig 

Akácfa utca teljes 

Árpád utca  
páratlan 

oldal 
67-től 
végig 

Árpád utca  páros oldal  
76-tól 
végig 

Balogh Á. Utca  teljes 
Bercsényi Miklós 
u.  

páratlan 
oldal 

75-től 
végig 

Bercsényi Miklós 
u.  páros oldal  

76-tól 
végig 

Bethlen Gábor u.  teljes 
Bogáncsköz  teljes 

Bocskai utca páros oldal  
76-tól 
végig 

Bocskai utca 
páratlan 

oldal 
73-tól 
végig 

Budai Nagy Antal 
u. teljes 
Csalogány u.  teljes 

Csontos J. u.  
páratlan 

oldal 
63-tól 
végig 

Csontos J. u.  páros oldal  
68/A-tól 

végig 

Damjanich u. páros oldal  
76-tól 
végig 

Damjanich u. 
páratlan 

oldal 
75-től 
végig 

Dankó P. u. teljes 
Deák F. u.  teljes 

Dobó Katica u.  
páratlan 

oldal 
53-tól 
végig 

Dobó Katica u.  páros oldal  
56-tól 
végig 

Dózsa Gy. U. teljes 
Egressy köz  teljes 
Egressy u.  teljes 
Esze Tamás u.  teljes 
Fazekas Mihály 
köz  teljes 
Fazekas Mihály 
utca teljes 
Fecske utca  teljes 
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Gárdonyi G. utca  teljes 
Gárdonyi Géza 
köz  teljes 
Gerle tér  teljes 
Görgey Artúr u. teljes 
Határ út  teljes 
Jókai Mór u.  teljes 

József A. u.  
páratlan 

oldal 
63-tól 
végig 

József A. u.  páros oldal  
70/b-től 

végg 
Kacsóh P. u.  teljes 

Károlyi M. u.  páros oldal  
58-tól 
végig 

Károlyi M. u.  
páratlan 

oldal 
73-tól 
végig 

Katona J. u.  teljes 
Kazinczy  teljes 
Kossuth L. u.  teljes 

Liliom utca  
páratlan 

oldal 
29-től 
végig 

Liliom utca  páros oldal  
48-tól 
végig 

Liszt F. u. teljes 
Magyar u. teljes 
Mária u. teljes 

Mátyás király u.  
páratlan 

oldal 
43-tól 
végig 

Mátyás király u.  páros oldal  
64-től 
végig 

Molnár F. u.  teljes 
Pacsirta u.  teljes 
Pesti út  páros oldal végig 

Petőfi Sándor u. páros oldal 
72-től 
végig 

Petőfi Sándor u. 
páratlan 

oldal 
55-től 
végig 

Radnóti  teljes 
Rigó utca  teljes 
Rodostói u. teljes 

Somogyi Béla u.  
páratlan 

oldal 
53-tól 
végig 

Somogyi Béla u.  páros oldal  
60-tól 
végig 

Szabó Ervin u.  teljes 
Széchenyi u.  páros oldal végig 100-ig 

Táncsics M. u.  
páratlan 

oldal 
61-től 
végig 

Táncsics M. u.  páros oldal  
70-től 
végig 
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Thököly u.  teljes 

Tulipán u.  
páratlan 

oldal 
21-től 
végig 

Tulipán u.  páros oldal  
38-tól 
végig 

Vecsési út páros oldal 
50-től 
végig 

Vecsési út 
páratlan 

oldal 
67-től 
végig 

Virág u.  teljes 
Wesselényi u.  teljes 

Zrínyi M. u.  páros oldal  
72-től 
végig 

Zrínyi M. u.  
páratlan 

oldal 
73/a-tól 

végig 
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1. sz. függelék 
MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

A munkáltató neve:      
A munkavállaló neve:                                          szül:_________________________  
 
A munkakör megnevezése: óvodapedagógus  munkaideje: 40 óra/ hét 
 
Besorolási kategória:  _________________ Feor sz:_______________________________ 
 
Munkaidő beosztása: Hetente váltakozva délelőttös, délutános műszak 
 
Járandóságok: a közalkalmazotti bértábla alapján, havi illetménye 
 
Közvetlen felettese: intézményvezető 
Munkájának közvetlen irányítója: intézményvezető 
Helyettesítője: óvodapedagógus 
Munkaköréhez szükséges iskolai végzettsége: felsőfokú képzés, óvodapedagógus 
Munkavállaló munkaterülete: gyermekcsoport, udvar 
Munkakör ellenőrzésére jogosult: intézményvezető 
Szabadság: törvényi előírásnak megfelelően 
 

Általános elvárások 
 A gyermek személyiségjogát minden körülmények között tiszteletben kell tartani. 
 Nem lehet a gyereket 

 Testileg fenyíteni, 
 Lelkileg félelemben tartani, 
 Kiszolgáltatottságukkal visszaélni. 

 Nem szabad 
 A gyermekre ételt erőltetni, vagy azt büntetésből megvonni. 
 A gyermeket a levegőzésből kihagyni. 
 A csoporttól elkülöníteni. 

 
Alapvető követelmények az óvodai dolgozók számára 
 Valamennyi munkatárs a pontos és zavartalan munkakezdés érdekében, munkaidejének 

kezdetekor már átöltözve foglalja el munkaterületét. Minden személyes holmiját az arra 
rendszeresített öltözőszekrényben tartja, amelynek kulcsát magánál tartja. 
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 Köteles megismerni az intézmény belső működésére vonatkozó szabályzatokat az 
gyakorlati munkavégzésében betartani. 

 Az óvoda egész területén tilos a dohányzás, ennek megszegése esetén szankcionálást 
illetve munkaviszony megszűnését vonhatja maga után  

 Az esetleges késésről, s annak indokáról a nap folyamán tájékoztatni kell az 
intézményvezetőt. 

 A szabadság igénylését lehetőleg írásban, minimum egy héttel azt megelőzően kell 
kérni. 

 A dolgozó megbetegedése esetén lehetőleg előző nap, de legkésőbb a munka 
megkezdése előtt 1-2 órával informálni kell a vezetőt vagy helyettest és a közvetlen 
munkatársat a hiányzásról, hogy az intézkedésre elegendő idő álljon rendelkezésre. 

 Az óvodában történt legkisebb balesetről, orvost igénylő esetről is tájékoztatni kell a 
vezetőt, távollétében helyettest 

 Munkaidő alatt az óvoda épületét elhagyni csak a vezető, távolléte esetén a vezető 
helyettes engedélyével lehet. A gyermekcsoporttal történő, óvodán kívüli 
foglalkozásokról a vezetőnek, helyettesnek minden esetben tudnia kell. 

 A munkaidő alatt a magánjellegű, mobiltelefonok használata a gyerekek és szülők 
jelenléte alatt nem megengedett. A napi munka jellegéből adódóan illetve példamutatás 
céljával. 

 Az óvoda belügyeit, esetleges problémáit szülővel, külső személlyel megtárgyalni nem 
etikus. A gyerekekről, szülőkről ismert adatokat bizalmasan kell kezelni. 

 A gyerekekről információt, pedagógiai véleményt kizárólag csak a vele foglalkozó 
pedagógus és az óvodavezető adhat. 

 A szülőt csak is a saját gyermekével kapcsolatos dolgokról lehet tájékoztatni. 
 A balesetveszély elkerülése és elhárítása mindenki számára alapvető feladat. 
 Baleset, bombariadó esetén az előírásokban megfogalmazottak az irányadók, ez 

mindenki számára kötelező. 
 Amennyiben valaki a szülők részéről ajándékozás céljából pénzgyűjtést tapasztal, 

köteles a szülőket megkérni, hogy tevékenységüket ne folytassák. A gyűjtésben sem 
közvetlenül, sem közvetetten részt venni nem szabad. 

 
Az óvodapedagógus feladatai 
 Feladata a rábízott gyerekek nevelése és fejlesztése, a legjobb tudásának megfelelően, 

minden területre kiterjedően. 
 Feladatait a közoktatási törvényben meghatározottak szerint, az országos és helyi nevelési 

program alapján végzi önállóan és felelősséggel. 
 A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyet az 

idevonatkozó jogszabályok határoznak meg. 
 Alkotó módon együttműködik a nevelőmunka fejlesztése, a nevelőtestületi egység 

kialakítása érdekében. 
 Feladata az együttműködés változatos és célszerű formájának kialakítása. 
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 Köteles megtartani a pedagógus etika követelményeit, valamint a munkafegyelem és 
közösségi együttműködés normáit.  

 Életszemléletében törekedjen a pozitív beállítottságra, működjön együtt a jó munkahelyi 
légkör megteremtésében! 

 

Az óvodapedagógus alaptevékenysége 
 Az óvoda teljes nyitva-tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel. 

Munkaidejét és kötelező óraszámát a mindenkor érvényben lévő jogszabály alapján 
határozza meg az óvodavezetője. 

 Felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért. Nevelőtevékenysége keretében 
gondoskodjon a gyermekek testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, 
személyiségének fejlődéséről. Az ismereteket sokoldalúan, és tárgyilagosan közvetítse. A 
humanista pedagógia elveivel ellentétes büntetési eljárásokat nem alkalmazhat (például: 
testi fenyítés, megfélemlítés, csoporttól való eltávolítás, alvásra, vagy étel elfogyasztására 
való kényszerítés). 

 Minden óvónőnek hivatásából eredő kötelessége, hogy fejlessze szakmai és általános 
műveltségét, tökéletesítse pedagógiai munkáját. Ennek érdekében használja fel az 
önképzésben és a szervezett továbbképzésben biztosított lehetőségeket. 

 Az érvényben lévő alapdokumentum előírásai és ajánlásai szerint megfelelően felkészül a 
tervszerű nevelőmunkára. Alkalmazza a gyermekek tevékenységéhez szükséges 
szemléltető eszközöket, segédanyagokat. Naprakészen ellátja a szakmai munkával 
kapcsolatos ügyviteli teendőket. 

 Folyamatosan ellenőrzi, méri, értékeli a gyermekek teljesítményét, fejlődését, és erről a 
személyiséglapon feljegyzést készít. Egyéni fejlesztési tervet ír. 

 A csoportszobában és a közös helyiségekben teremtsen esztétikus környezetet, amely 
harmonizál az óvoda többi helyiségével! 

 A külső világ tevékeny megismeréséhez gondoskodjon biztonságos, külső helyszínekről, 
kíséretről! (10 gyerekenként minimum egy felnőtt.) 

 A minőségfejlesztésben aktívan vegyen részt! 
 Tanulmányozza az idevonatkozó szakirodalmat, segítse elő és aktívan vegyen részt a 

minőségi team munkájában. 
 Megfelelő felkészültséggel, felkérésre, vállaljon és végezzen mentori feladatokat! 
 Kapcsolatot tart 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 szükségleteknek 
megfelelően fogadóórát és nyílt napot tart.  

 A szülőket folyamatosan érdemben tájékoztatja az óvodában folyó nevelőmunkáról, a 
kisgyermek fejlődéséről.  

 Családlátogatást végez, melyről feljegyzést készít.  
 Közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését 

veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 
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 A nevelés folyamatosságának biztosítása érdekében kapcsolatot tart a bölcsődei és iskolai 
nevelőkkel. Az iskolai életmódra való alkalmasság megállapításához szakvéleményt 
készít. 

 Támogatja az orvos, a védőnő, az állami gondoskodásban lévő gyermekek esetében a 
nevelőszülő munkáját. 

 Felelős a rábízott gyerekek testi épségéért, csoportját nem hagyhatja felügyelet nélkül. A 
gyermekek egészségügyi állapotáról, magatartásáról, viselkedéséről, értelmi 
képességeinek fejlődéséről a szülőt érdemben rendszeresen tájékoztatja. Együttesen 
gondoskodnak a kulturált étkezés, a nyugodt pihenés és gondozás feltételeinek 
biztosításáról.  

 A gyermek életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttatja a közösségi 
együttműködés magatartási szabályait, törekszik azok betartására. 

 Naprakészen vezeti a csoportmunkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat 
(mulasztási napló, csoportnapló, személyiség, fejlettségmérő lapok). 

 Alapvető feladata a rábízott gyermek egyéni differenciált nevelése, a gyermekközösségek 
alakítása, fejlesztése. Vegye figyelembe a gyermek egyéni képességeit, tehetségét, 
fejlődési ütemét, szociokultúrális helyzetét, átlagtól eltérő másságát.  

 Biztosítsa a gyermekek részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket. Feladata a 
tehetséggondozás, felzárkóztatás, a preventív nevelőmunka. 

 Köteles a balesetveszélyt elhárítani, megelőzni, a szükséges intézkedéseket ennek 
érdekében megtenni. 

 Az óvodában, olyan időpontban jelenjék meg, hogy munkaidejének kezdetekor 
munkavégzésre rendelkezésre álljon.  

 Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelezze 
vezetőjének, kollégájának, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak.  

 Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát. 
 Köteles a felnőtt étkeztetés szabályait betartani. (felnőtt konyhában fogyasztható az 

otthonról behozott élelem, illetve az intézményben befizetett ebéd.). Betartja a 
idevonatkozó közösségi normákat, a konyha higiénés és az elektromos berendezések 
gondos használatát különös odafigyeléssel használja Tárgyi felszerelésére vigyázz. 

 A nevelő szobában a számítógépeket a használat után lezárja és a hozzákapcsolt 
kiegészítő (nyomtató) tartozékokat is rendeltetésszerűen használja. 

 A munkahelyi számítógépeket, az internetet, kizárólag a szakmai munka segítésére 
használja.. 

 A pedagógiai munkával, az óvoda ügyvitelével és működésével kapcsolatos – kötelező 
óraszámon kívüli – 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. 

 Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival és munkájával, a gyermekek 
egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni. 
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 Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, Mobil telefonját 
némított üzemmódban tartja munkaidő alatt, magánügyeit gyorsan (mindössze 3–5 
percben), 11 és 11 30’ között a nevelőmunka zavarása nélkül intézze el. 

 A szülőkkel való kapcsolattartást, kizárólag, az óvoda központi telefonszámáról intézheti, 
és fogadhatja. 

 Az óvoda felszerelési tárgyai az épületből, csak engedéllyel vihetők ki. 

Az óvodapedagógus az óvodára háruló feladatokból az óvónő köteles az alábbi 
részfeladatokat ellátni a vezető útmutatása szerint 

 helyettesítés 
 szülői értekezlet tartása 
 előadás, beszámoló, korreferátum, gyakorlati bemutató tartása 
 szertárfelelős 
 könyvtárfelelős 
 jegyzőkönyvvezetés 
 az óvodai munkatervben szereplő rendezvények, szabadidős tevékenységek 

megszervezése  
 pályázatírásban való részvétel 
 továbbképzésen résztvevők segítése 
 hallgatók gyakorlatának vezetése 
 leltározás, selejtezés előkészítése 
 felkérés alapján vállalhat munkavédelmi és tűzvédelmi megbízatást 
 gyermekvédelmi feladatokat vállalhat, mint gyermekvédelmi felelős 
 aktívan részt vesz az óvodai szakmai munkaközösség, minőség biztosítás 

működtetésében. 
 a minőségi célok eléréséhez a minőségirányítási programnak megfelelően, 

részletesen dolgozza ki a teljes körű minőségi önértékelés periódusait, 
intézkedési eljárásait. 

A munkaidő alatt a magánjellegű mobiltelefonok használata a gyerekek és szülők jelenléte 
alatt nem megengedett. A fontos telefonok lebonyolítása a váltótárs megérkezése után, 
általában 11-12 között a személyzeti részben történhet. A szülőkkel való telefonbeszélgetés 
csak és kizárólag az óvoda központi telefonszámán lehetséges. 
Az intézmény belső életére vonatkozó értesüléseit, valamint a gyermekek és dolgozók 
személyes adatait köteles szolgálati titokként megőrizni. 
A fentieken túl minden olyat ellát, amit az óvoda vezetője a feladatkörébe utal.  
Közvetlen beszámolási kötelezettséggel az óvoda vezetőjének tartozik. 
A munkaköri leírás módosítását a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 
 
Nyilatkozat: 
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Ezen munkáltatói leírás                -től lép életbe. 
 
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 
példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt 
értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, 
eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 

Gyál, _________________________ 
 

_________________________________                  _______________________________ 
                    Munkavállaló                                                             Munkáltató 
 
Példány: 1. péld. Munkavállaló 
               2. péld. Munkavállaló személyi anyag 
               3. péld. Munkáltató 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 
A munkáltató neve:      
A munkavállaló neve:                                          szül:_________________________  
 
A munkakör megnevezése: gyógypedagógus munkaideje: 40 óra/ hét 
 
Besorolási kategória:  _________________ Feor sz:_______________________________ 
 
Munkaidő beosztása: állandó délelőttös műszak 
 
Járandóságok: a közalkalmazotti bértábla alapján, havi illetménye 
Közvetlen felettese: intézményvezető 
Munkájának közvetlen irányítója: intézményvezető 
Munkaköréhez szükséges iskolai végzettsége: felsőfokú képzés, 
gyógypedagógus/pszichopedagógus 
Munkavállaló munkaterülete: gyermekcsoport, fejlesztő szoba, tornaterem 
Munkakör ellenőrzésére jogosult: intézményvezető 
Szabadság: törvényi előírásnak megfelelően 
 

Kompetenciája 
A fejlesztőpedagógus olyan szakember, aki korszerű- ez irányú szakmai továbbképzéseken 
megszerzett és megújított gyógypedagógiai és pszichológiai ismeretei birtokában szakszerűen 
végezheti a különböző beilleszkedési és /vagy funkciózavarokkal küzdő gyerekek pedagógiai 
szűrését, prevencióját és korrekcióját kiscsoportos, vagy egyéni formában. 
 
 Speciális elméleti és módszertani felkészültsége révén hatékonyan elősegítheti a 

részképességek fejlődését a lassúbb érési tempójú gyermekeknél. 
 Ismeri a fejlődés-fejlesztés főbb menetét, valamint a személyiség és az értelmi fejlődés 

életkori és induviduális jellemzőit. 
 Sajátja a tanulási zavarok pszichológiai és pedagógiai diagnosztikája. 
Képes ezek gyakorlati alkalmazására, az eredmények elemzésére, értelmezésére. 
Tisztában van a fejlesztés elméleti és gyakorlati kérdéseivel, azok prevenciós, és korrekciós 
formáival, egyéni és csoportos módszereivel 
 Jártas ezek gyakorlati alkalmazásában a kiscsoportos, vagy az egyéni fejlesztés 

eljárásaiban. 
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Kompetenciája azokra a gyerekekre terjed ki, akik normál intelligencia övezetben 
helyezhetők el, ép érzékszervekkel rendelkeznek, s érésbeli lemaradásuk, vagy funkció 
zavaruk főként a környezeti károsító hatásokkal indokolható. 
 

Feladata és tevékenységi köre: 
 Végezzen csoportos és egyéni megfigyelést a gyermek természetes közegében. 
 Alkalmazzon speciális méréseket, gyermekcsoportban, és a nyert adatok 

összehasonlító elemzése alapján, definiálja a szociális és értelmi fejlődést. 
 Határolja le a fejlődés szintjétől való lemaradás tényét, a gyenge teljesítmény mögött 

fellelhető funkciózavart 

• azonosítsa a lemaradás helyét és mértékét 

• tervezze meg az adekvát fejlesztő eljárásokat (prevenció, vagy korrekció) 
csoportos vagy egyéni formában. 

• Szervezze meg a fejlesztő eljárások alkalmazásához a személyi és tárgyi 
feltételeket (gyakoriságát, helyét, időpontját, időtartamát). 

• Végezzen kontroll vizsgálatokat a fejlesztő hatás eredményességének 
bemérése érdekében. 

 Rendszeresen konzultáljon a gyermek pedagógusaival, a gyermekvédelmi felelőssel, 
szülőkkel. 

 Amennyiben a komplex gyógypedagógiai vizsgálat összegzése alapján a gyermeknél 
sajátos nevelési igény valószínűsíthető, szakértői vizsgálatot kezdeményez, 
szakvéleményt készít. 

 Kapcsolatot tart a szakszolgálatokkal. 
 A hozzá forduló szülőknek, - otthoni körülmények között is megvalósítható - 

ötleteket, tanácsokat, esetleg hozzáférhető szakirodalmat ajánl  a felmerülő problémák 
kezelése érdekében. 

 A beiskolázást megelőzően vizsgálatok végzése, iskolaérettség megállapítása céljából. 
 Kompetencia határait meghaladó problémák esetében tapasztalatairól szakvéleményt 

adva, speciális szakembertől kér segítséget. 
 A munkavállaló feladata továbbá mindaz, amellyel a munkaköréhez kapcsolódóan, a 

szakképzettségével összefüggően az intézményvezető megbízza. 
 

Adminisztratív feladatok: 
 forgalmi naplót vezet (A. Tü. 345/új r. sz.) 
 SNI gyermekekről „Egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitáció egyéni fejlődési 

lapot” vezet 
 egyéni fejlesztési tervet készít 3 havonta, vagy szükség szerint 

 
A fejlesztő pedagógus heti munkaideje a közalkalmazotti jogviszonynak megfelelően, heti 40 
óra, a kötelezően eltöltendő 32 óra, ebből 20 óra közvetlen fejlesztő foglalkozás. 
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Heti munkaidejének további részét a szakfeladatnak megfelelő, azzal összefüggő feladatok 
ellátására fordítja.  
Ezek különösen: 
 konzultáción, szupervízión való részvétel, 
 fogadóóra 
 szakvélemények elkészítése, foglalkozások naplózása, gyermekek érdekében 

szükséges konzultációk, levelezések (pedagógussal, szülővel, szakértői bizottsággal 
stb.) valamint a foglalkozásokra való felkészülés, szakmai ismeretek bővítése, a 
szakirodalom követése. 

 

Etikai elvárások 
A fejlesztő pedagógus működését a pszichológusi, pedagógusi etikai szabályainak 
szellemében végzi. 
 

Kapcsolattartási kötelezettsége: 
 Törekedjen olyan munkatársi kapcsolatra, amely a gyermekek érdekét tekinti 

elsődlegesnek.  
 Munkatársaival szemben a segítőkészség, nyitottság érvényesüljön, magatartását 

jellemezze korrektség. 
 Az óvodavezető a közvetlen felettese, távol léte esetén az óvodavezető- helyettes. 
 
A munkaidő alatt a magánjellegű mobiltelefonok használata a gyerekek és szülők jelenléte 
alatt nem megengedett. A fontos telefonok lebonyolítása a személyzeti részben történhet. A 
szülőkkel való telefonbeszélgetés csak és kizárólag az óvoda központi telefonszámán 
lehetséges. 
 

Az intézmény belső életére vonatkozó értesüléseit, valamint a gyermekek és dolgozók 
személyes adatait köteles szolgálati titokként megőrizni. 
 
A fentieken túl minden olyat ellát, amit az óvoda vezetője a feladatkörébe utal.  
Közvetlen beszámolási kötelezettséggel az óvoda vezetőjének tartozik. 
A munkaköri leírás módosítását a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 
 

Nyilatkozat: 
 

Ezen munkáltatói leírás             -től lép életbe. 
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A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 
példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt 
értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, 
eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 
Gyál, _________________________ 

 
 
 
_________________________________                  _______________________________ 
                    Munkavállaló                                                             Munkáltató 
 

 
Példány: 1. péld. Munkavállaló 
               2. péld. Munkavállaló személyi anyag 
               3. péld. Munkáltató 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 
A munkáltató neve:      
A munkavállaló neve:                                          szül:_________________________  
 
A munkakör megnevezése: pedagógiai asszisztens  munkaideje: 40 óra/ hét 
 
Besorolási kategória:  _________________ Feor sz:_______________________________ 
 
Munkaidő beosztása: Hetente váltakozva délelőttös, délutános műszak 
 
Járandóságok: a közalkalmazotti bértábla alapján, havi illetménye 
 
Közvetlen felettese: óvodapedagógus, intézményvezető-helyettes 
Munkájának közvetlen irányítója: csoportjában dogozó óvodapedagógus 
Munkaköréhez szükséges iskolai végzettsége: pedagógiai asszisztens 
Munkavállaló munkaterülete: gyermekcsoport, udvar 
Munkakör ellenőrzésére jogosult: intézményvezető, vezető-helyettes 
Szabadság: törvényi előírásnak megfelelően 

Általános elvárások 
A pedagógiai asszisztens az óvodapedagógus munkáját közvetlenül segítő személy, aki 
intézmény szintű feladatot lát el.  Feladata az intézményben folyó pedagógiai munka 
előkészítése, segítése az óvodapedagógus iránymutatása alapján. 

A pedagógiai asszisztens gondoskodik az alábbiakról: 
 A gyermekek felügyeletének biztosítása mellett gondozási feladatokat lát el.  
 Az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről, a 

másság elfogadtatásában személyeses példaadással. 
 Segíti a gyermekek befogadásának zökkenőmentessé tételét. 
 A baleset-megelőzésről, kisebb baleseteknél elsősegélynyújtásról, jelzi az intézkedés 

szükségességét. 
 Közreműködik az intézmény rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában, felügyeli 

a rábízott gyermekeket, vigyáz a gyermekek testi épségére. 
 Intézményen kívül foglalkozások, programok helyszíneire, kirándulásokra, tanulmányi 

sétákra, erdei iskolában stb. kíséri a gyermekeket. 
 Tevékenyen részt vesz a gyermek környezeti, személyi higiénés szokásainak 

kialakításában. 
 Tevékenyen részt vesz a gyermekek öltözködési, étkezési szokásainak kialakításában 

(terítés, evőeszközök használata stb.). Gyakoroltatja velük a mindennapi élethelyzetekben 
szükséges tevékenységeit. Ellenőrzi a higiénés és önkiszolgálási tevékenységét. Szükség 
szerint korrigálja a higiénés és önkiszolgálási tevékenységét. 

 Részt vesz az intézményen belüli, illetve kívüli szabadidős programjainak szervezésében, 
előkészítésében (terem berendezése, eszközök, anyagok előkészítése stb.). 

 Az udvari élet során az óvodapedagógusok munkáját segítve figyeli az udvari játékok 
rendeltetésszerű és balesetmentes használatát a gyermekek testi épségének és az 
állagmegóvás érdekében. 
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 Felügyeli, segíti a gyermekeket a szabadidős tevékenységben, egyezteti a pedagógussal a 
foglalkozásokhoz szükséges teendőket, előkészíti a foglalkozások során szükséges 
eszközöket. Berendezi a termet a foglalkozások igényeinek megfelelően, együttműködik a 
pedagógussal az általános jellegű oktató, nevelőmunkában. Segíti, bátorítja a gyermekek 
általános jellegű egyéni és csoportos feladatai megoldásában. A pedagógus irányításával 
közreműködik a gyermek fejlesztő, korrekciós tevékenységben, egyénileg segít a 
gyermekeknek foglalkozásokon. 

 Figyelemmel kíséri a gyerekekre vonatkozó terveket, azok megvalósítását 
felelősségteljesen segíti. 

 A (gyógy)pedagógus útmutatásai alapján egyénileg segíti a gyerekeket az adott 
képességterületek fejlesztésében. 

 A (gyógy)pedagógus útmutatásai alapján egyénileg segíti a magatartási, beilleszkedési, 
tanulási nehézséggel, figyelemzavarral küzdő, autisztikus viselkedésű gyermek 
csoportbeli életét, szokás- , szabályrendszer kialakítását, személyiség-, és 
képességfejlődésüket. 

 Az óvodapedagógust segíti a speciális problémák rendezésében, a tehetséges gyermeknek 
tehetsége kibontakoztatásában. 

 Közreműködik a foglalkozások rendjének biztosításában. 
 Közreműködik adminisztrációs teendők ellátásában, az óvodai dokumentumok 

elkészítésében. 
 A pedagógiai asszisztens az oktatási tevékenysége keretében: egyeztet a pedagógussal az 

elvégzendő feladatokról és átveszi a szükséges eszközöket, segédanyagokat. Önállóan 
kezeli a foglalkozáshoz szükséges eszközöket, megszervezi és előkészíti a pedagógus által 
kijelölt feladatok elvégzését. 

 
Különféle váratlanul előadódó helyzetekben előnyös a gyors és rugalmas alkalmazkodás, 
ötletgazdagság. Bár a pedagógus szóbeli utasításai szabják meg napi teendőit, a szervezési és 
adminisztrációs feladatai során elengedhetetlen az önálló feladatvégzésre való képesség. A 
gyermekek fegyelmezése nem nélkülözi a határozottságot, céltudatosságot. Egyszerre több 
gyermekre kell felügyelni, ami fokozott figyelemösszpontosítást és figyelem megosztását is 
igényli egyszerre. 
A gyermek személyiségjogát minden körülmények között tiszteletben kell tartani. 
 Nem lehet a gyermeket: 

 Testileg fenyíteni, 
 Kiszolgáltatottságukkal visszaélni 

 Nem szabad: 
 A gyermekre ételt erőltetni vagy azt büntetésből megvonni. 
 A levegőztetéstől megvonni. 
 A csoporttól elkülöníteni. 
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Alapvető követelmények az óvodai dolgozók számára 
 Tartsa be az intézményi munkarendet, a munkaköri leírásban meghatározott munkarendet, 

kötelező munkaidőt. Dokumentálja a jelenléti ívben naprakészen. Valamennyi munkatárs 
a pontos és zavartalan munkakezdés érdekében munkaidejének kezdetekor már átöltözve 
foglalja el a munkaterületét. Köteles munkavégzésre alkalmas állapotban 
megjelenni.(Alkoholtól, drogtól, erős gyógyszertől mentesen).Megjelenését ápoltság, jó 
ízlés jellemezze. Kerülje a testékszerek, tetoválás, extrém arc, haj festékek használatát. 

 Az esetleg késésről, s annak indokáról a munkaidő kezdetéig tájékoztatnia kell az 
intézményvezetőt vagy helyettesét. 

 A szabadság igénylését írásban, minimum egy héttel előtte kell kérni. 
 A dolgozó megbetegedése esetén lehetőleg előző nap, de legkésőbb a munka megkezdése 

előtt 1-2 órával informálnia kell a vezetőt vagy helyettesét és közvetlen munkatársát a 
hiányzásról, hogy az intézkedésre elegendő idő álljon rendelkezésre. 

 Az óvodában történt legkisebb balesetről, orvost igénylő esetről is tájékoztatni kell a 
vezetőt, távollétében helyettest. 

 Munkaidő alatt az intézményt elhagyni csak a vezető, távolléte esetén a vezető helyettes 
engedélyével lehet. A gyermekcsoporttal történő, óvodán kívüli foglalkozásokról a 
vezetőnek, helyettesnek minden esetben tudnia kell. 

 A munkaidő alatt a mobiltelefon használata a gyerekek és szülők jelenléte alatt nem 
megengedett. 

 Az óvoda belügyeit, gazdasági helyzetéről felvilágosítást, esetleges problémáit szülővel, 
külső személlyel megtárgyalni nem etikus. A gyerekekről, szülőkről ismert adatokat 
bizalmasan kell kezelni. 

 A pedagógiai asszisztense, mint munkavállalóra a titoktartási kötelezettség nemcsak a 
jogviszonya fennállása alatt kötelező, hanem a közalkalmazotti jogviszony bármely okból 
történő megszűnését követően is. A munkavállaló az állami, szolgálati, intézményi titok 
körén túlmenően sem közölhet, illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre 
betöltésével összefüggésben jutott tudomására és aminek közlése a munkáltatóra 
hátrányos következménnyel járhat. Amennyiben a pedagógiai asszisztens mint 
munkavállaló a munkáltató kifejezett tilalma ellenére olyan adatok nyilvános közlését 
teszi lehetővé, amelynek közlésének jogát a munkáltató kizárólag magának tartotta fenn, 
jogszerű az e körülményre alapított rendes felmondás. Nem közölhet illetéktelen 
személlyel olyan információt, mely a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos 
következménnyel járhat. 

 A gyerekről információt, pedagógiai véleményt csak kizárólag a vele foglalkozó 
pedagógus és az óvodavezető adhat. A pedagógiai asszisztens a pedagógus által megbízott 
információkat közölheti a szülővel. 

 A szülőt csakis saját gyermekével kapcsolatban lehet tájékoztatni. 
 A gyermekekkel, szülőkkel való kapcsolattartását jellemezze a különbözőségek 

elfogadása. Tiszteletben kell tartani emberi méltóságukat,jogaikat, valamint a szülőnek azt 
a jogát,hogy gyermeke vallási,világnézeti meggyőződésének megfelelő oktatásban 
nevelésben részesüljön.(Migráns, etnikumhoz, vallási felekezethez tartozó gyerekek 
nevelése,gondozása.) Legyen megértő,el és befogadó,empatikus és toleráns. Forduljon a 
szülők felé aktívan, készségesen. 
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 Gyermekvédelmi feladatok ellátásában segíti az óvodapedagógust az esélyegyenlőség 
megteremtésében, befogadó környezet kialakításában. Tájékoztatja a gyerekkel 
kapcsolatban a tudomására jutott információról az óvodapedagógust, mely a családi 
körülményeire, egyéni bánásmódra, nevelési módszerekre vonatkozhat. 

 A baleset elkerülése és elhárítása alapvető feladat. 
 Jelenti ha a tárgyakban, gyermekre veszélyes módon változás következett be. 
 Köteles részt venni nevelés nélküli munkanapon, szakmai továbbképzéseken, 

értekezleteken. 
 Tilos a rábízott gyermekcsoportot felügyelet nélkül hagynia. Amikor az óvodapedagógus 

rábízza a gyermekcsoportot egyéni szükséglete miatt, azon rövid időszak alatt teljes körű 
felelőséggel tartozik a gyermekcsoport test épségéért, a csoportszoba rendjéért, a már 
kialakított szabályrendszer betartásáért. 

 Séta, kirándulás esetén részt vesz a gyerekcsoport balesetmentes közlekedésének 
segítésében, gondozási feladatokat is ellátja. Jelzi az óvodapedagógusnak amennyiben 
balesetveszély lehetősége áll fenn. 

 Közalkalmazottként, intézmény dolgozójaként írott sajtóban internetes közösségi 
oldalakon köteles kulturált módon közölni gondolatait. 

 Szükség esetén elvégzi azokat a munkakörébe tartozó feladatokat, amellyel időnként az 
óvoda vezetője megbízza. 

 A környezet esztétikai rendjének megteremtésében, az óvodai ünnepélyeken, 
hagyományokban aktívan közreműködik, a szervezési feladatokban a vezető, 
óvodapedagógus útmutatási szerint részt vesz. 

 Ismerje az óvodai működést szabályozó dokumentumok tartalmáról (SZMSZ, Házirend, 
Pedagógiai Program, Gyermekvédelmi törvény), azok változásairól és azokat valósítsa is 
meg. 

 

Munkájához szükséges kompetenciák: 
 türelem 
 tolerancia 
 szervezőkészség 
 önállóság 
 megbízhatóság 
 logikus gondolkodás 
 kézügyesség 
 kapcsolatteremtő képesség 
 határozottság 
 empátia 
 pontos önértékelés 
 alkalmazkodás 
 találékonyság 
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 nyitottság az új ötletekkel, az új információval szemben 
 igazodás az óvoda céljaihoz, a közösséghez 
 törekvés a gyermekek és a szülők szükségleteinek megértésére és 

megismerésére 
 közös partneri együttműködés kollégákkal, óvodapedagógusokkal 

Munkája során olyan magatartást tanúsítson, amely a gyermek mindenekelőtti érdekét 
szolgálja. Segítő jelenlétével biztonságot nyújt, támogassa a kisgyermek próbálkozásait, 
törekvéseit, biztonságot nyújtva lendítse át próbálkozásai megvalósulásának irányába. 
Az intézményből felszerelési tárgyakat, szülők által behozott eszközöket, ennivalót kivinni 
nem szabad. Ezen szabály megszegése esetén fegyelmi felelősségre vonható.   
A munkaidő alatt a magánjellegű mobiltelefonok használata a gyerekek és szülők jelenléte 
alatt nem megengedett. A fontos telefonok lebonyolítása a személyzeti részben történhet. A 
szülőkkel való telefonbeszélgetés csak és kizárólag az óvoda központi telefonszámán 
lehetséges. 

Az intézmény belső életére vonatkozó értesüléseit, valamint a gyermekek és dolgozók 
személyes adatait köteles szolgálati titokként megőrizni. 
A fentieken túl minden olyat ellát, amit az óvoda vezetője a feladatkörébe utal.  
Közvetlen beszámolási kötelezettséggel az óvoda vezetőjének tartozik. 
A munkaköri leírás módosítását a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 

 

Nyilatkozat: 
 

Ezen munkáltatói leírás             -től lép életbe. 
 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 
példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt 
értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, 
eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 
Gyál, _________________________ 

 
 
_________________________________                  _______________________________ 
                    Munkavállaló                                                             Munkáltató 

 
Példány: 1. péld. Munkavállaló 
               2. péld. Munkavállaló személyi anyag 
               3. péld. Munkáltató 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 
 
A munkáltató neve:      
A munkavállaló neve:                                       szül:____________________________ 

 
A munkakör megnevezése: óvodatitkár munkaideje: 40 óra/ hét 
 
Besorolási kategória:  _________________ Feor sz:_______________________________ 
 
Járandóságok: a közalkalmazotti bértábla alapján, havi illetménye 
 
Szabadság: törvényi előírásnak megfelelően 
Közvetlen felettese: intézményvezető 
 

Alapvető követelmények az óvodai dolgozók számára 
 Valamennyi munkatárs a pontos és zavartalan munkakezdés érdekében, munkaidejének 

kezdetekor már átöltözve foglalja el munkaterületét 
 Az esetleges késésről, s annak indokáról a nap folyamán tájékoztatni kell az 

intézményvezetőt. 
 A szabadság igénylését lehetőleg írásban, minimum egy héttel azt megelőzően kell kérni. 
 A dolgozó megbetegedése esetén lehetőleg előző nap, de legkésőbb a munka megkezdése 

előtt 1-2 órával informálni kell a vezetőt vagy helyettest és a közvetlen munkatársat a 
hiányzásról, hogy az intézkedésre elegendő idő álljon rendelkezésre. 

 Az óvodában történt legkisebb balesetről, orvost igénylő esetről is tájékoztatni kell a 
vezetőt, távollétében helyettest 

 Munkaidő alatt az óvoda épületét elhagyni csak a vezető, távolléte esetén a vezető 
helyettes engedélyével lehet. A gyermekcsoporttal történő, óvodán kívüli foglalkozásokról 
a vezetőnek, helyettesnek minden esetben tudnia kell. 

 A munkaidő alatt a magánjellegű, mobiltelefonok használata a gyerekek és szülők 
jelenléte alatt nem megengedett. A napi munka jellegéből adódóan illetve példamutatás 
céljával. 

 Az óvoda belügyeit, esetleges problémáit szülővel, külső személlyel megtárgyalni nem 
etikus. A gyerekekről, szülőkről ismert adatokat bizalmasan kell kezelni. 

 A gyerekekről információt, pedagógiai véleményt kizárólag csak a vele foglalkozó 
pedagógus és az óvodavezető adhat. 

 A szülőt csak is a saját gyermekével kapcsolatos dolgokról lehet tájékoztatni. 
 A balesetveszély elkerülése és elhárítása mindenki számára alapvető feladat. 
 Baleset, bombariadó esetén az előírások mindenki számára kötelező. 
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 Amennyiben valaki a szülők részéről ajándékozás céljából pénzgyűjtést tapasztal, köteles 
a szülőket megkérni, hogy tevékenységüket ne folytassák. A gyűjtésben sem közvetlenül, 
sem közvetetten részt venni nem szabad. 

Az intézmény belső életére vonatkozó értesüléseit, valamint a gyermekek és dolgozók 
személyes adatait köteles szolgálati titokként megőrizni. 
A fentieken túl minden olyat ellát, amit az óvoda vezetője a feladatkörébe utal.  
Közvetlen beszámolási kötelezettséggel az óvoda vezetőjének tartozik. 
A munkaköri leírás módosítását a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 

 

Nyilatkozat: 
 

Ezen munkáltatói leírás                     -től lép életbe. 
 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 
példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt 
értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, 
eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 
 
 
 

Gyál, _________________________ 
 
 
 
_________________________________                  _______________________________ 
                    Munkavállaló                                                             Munkáltató 
 
 
 
 
 
Példány: 1. péld. Munkavállaló 
               2. péld. Munkavállaló személyi anyag 
               3. péld. Munkáltató 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

A munkáltató neve:      
A munkavállaló neve:                                          szül:_________________________  
 
A munkakör megnevezése: óvodai dajka  munkaideje: 40 óra/ hét 
 
Besorolási kategória:  _________________ Feor sz:_______________________________ 
 
Munkaidő beosztása: hetente váltakozva délelőttös, délutános műszak 
 
Járandóságok: a közalkalmazotti bértábla alapján, havi illetménye 
 
Közvetlen felettese: óvodapedagógus, intézményvezető-helyettes 
Munkájának közvetlen irányítója: csoportjában dogozó óvodapedagógus 
Helyettesítője: közérdekű feladatot ellátó dajka, párhuzamos csoport dajkája 
Munkaköréhez szükséges iskolai végzettsége: dajkaképző, pedagógiai asszisztens 
Munkavállaló munkaterülete: gyermekcsoport, udvar 
Munkakör ellenőrzésére jogosult: intézményvezető, vezető-helyettes 
Szabadság: törvényi előírásnak megfelelően 
 

Általános elvárások 
A dajka az óvodapedagógus munkáját segítő közvetlen személy, aki az óvodai nevelés 
alapelveinek megfelelően részt vesz, gondoskodik az alábbiak megvalósulásáról: 
 Gyermek szükségleteinek kielégítéséről, 
 Az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről, 
 Pedagógiai munkához szükséges higiénés feltételek biztosításáról, 
 Baleset-megelőzésről, kisebb baleseteknél elsősegélynyújtásról, 
 Takarítási feladatait jól ütemezett rendszeresség, alaposság, folyamatosság jellemezze, 
 Gyermekek eszközeinek tisztántartása, fertőtlenítése prioritásként jelenjen meg a 

mindennapokban.  
 A gyermek személyiségjogát minden körülmények között tiszteletben kell tartani. 
 Nem lehet a gyerek 

 Testileg fenyíteni, 
 Lelkileg félelemben tartani, 
 Kiszolgáltatottságukkal visszaélni 
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 Nem szabad 
 A gyerekre ételt erőltetni, vagy azt büntetésből megvonni. 
 A gyereket a levegőztetésből kihagyni. 
 A csoporttól elkülöníteni. 

 

Alapvető követelmények az óvodai dolgozók számára 
 Tartsa be az intézményi munkarendet, a munkaköri leírásban meghatározott munkarendet, 

kötelező munkaidőt. Dokumentálja a jelenléti ívben naprakészen. Valamennyi munkatárs 
a pontos és zavartalan munkakezdés érdekében, munkaidejének kezdetekor már átöltözve 
foglalja el munkaterületét. Köteles munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni. 
(alkoholtól, drogtól, erős gyógyszerektől mentesen.) Megjelenését ápoltság jó ízlés 
jellemezze. Kerülje testékszerek, extrém arc, haj festékek használatát. 

 Az esetleges késésről, s annak indokáról a munkaidő kezdetéig tájékoztatni kell az 
intézményvezetőt vagy helyettesét. 

 A szabadság igénylését írásban, minimum egy héttel előtte kell kérni.  
 A dolgozó megbetegedése esetén lehetőleg előző nap, de legkésőbb a munka megkezdése 

előtt 1-2 órával informálni kell a vezetőt vagy helyettest és a közvetlen munkatársat a 
hiányzásról, hogy az intézkedésre elegendő idő álljon rendelkezésre. 

 Az óvodában történt legkisebb balesetről, orvost igénylő esetről is tájékoztatni kell a 
vezetőt, távollétében helyettest. 

 Munkaidő alatt az óvoda épületét elhagyni csak a vezető, távolléte esetén a vezető 
helyettes engedélyével lehet. A gyermekcsoporttal történő, óvodán kívüli foglalkozásokról 
a vezetőnek, helyettesnek minden esetben tudnia kell. 

 A munkaidő alatt a magánjellegű mobiltelefonok használata a gyerekek és szülők jelenléte 
alatt nem megengedett. 

 Az óvoda belügyeit, gazdasági helyzetéről felvilágosítást, esetleges problémáit szülővel, 
külső személlyel megtárgyalni nem etikus. A gyerekről, szülőkről ismert adatokat 
bizalmasan kell kezelni. 

 A dajkára, mint munkavállalóra a titoktartási kötelezettség nem csak a jogviszonya 
fennállása alatt kötelező, hanem a közalkalmazotti jogviszony bármely okból történő 
megszűnését követően is! A munkavállaló az állami, szolgálati, intézményi titok körén 
túlmenően sem közölhet, illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre 
betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és aminek közlése a munkáltatóra 
hátrányos következménnyel járhat. Amennyiben a dajka, mint munkavállaló- a 
munkáltató kifejezett tilalma ellenére – olyan adatok nyilvános közlését teszi lehetővé, 
amelynek közlésének jogát a munkáltató kizárólag magának tartotta fenn, jogszerű az e 
körülményre alapított rendes felmondás. Nem közölhet illetéktelen személlyel olya 
információt, mely a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járhat.  

 A gyerekről információt, pedagógiai véleményt kizárólag csak a vele foglalkozó 
pedagógus és az óvodavezető adhat. 

 A szülőt csakis a saját gyermekével kapcsolatos dolgokról lehet tájékoztatni. A dajka azon 
kérdések megválaszolásában kompetens, amelyek az ő személyre szóló munkaköri 
leírásban szerepelnek. A szülőknek szükség vagy kérés esetén tájékoztatást nyújt a 
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gyermekek gondozása során tapasztaltakról.(Nevelési kérdésekben a szülőt tapintatosan az 
óvodapedagógushoz irányítsa.)  A gyermekekkel, szülőkkel való kapcsolattartást 
jellemezze a különbözőségek elfogadása. Tiszteletben kell tartani emberi méltóságukat, 
jogaikat, valamint a szülőnek azt a jogát, hogy gyermeke vallási, világnézeti 
meggyőződésnek megfelelő oktatásban, nevelésben részesüljön. (Migráns, etnikumhoz, 
vallási felekezethez tartozó gyerekek nevelése, gondozása.) Legyen megértő, el és 
befogadó, empatikus és toleráns. Forduljon a szülők felé aktívan, készségesen.                                                          

 Gyermekvédelmi feladatok ellátásában segíti az óvodapedagógust az esélyegyenlőség 
megteremtésében, befogadó környezet kialakításában. Tájékoztatja a gyerekkel 
kapcsolatban a tudomására jutott információról az óvodapedagógust, mely a családi 
körülményeire, egyéni bánásmódra, nevelési módszerekre vonatkozhat. 

 A balesetveszély elkerülése és elhárítása alapvető feladat. 
 Baleset, bombariadó esetén az előírások mindenki számára kötelezőek. 
 Amennyiben valaki a szülők részéről ajándékozás céljából pénzgyűjtést tapasztal, köteles 

a szülőket megkérni, hogy tevékenységüket ne folytassák. A gyűjtésben sem közvetlenül, 
sem közvetetten részt venni nem szabad. 

 Köteles részt venni nevelés nélküli munkanapon, szakmai továbbképzéseken, 
értekezleteken. 

 Telefon ügyelet megbízása esetén köteles rögzíteni a hívó fél nevét, telefonszámát, hívás 
okát. Köteles tájékoztatni sürgős esetben óvodavezetőt, helyettest, vagy távollétükben az 
intézkedésre jogosultat. 

 Az óvodával jogviszonyban nem álló személyeket a bejárati ajtó kinyitásakor köteles 
udvariasan fogadni. A vendéget kísérje fel az óvodatitkárhoz, vagy a gazdasági 
ügyintézőhöz. Nem nyújthat segítséget idegennek épületben tartózkodáshoz. 

 Tilos a rábízott gyermekcsoportot felügyelet nélkül hagynia. Amikor az óvodapedagógus 
rábízza a gyermekcsoportot egyéni szükséglete miatt, azon rövid időszak alatt felel a 
gyermekcsoport testi épségéért, a csoportszoba rendjéért, a már kialakított szabályrendszer 
betartásáért. 

 Séta, kirándulás esetén részt vesz a gyerekcsoport balesetmentes közlekedésének 
segítésében, gondozási feladatokat is ellátja. Jelzi az óvodapedagógusnak amennyiben 
balesetveszély lehetősége áll fenn. 

 Közalkalmazottként, intézmény dolgozójaként írott sajtóban internetes közösségi 
oldalakon köteles kultúrált módon közölni gondolatait. 

 Szükség esetén elvégzi azokat a munkakörébe tartozó feladatokat, amellyel időnként az 
óvoda vezetője megbízza. 

 Gondosan elvégzi a nyári nagytakarítási feladatokat az Útmutató alapján. 
 A környezet esztétikai rendjének megteremtésében, az óvodai ünnepélyeken, 

hagyományokban aktívan közreműködik, a szervezési feladatokban a vezető, 
óvodapedagógus útmutatásai szerint részt vesz. 

 Érdeklődjön az óvodai működést szabályozó dokumentumok tartalmáról, azok 
változásairól és azokat valósítsa is meg. 
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Munkájához szükséges kompetenciák: 

 Pontos önértékelés 
 Alkalmazkodás, változás kezelésében megmutatkozó rugalmasság 
 Innováció, találékonyság és nyitottság az új ötletekkel, új információval 

szemben, 
 Elköteleződés igazodás az óvoda céljaihoz, a közösséghez, 
 Törekvés a gyermekek és a szülők szükségleteinek megértésére és 

megismerésére, 
 Közös partneri együttműködés kollégákkal, óvodapedagógusokkal. 

 
Főbb tevékenysége: 
 Amennyiben reggel ő nyitja, illetve este zárja, az óvoda épületét, minden alkalommal 

felelős az épület szakszerű zárásáért, nyitásáért. A kulcsok leadásánál, átvételénél a 
Kulcskezelési Szabályzatban foglaltak szerint kell eljárnia. Nyílászárók bezárásával, 
termek és egyéb helységek körüljárásával, körültekintő magatartásával biztosítja az óvoda 
épületének és egyéb tárgyainak biztonságos védelmét. 

 Feladata a gyermekek fogadása, ha szükséges öltöztetése, gondozása. 
 Munkája során olyan magatartást tanúsít, amely a gyermekek mindenek előtti érdekét 

szolgálja. Segítő jelenlétéve biztonságot nyújt, támogassa a kisgyermek próbálkozásait, 
törekvéseit-biztonságot nyújtva lendítse át próbálkozásai megvalósulásának irányába. A 
gyermek életkorának, fejlettségi szintjének figyelembe vételével tanítja a csoportnak – 
mint óvodai közösség együttműködésének magatartási szabályait és törekszik azok 
betartatására.    

 Felelős a csoport leltárában szereplő berendezéseiért, eszközeiért, jelenti, ha a tárgyakban, 
gyermekre veszélyes módon állapotváltozás következett be. A javítás szükségességét 
beírja a karbantartók munkanaplójába. Az intézményből felszerelési tárgyakat, szülők által 
behozott eszközöket, ennivalót kivinni nem szabad. Ezen szabály megszegése esetén 
fegyelmi felelősségre vonható. 

 A takarítási tevékenysége és az ételek tálalása alkalmával védőruhát cserél. 
 

Reggeli műszak alatti feladatai: 
 Gyermek fogadása, szükség szerinti segítése gondozása. 
 A reggeli előkészítése, csoportszobák vitele. A tálaló edények kikészítése. 
 A gyermekek mosdóztatásának, gondozásának felügyelete, segítése. (csoportos óvónőkkel 

egyeztetett módon) 
 A mosdók, öltözők folyamatos csúszás-mentesítése, takarítása a napi élethez igazodóan. 
 A rászoruló gyermek lemosása megfelelő gondozottságának biztosítása, (pl.: festés után, 

esetleges bepisilés diszkrét kezelése) 
 A tornaszoba tisztaságának szellőzöttségének biztosítása a csoport heti beosztásának 

megfelelően. 
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 Ügyel arra, hogy a sporteszközök minden esetben a helyükre kerüljenek, s a csoport, 
használat után úgy hagyja a helyiséget, hogy az, másik soron következő csoportot ne 
zavarja. 

 Szükség szerint az óvónővel megbeszéltek alapján segíti a pedagógus munkáját a 
különböző szervezési tevékenységekben (teremrendezésben, eszköz előkészítésben, 
ünnepi előkészületekben stb.) segítséget. 

 A gyermekek levegőztetését megelőző gondozási feladatoknál segítséget nyújt, jelen van 
a csoporttal a testnevelési foglalkozás alatt a tornaszobában. 

 Részt vesz az udvari gyermekfelügyelet ellátásában az esetleges gyermekbalesetek 
megelőzése érdekében. 

 Segítséget nyújt az udvar rendjének biztosításában, körültekintő munkája során az 
eszközök megfelelő tároló helyre kerülésében. A csoport udvarra való kimenetele előtt 
kikészíti az óvodapedagógus által kért játékeszközöket. 

 Biztosítja az ebédeltetéshez szükséges eszközöket, a tálalásban tevékenyen részt vesz. 
Segítséget nyújt az ebéd lebonyolításában, a gyermekek gondos ellátásában. 

 Megteremti a nyugodt pihenés feltételeit (ágyazás, szellőztetés, portalanítás, 
teremrendezés).  

 A pihenés ideje alatt, az óvodai csoporthoz tartozó helyiségeket rendben és tisztán adja át 
a délutános műszakos kolléga felé. 

 Gondoskodik a textíliák karbantartásáról, tisztaságáról, cseréjéről, szükség szerint 
varrásáról, javításáról. 

 Leltárilag felelős a csoportjához tartozó eszközökért, a fogyóeszközök nyilvántartását 
törési füzetbe írja. A javításra szoruló eszközöket, játékokat nem dobhatja ki. 
Óvodapedagógussal együtt a Leltári Szabályzatban foglaltak selejtezhető le. 

 Gondoskodik a tisztító, vegyszerek biztonságos tárolásáról, semmilyen körülmények 
között nem hagyhatja gyermekek által elérhető helyen. A takarításhoz átvett koncentrált 
tisztítószereket az előírtaknak megfélően hígítva, takarékosan adagolja. Ügyel arra, hogy 
felületek lemosásánál, vízkő oldásánál a felület ne maródjon fel. Járványok idején 
ügyeljen az ajtókilincsek játékok, székek-asztalok gyakori fertőtlenítőszeres lemosására. 

 Az időszakos nagytakarítások alkalmával a radiátorok, az ablakok, függönyök, szőnyege, 
játékok, lemosását elvégzi. A felmosáshoz használt eszközöket a balesetveszély miatt 
közlekedőkben, öltözőkben nem hagyhatja.   

 

Délutános műszak alatti feladat 
 Munkakezdését követően átveszi a saját csoportjának megfelelő napirendből adódó 

gondozási és egyéb feladatokat. 
 A gyermekek levegőztetését megelőző gondozási feladatoknál segítséget nyújt. 
 Részt vesz az udvari gyermekfelügyelet ellátásában az esetleges gyermekbalesetek 

megelőzése érdekében. 
 A csoport által aznap ábrázoláshoz használt eszközöket lemossa, áttörli, tisztán teszi a 

kijelölt helyre. 
 A tálalás és az étkezés megszervezéséhez, tevékeny segítséget nyújt. 



 81 

 Szükség esetén kíséretet biztosít, amennyiben a csoport épületen kívüli tevékenységet 
szervezett. 

 Megteremti a nyugodt pihenéshez a csoportszobán belül a feltételeket (portalanít, 
szellőztet, ágyaz stb.) 

 A takarítási tevékenységeket úgy végezze, hogy a gyermekcsoport ne zavarja. A nem 
„saját csoportjában” is lelki ismeretesen látja el. 

 Segítséget nyújt az udvar rendjének biztosításában, körültekintő munkája során az 
eszközök megfelelő tároló helyükre kerülésében. 

 A két csoportszobát, miután a gyerekek ügyeletes csoportba illetve otthonukba távoztak, 
porszívózza, felmossa, kiszellőzteti. 

 Minden nap elvégzi a portalanítást öltözőben, csoportszobában. 
 A gyermekdélutáni átadása szülő felé, tanúskodjon a gyermek gondozottságáról, a dajkai 

feladatok maradéktalan ellátásáról. 
 Az óvoda épületét, helyiségeit vagyonvédelmi és biztonsági szempontok 

figyelembevételével hagyhatja el. A gondatlanságból okozott vagyoni károkozásért 
büntetőjogi és anyagi felelősséggel tartozik. 

 

Döntési jogköre: 
 Megválaszthatja azokat, a munkamódokat, amely számára megkönnyíti a feladatának 

ellátását, de nem zavarhatja a gyermekcsoportok nyugalmát és kialakult szokásrendjét. 

 
Felelőssége: 
 A csoportjában található kis értékű eszközökről nyilvántartást vezet, szükség esetén 

egyeztet a vezetőkkel, a leltározásban szükség szerint részt vesz. 
 A csoport textíliáiért, az étkezést segítő eszközökért. 
 A tudomására jutott információk, gyermekekre szüleikre vonatkozó adatokkal 

kapcsolatosan titoktartási kötelezettséget vállal. 
 

Kapcsolattartási kötelezettsége: 
 Törekedjen a csoportos óvónőkkel olyan munkatársi kapcsolatra, amely a gyermekek 

érdekét tekintik elsődlegesnek. 
 Munkatársaival szemben a segítőkészség, nyitottság, érvényesüljön, magatartását 

jellemezze korrektség. 
 Az óvodavezető helyettes a közvetlen felettese. 
A munkaidő alatt a magánjellegű mobiltelefonok használata a gyerekek és szülők jelenléte 
alatt nem megengedett. A fontos telefonok lebonyolítása a váltótárs megérkezése után, 
általában 11-12 között a személyzeti részben történhet. A szülőkkel való telefonbeszélgetés 
csak és kizárólag az óvoda központi telefonszámán lehetséges. 
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Az intézmény belső életére vonatkozó értesüléseit, valamint a gyermekek és dolgozók 
személyes adatait köteles szolgálati titokként megőrizni. 

 
A fentieken túl minden olyat ellát, amit az óvoda vezetője a feladatkörébe utal.  
Közvetlen beszámolási kötelezettséggel az óvoda vezetőjének tartozik. 
A munkaköri leírás módosítását a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 

 

Nyilatkozat: 
 

Ezen munkáltatói leírás            -től lép életbe. 
 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 
példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt 
értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, 
eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 
 
 
 
Gyál, _________________________ 
 
 
 
_________________________________                  _______________________________ 
                    Munkavállaló                                                             Munkáltató 
 
 
 
 
 
Példány: 1. péld. Munkavállaló 
               2. péld. Munkavállaló személyi anyag 
               3. péld. Munkáltató 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 
 

A munkáltató neve:      
A munkavállaló neve:                                          szül:_________________________  
 
A munkakör megnevezése: óvodai konyhás dajka  munkaideje: 40 óra/ hét 
 
Besorolási kategória:  _________________ Feor sz:_______________________________ 
 
Munkaidő beosztása: hetente váltakozva délelőttös, délutános műszak 
 
Járandóságok: a közalkalmazotti bértábla alapján, havi illetménye 
 
Közvetlen felettese: intézményvezető-helyettes, óvodatitkár 
Munkájának közvetlen irányítója: intézményvezető-helyettes 
Helyettesítője: konyhás dajkák, közérdekű feladatot ellátó dajka,  
Munkaköréhez szükséges iskolai végzettsége: dajkaképző, pedagógiai asszisztens 
Munkavállaló munkaterülete: óvoda konyha 
Munkakör ellenőrzésére jogosult: óvodavezető, vezető-helyettes, óvodatitkár 
Szabadság: törvényi előírásnak megfelelően 
 

Általános elvárások 
 A gyermek személyiségjogát minden körülmények között tiszteletben kell tartani. 
 Nem lehet a gyereket 

 Testileg fenyíteni, 
 Lelkileg félelemben tartani, 
 Kiszolgáltatottságukkal visszaélni 

 Nem szabad 
 A gyermekre ételt erőltetni, vagy azt büntetésből megvonni. 
 A gyermeket a levegőzésből kihagyni. 
 A csoporttól elkülöníteni. 

 

Alapvető követelmények az óvodai dolgozók számára 
 Tartsa be az intézményi munkarendet, a munkaköri leírásban meghatározott munkarendet, 

kötelező munkaidőt. Dokumentálja a jelenléti íven naprakészen. Valamennyi munkatárs a 
pontos és zavartalan munkakezdés érdekében, munkaidejének kezdetekor már átöltözve 
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foglalja el munkaterületét.  Köteles munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni. 
Megjelenését ápoltság jó ízlés jellemezze. Kerülje testékszerek, extrém arc, haj festékek 
használatát. Nem viselhet konyhában ékszereket, karórát, kerülje a körmei lakkozását, 
műköröm viselését Tilos a tálalókonyha területére étkezés céljából élelmiszert, kézitáskát 
és személyes használati tárgyat bevinni, szemüveg kivételével. 

 Az esetleges késésről, s annak indokáról a munkaidő kezdetéig tájékoztatni kell az 
intézményvezetőt vagy helyettesét. 

 A szabadság igénylését írásban, minimum egy héttel előtte kell kérni. 
 A dolgozó megbetegedése esetén lehetőleg előző nap, de legkésőbb a munka megkezdése 

előtt 1-2 órával informálni kell a vezetőt vagy helyettest és a közvetlen munkatársat a 
hiányzásról, hogy az intézkedésre elegendő idő álljon rendelkezésre. 

 Az óvodában történt legkisebb balesetről, orvost igénylő esetről is tájékoztatni kell a 
vezetőt, távollétében helyettest 

 Munkaidő alatt az óvoda épületét elhagyni csak a vezető, távolléte esetén a vezető 
helyettes engedélyével lehet.  

 A munkaidő alatt a magánjellegű, mobiltelefonok használata a gyerekek és szülők 
jelenléte alatt nem megengedett.  

 Az óvoda belügyeit, gazdasági helyzetéről felvilágosítást, esetleges problémáit szülővel, 
külső személlyel megtárgyalni nem etikus. A gyerekekről, szülőkről ismert adatokat 
bizalmasan kell kezelni.  

 A dajkára, mint munkavállalóra a titoktartási kötelezettség nemcsak a jogviszonya 
fennállása alatt kötelező, hanem a közalkalmazotti jogviszony bármely okból történő 
megszűnését követően is! A munkavállaló az állami, szolgálati, intézményi titok körén 
túlmenően sem közölhet, illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre 
betöltésével összefüggésben jutott tudomására és aminek közlése a munkáltatóra 
hátrányos következménnyel járhat. Amennyiben a dajka mint munkavállaló – a 
munkáltató kifejezett tilalma ellenére – olyan adatok nyilvános közlését teszi lehetővé, 
amelyek közlésének jogát a munkáltató kizárólag magának tartotta fenn, jogszerű az e 
körülményre alapított rendes felmondás. Nem közölhet illatéktelen személlyel olyan 
információt, mely a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járhat.  

 Az intézményvezető döntése alapján, amikor gyerekcsoportot lát el, be kell tartania az 
alábbiakban leírtakat: A gyerekekről információt, pedagógiai véleményt kizárólag csak a 
vele foglalkozó pedagógus és az óvodavezető adhat. 

 A szülőt csakis a saját gyermekével kapcsolatos dolgokról lehet tájékoztatni.  A dajka 
azon kérdések megválaszolásában kompetens, amelyek az ő személyre szóló munkaköri 
leírásában szerepelnek. A szülőknek szükség vagy kérés esetén tájékoztatást nyújt a 
gyermekek gondozása során tapasztaltakról. (Nevelési kérdésekben a szülőt tapintatosan 
az óvodapedagógushoz irányítsa.)  

 A gyermekekkel szülőkkel való kapcsolattartását jellemezze a különbözőségek 
elfogadása. Tiszteletben kell tartani emberi méltóságukat, jogaikat, valamint a szülőnek 
azt a jogát, hogy gyermeke vallási, világnézeti meggyőződésének megfelelő oktatásban 
nevelésben részesüljön. (migráns, etnikumhoz, vallási felekezethez tartozó gyerekek 
nevelése, gondozása.). Legyen megértő, el és befogadó, empatikus és toleráns. Forduljon 
a szülők felé aktívan, készségesen. 
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 Gyermekvédelmi feladatok ellátásában segíti az óvodapedagógust az esélyegyenlőség 
megteremtésében, befogadó környezet kialakításában. Tájékoztatja a gyerekkel 
kapcsolatban a tudomására jutott információról az óvodapedagógust, mely a családi 
körülményeire, egyéni bánásmódra, nevelési módszerekre vonatkozhat. 

 A balesetveszély elkerülése és elhárítása alapvető feladat.  
 Baleset, bombariadó esetén az előírások mindenki számára kötelezőek. 
 Amennyiben valaki a szülők részéről ajándékozás céljából pénzgyűjtést tapasztal, köteles 

a szülőket megkérni, hogy tevékenységüket ne folytassák. A gyűjtésben sem közvetlenül, 
sem közvetetten részt venni nem szabad. 

 Köteles részt venni nevelés nélküli munkanapon, szakmai továbbképzéseken, 
értekezleteken. 

 Telefon ügyelet megbízása esetén köteles rögzíteni a hívó fél nevét, telefonszámát, hívás 
okát. Köteles tájékoztatni sürgős esetben óvodavezetőt, helyettest, vagy távollétükben az 
intézkedésre jogosultat. 

 Az óvodával jogviszonyban nem álló személyeket a bejárati ajtó kinyitásakor köteles 
udvariasan fogadni. A vendéget kísérje fel az óvodatitkárhoz, vagy a gazdasági 
ügyintézőhöz. Nem nyújthat segítséget idegenek épületben tartózkodásához. 

 Tilos a rábízott gyerekcsoportot felügyelet nélkül hagynia. Amikor az óvodapedagógus 
rábízza a gyermekcsoportot egyéni szükséglete miatt, azon rövid időszak alatt felel a 
gyerekcsoport testi épségéért, a csoportszoba rendjéért, a már kialakított szabályrendszer 
betartásáért. 

 Közalkalmazottként, intézmény dolgozójaként írott sajtóban internetes közösségi 
oldalakon köteles kulturált módon közölni gondolatait. 

 Szükség esetén elvégzi azokat a munkakörébe tartozó feladatokat, amellyel időnként az 
óvoda vezetője megbízza. 

 Heti takarítási feladat a napi takarításon túlmenően az ablakok, csempék, berendezési 
tárgyak lemosása, fertőtlenítése. Havi takarítás az armatúrák, csövek lemosása, kövezet 
felsikálása. 

 Gondosan elvégzi a nyári nagytakarítási feladatokat a Takarítási Útmutató alapján. 
 A környezet esztétikai rendjének megteremtésében, az óvodai ünnepélyeken, 

hagyományokban aktívan közreműködik, a szervezési feladatokban a vezető, 
óvodapedagógus útmutatásai szerint részt vesz. 

 Érdeklődjön az óvodai működést szabályozó dokumentumok tartalmáról, azok 
változásairól és azokat valósítsa is meg. 

 Az egészségügyi nyilatkozatban foglaltakat, melyet aláírásával ellátott - betartja.  
 

Munkájához szükséges kompetenciák: 
 pontos önértékelés 
 alkalmazkodás, változás kezelésében megmutatkozó rugalmasság 
 innováció, találékonyság és nyitottság az új ötletekkel, az új információval 

szemben, 
 elköteleződés igazodás az óvoda céljaihoz, a közösséghez, 
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 törekvés a gyermekek és a szülők szükségleteinek megértésére és 
megismerésére, 

 közös partneri együttműködés kollégákkal, óvodapedagógusokkal. 

Az utasítást adó felettes munkakörök: 
Intézményvezető 
Intézményvezető-helyettes 
Óvodatitkár HACCP szerint 

 
A munkakörnek alárendelt munkakörök nincsenek. 

 
A helyettesítés rendje: 
A munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti. 
Más konyhai dajka, más csoportos dajka, köztes dajka. 
A munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 
Más csoportos dajka, más köztes dajka. 
 

A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások, elvárások: 
Élelmiszerekről szóló jogszabályok betartása. 
Közegészségügyi jogszabályok betartása 
HACCP rendszer előírásai, betartása 
Munka, Tűzvédelmi, balesetvédelemről szóló jogszabályok, előírások betartása 
A munkavégzés hely: Az intézmény székhelye: Gyáli Tulipán Óvoda tálaló konyha és 
kiszolgáló helyiségek 
Érvényességi terület: Ételtálalás, mely Gyál, Városüzemeltetési Kht. Főzőkonyhájából 
beszállított, megfelelően lezárt, ételszállító edényekben és a megfelelően csomagolt tízórai és 
uzsonna alapanyagainak átvétele, rövid ideig tartó tárolása, majd saját tálaló edényekbe 
helyezésével kiosztás a csoportokba. Tízórai, uzsonna szükség szerinti tárolása, hűtőbe 
helyezése. Szennyezett edények begyűjtése, ételmaradék tárolóba helyezése. Szennyezett 
tányérok. Eszközök, poharak elmosogatása, csepegtetése, tárolása. 

  
A munkakör tartalma 
 
Szakmai feladatok 
A vezető-helyettes irányítása alapján végzi a rábízott feladatokat. 
Legfőbb feladata 

 Az étkeztetéssel kapcsolatos szabályok, higiéniai előírások betartása. 
 A beérkező ételek átvétele szállítólevél szignálása, adaghiány esetén jelzi az 

intézkedésre jogosultnak. Szakszerű előkészítése, szükség esetén tárolása 
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hűtőszekrényben. Az előírtnál alacsonyabb hőmérséklet esetén újramelegíti az ételt, 
gondoskodik a melegen tartásról. Az étel szétosztását, újramelegítését nem kezdheti 
el, amíg nem vett ételmintát. Az ételminták vételére szolgáló üvegbe minimum 50 mg 
minta legyen betöltve. Külön- külön ételmintát kell eltenni folyadékokból, levesekből, 
főzelékekből, köretekből, és a feltétekből, kifőtt tésztából és a szóratokból. Kifőtt 
tésztára szórat, csak a csoportszobában kerülhet a tésztára. Fel kell tüntetnie az étel 
nevét, az időpontját, saját nevét. Gondoskodik az ételmintás üvegek fertőtlenítéséről. 
Gondoskodik az ételminta 48 óráig hűtőben tartásáról. Ételmintás üveget kiürítés, 
elmosás után fertőtleníteni kell. 10 percig forrásban levő vízbe kifőzni. 

 

Az étkezéssel kapcsolatos feladatok 
 Elkészíti, megfelelő időben kiadja a tízórait, illetve uzsonnát, a folyamatos étkeztetés 

biztosítása érdekében. 
 Részt vesz az étel kiosztásában, ügyel arra, hogy a csoportokba kiadott adagszám, 

mennyiségileg elegendő legyen. 
 Biztosítja a tálaláskor, hogy a csoportoknak annyi szedőedénybe legyen kitálalva, 

amennyi az életkorból adódó nevelési feladatokhoz szükséges. (Kiscsoport óvónő 
dajka szedi az ételt a gyereknek, (min. 2-3 leves-2-3 második) középső és nagyoknál a 
gyerekek minden asztalnál maguk szednek. 5-5) 

 A konyha rendelkezésére bocsátott eszközöket, berendezéseket rendeltetésszerűen 
használja, amelyért anyagi felelősséggel tartozik. Rongálás, törés esetén minden 
esetben vezeti a törési füzetet. 

 Az étkeztetés befejezéséig az ételt – a higiénés előírások betartásával – a megfelelő 
hőfokon tartja, melegen-tartó eszközben. Tálalás időpontja alatt 63’C feletti 
hőmérsékleten kell tartani.  

 A megmaradt főtt ételt, lejárt szavatosságú élelmiszert minden esetben köteles a 
kijelölt ételmaradék tároló edénybe, önteni. 

 A megmaradt tízórait, uzsonnát naponta felhozza a felnőtt konyhába. Az ételminta 
tárolásához használt hűtőszekrénybe ezen kívül mást nem tehet, nem hűthet. 
Amennyiben nagy hűtőben marad pl. lekvár a gyerekek másnapi margarinos 
kenyerének megkenéséhez, fel kell címkéznie az ételminta vételéhez hasonlóan. 

 Raktározás a tálaló konyhában nem fordulhat elő, az óvodába mindig csak az aznap el 
is fogyó élelmiszer tartható. 

A személyi higiénével, tisztasággal kapcsolatos feladatok 
 A szükséges gyakorisággal részt vesz a jogszabályban előírt orvosi alkalmassági 

vizsgálatokon. 
 Munka közben viseli az előírt munka-, illetve védőruhát. 
 Szigorúan betartja a konyhai és személyi higiéniai előírásokat.  
 A munka megkezdése előtt, és minden olyan esetben, amikor a kéz szennyeződhetett, 

köteles kezét tisztára mosni és fertőtleníteni. 
 Étkeztetés után az edényeket a higiéniai előírásoknak megfelelően elmosogatja, és 

helyére teszi. 
 Naponta elvégzi a konyha és a konyhához tartozó helyiségek folyamatos takarítását. 
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 Hetente egyszer nagytakarítást végez, melynek során lemossa a bútorokat, a 
csempéket, kitisztítja a hűtőszekrényeket stb. 

Egyéb feladatok 
 Rendszeres munkaköri feladatain túlmenően alkalmanként külön kérés, utasítás alapján 

köteles ellátni azokat a tennivalókat, amelyekkel az óvodavezető, helyettes megbízza. 
 Tevékenyen részt vesz a HACCP munkacsoport munkájában, vezeti az ezzel kapcsolatos 

rábízott dokumentációt. A délelőttös műszakban levők a reggeli és déli, a délutános 
munkakörben dolgozók a délutáni adminisztrációért felelősek. A délutános műszakban 
dolgozók a konyha rendjéért, a konyhai elektromos berendezések kikapcsolásáért. 

 Az ételminta vétele, mindenkor kötelező, ennek elmulasztása, fegyelmi vétség. 

 
Felelőssége: 
 köteles munkáját körültekintő gondossággal végezni. Az általa kezelt tárgyakat, 

eszközöket rendeltetésszerűen használni, a használati utasításnak megfelelően.  Vezeti az 
eszközleltárt, illetve a törési füzetet. A leltározásban köteles részt venni.  

 Óvja az intézmény értékeit, felszereléseit. A gondatlanságból okozott károkért anyagi 
felelősséggel tartozik A vagyonvédelemmel kapcsolatos kódokat, kulcsokat, köteles 
őrizni. Illetéktelen személy számára nem adhatja ki. 

 A kiadott ételeket gondosan készíti elő (pl. a kenyér megkenése a széleken is) 

 
Kapcsolattartási kötelezettsége: 
 
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 munkaidő alatt a magánjellegű mobiltelefonok használata a gyerekek és szülők jelenléte 
alatt nem megengedett. A fontos telefonok lebonyolítása a váltótárs megérkezése után, 
általában 11-12 között a személyzeti részben történhet. A szülőkkel való telefonbeszélgetés 
csak és kizárólag az óvoda központi telefonszámán lehetséges. 

Az intézmény belső életére vonatkozó értesüléseit, valamint a gyermekek és dolgozók 
személyes adatait köteles szolgálati titokként megőrizni. 
A fentieken túl minden olyat ellát, amit az óvoda vezetője a feladatkörébe utal.  
Közvetlen beszámolási kötelezettséggel az óvoda vezetőjének tartozik. 
A munkaköri leírás módosítását a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 
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Nyilatkozat: 
 

Ezen munkáltatói leírás             -től lép életbe. 
 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 
példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt 
értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, 
eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 
Gyál, _________________________ 

 
 
 
_________________________________                  _______________________________ 
                    Munkavállaló                                                             Munkáltató 
 
 
 
 
 
Példány: 1. péld. Munkavállaló 
               2. péld. Munkavállaló személyi anyag 
               3. péld. Munkáltató 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 
 

A munkáltató neve:      
A munkavállaló neve:                                          szül:_________________________  
 
A munkakör megnevezése: karbantartó, épületgondnok      munkaideje: 40 óra/ hét 
 
Besorolási kategória:  _________________ Feor sz:_______________________________ 
 
Járandóságok:a közalkalmazotti bértábla alapján, havi illetménye 
Szabadság: törvényi előírásnak megfelelően 

 
Közvetlen felettese: Óvodavezető-helyettes 
Ügyeleti szolgálatra való behívhatósága, a törvényi előírások szerint. 
 

Alapvető követelmények az óvodai dolgozók számára 
 Valamennyi munkatárs a pontos és zavartalan munkakezdés érdekében, munkaidejének 

kezdetekor már átöltözve foglalja el munkaterületét 
 Az esetleges késésről, s annak indokáról a nap folyamán tájékoztatni kell az 

intézményvezetőt. 
 A szabadság igénylését lehetőleg írásban, minimum egy héttel azt megelőzően kell kérni. 
 A dolgozó megbetegedése esetén lehetőleg előző nap, de legkésőbb a munka megkezdése 

előtt 1-2 órával informálni kell a vezetőt vagy helyettest és a közvetlen munkatársat a 
hiányzásról, hogy az intézkedésre elegendő idő álljon rendelkezésre. 

 Az óvodában történt legkisebb balesetről, orvost igénylő esetről is tájékoztatni kell a 
vezetőt, távollétében helyettest. 

 Munkaidő alatt az óvoda épületét elhagyni csak a vezető, távolléte esetén a vezető 
helyettes engedélyével lehet. A gyermekcsoporttal történő, óvodán kívüli foglalkozásokról 
a vezetőnek, helyettesnek minden esetben tudnia kell. 

 A munkaidő alatt a magánjellegű, mobiltelefonok használata a gyerekek és szülők 
jelenléte alatt nem megengedett. A napi munka jellegéből adódóan illetve példamutatás 
céljával. 

 Az óvoda belügyeit, esetleges problémáit szülővel, külső személlyel megtárgyalni nem 
etikus. A gyerekekről, szülőkről ismert adatokat bizalmasan kell kezelni. 

 A gyerekekről információt, pedagógiai véleményt kizárólag csak a vele foglalkozó 
pedagógus és az óvodavezető adhat. 

 A szülőt csak is a saját gyermekével kapcsolatos dolgokról lehet tájékoztatni. 
 A balesetveszély elkerülése és elhárítása mindenki számára alapvető feladat. 
 Baleset, tűz, bombariadó esetén az előírások mindenki számára kötelező. 
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A karbantartó gépészeti feladatai: 
 Feladata a szakszerű üzemeltetés. 
 Vezeti naprakészen a kazán naplót. 
 Figyelemmel kíséri és jelzi, ha szükséges valamely üzemeltetést segítő eszköz, annak 

beszerzéséről gondoskodik a vezetővel történő egyeztetést követően. 
 Elősegíti gondos szakszerű munkájával a gazdaságos üzemeltetést. 
 Biztosítja jelenlétével is az időszakos szakszervíz munkáját annak esedékességét 

figyelemmel, kíséri és a gazdasági ügyintéző felé jelzi. 
 A vízlágyító szakszerű működéséhez szükséges anyagot beszerzi. 
 Segíti a gazdasági ügyintézőnek a mérő órák leolvasását és adminisztrálását. 
 Gondoskodik a légtechnikai berendezés szakszerű működtetéséről annak karbantartási 

időszerűségét nyomon követi és elősegíti az éves költségvetés készítés során a szükséges 
költségek tervezését. 

 A tűzoltó készülékek időszakos ellenőrzését nyomon követi, az esedékességet jelzi a 
gazdasági ügyintéző felé. 

 Tűzjelző berendezés működését ismeri. 
 

Egyéb feladatai: 
 Napi feladatai közé tartozik az óvoda külső körzetének tisztán tartása, téli időszakban az 

óvoda körül eltakarítja a havat, a balesetmentes épület megközelíthetőségéről 
gondoskodik. 

 Minden héten rendszeres időben biztosítja, a szemetes kukák üríthetőségét, tisztántartja 
azokat 

 Tavasztól gondoskodik az óvoda kertjének gondozottságáról, fűnyírás, udvari, utcai 
szemetesek ürítése, homokozók ki és betakarása, a homok felásása, lazítása. 

 A fűnyírót használat után eltisztítja, gondoskodik a tárolásának szakszerűségéről, különös 
tekintettel, az üzemanyaggal töltött időszakban. 

 Az udvari (munka) eszközök tároló helyiségét gyermekek elől elzárva tartja, a faházikó 
rendezettségéről gondoskodik. 

 A karbantartói füzetbe munkatársak által beírt javítási munkákat elvégzi, ha költségek 
felmerülnek, az óvodavezetővel egyeztet, a megvalósíthatóság okán. 

 Biztosítja a gépészeti terület zárva tartását, annak érdekében, hogy illetéktelen személy ne 
juthasson be. 

 A kulcsokat az arra kijelölt helyen, kulcsos szekrényben tartja. 
 Az általa használt terület tisztántartásáról gondoskodik.  
 Gondoskodik a légtechnikai berendezést irányító computer megőrzéséről, szakszerű 

kezeléséről. Az esetleges meghibásodást jelzi a szakszervíz értesítése a gazdasági 
ügyintéző közreműködésével. 

 Gondoskodik a kerti locsoló rendszer tavaszi feltöltéséről, illetve őszi fagymentesítéséről. 
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 Nyári, napos időszakban az óvodai épületen található napellenző rolók használhatóságáról 
gondoskodik. Ügyel arra, hogy esőben, zárás után ne maradjon nyitott állapotban. 

 Elkészíti a leltárt, arról az eszközökről, amely az ő munkavégzését segítő illetve biztosító 
eszközökről, egyezteti a gazdasági ügyintézővel. 

 Évente rendszeres időközönként a munkatársi közösség tagjainak feleleveníti a 
legszükségesebb tudnivalókat pl. (riasztó, tűzjelző rendszer, főkapcsoló helyes 
használata.) erről jegyzőkönyvet készít 

 Vezeti az udvari játékok karbantartásáról, ellenőrzéséről szóló munkalapot. 
 Gondoskodik a veszélyes, sérült játékok esztétikai és használhatósági karbantartásáról. 
 Köteles táblával is jelezni, valamint a karbantartás idejére lezárni a gyerekek elől a 

munkaterületet. 
 Gondoskodik az óvoda, kül- és belterületének esztétikai és higiéniai, rendszeres 

karbantartásáról. (fűnyíró, seprés, szemetelés, hólapátolás, gumitéglák tisztítása, játékok 
időszakos festése, kezelése, szemét tárolására kihelyezett eszközök tisztítása, 
gyomtalanítás. 

 Kézbesítési feladatokat szükség szerint elvégzi. 
 Az óvodai rendezvények előkészítésében részt vesz, segíti azok lebonyolítását, ha erre 

felkérést kap. 
 

Jogok, kötelezettségek és feladatok: 
Feladatai: 
Köteles - a külön beosztás szerint - neki kiadott területet minden szolgálata alatt átnézni. Az 
ott tapasztalt hibákat - amennyiben ez tőle elvárható és a szükséges feltételek biztosítottak - 
kijavítani. Amennyiben ezt nem tudja elvégezni, köteles az intézmény vezetőjét értesíteni. 
Amennyiben az óvodában azonnali beavatkozást igénylő karbantartási munka adódik, azt 
köteles azonnal elvégezni. Amennyiben ez nem lehetséges, haladéktalanul köteles az 
intézményvezetőt értesíteni. 
 

Általános rendelkezések: 
A dolgozó jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre a közvetlen 
felettesének. 
A dolgozó jogosult az intézeti vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás esetén 
bejelentés megtételére. 
További jogait a Kjt. ide vonatkozó rendelkezései szabályozzák. 
Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél: 
 a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel 

tartozik; 
 kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat 

betartani; 
 köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni; 
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 anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért 
és hibákért a jogszabályban rögzítettek szerint. 

 

Az intézmény belső életére vonatkozó értesüléseit, valamint a gyermekek és dolgozók 
személyes adatait köteles szolgálati titokként megőrizni. 
 
A fentieken túl minden olyat ellát, amit az óvoda vezetője a feladatkörébe utal.  
Közvetlen beszámolási kötelezettséggel az óvoda vezetőjének tartozik. 
A munkaköri leírás módosítását a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 

 

Nyilatkozat: 
 

Ezen munkáltatói leírás          -től lép életbe. 
 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 
példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt 
értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, 
eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 
 

 
Gyál, _________________________ 
 
 
 
_________________________________                  _______________________________ 
                    Munkavállaló                                                             Munkáltató 
 
 
 
 
 
Példány: 1. péld. Munkavállaló 
               2. péld. Munkavállaló személyi anyag 
               3. péld. Munkáltató 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 
 

 

A munkáltató neve:      
A munkavállaló neve:                                          szül:_________________________  
 
A munkakör megnevezése: óvodapszichológus munkaideje: 20 óra/ hét /fél állás/ 
 
Besorolási kategória:  _________________ Feor sz:_______________________________ 
 
Munkaidő beosztása: heti két délelőtt 
 
Járandóságok: a közalkalmazotti bértábla alapján, havi illetménye 
Közvetlen felettese: intézményvezető 
Munkájának közvetlen irányítója: intézményvezető 
Munkaköréhez szükséges iskolai végzettsége: felsőfokú képzés, pszichológus 
Munkavállaló munkaterülete: gyermekcsoport, fejlesztő szoba 
Munkakör ellenőrzésére jogosult: intézményvezető 
Szabadság: törvényi előírásnak megfelelően 

Feladatai, munkaköre: 
 a gyermekekkel és szülőkkel való közvetlen foglalkozás az óvodavezetővel 

egyeztetett munkabeosztás szerint, 
 az óvodapedagógusokkal, gyógypedagógussal a gyermekek ügyében folytatott 

konzultáció. 
 a gyermekek ügyében a szülővel folytatott konzultáció. 
 felkészül a pszichológiai foglalkozásokra, 
 szakmai konzultációk a kliensek érdekében intézményekkel és személyekkel, 
 pszichológusi szakvélemény készítése, 
 szakmai ismeretek bővítése, továbbképzéseken való részvétel.  

Az óvodapszichológusi munkáról az óvodavezető által meghatározott időpontban beszámolót 
készít oly módon, hogy az adatvédelmi törvény és a Pszichológus Etikai Kódex előírásait 
maximálisan figyelembe veszi. 
Elvégzi azokat a munkakörének megfelelő szakfeladatokat, melyekkel az óvodavezető 
esetenként megbízza. 
Munkáját az óvodavezetővel való rendszeres egyeztetésben, az óvodai és pszichológiai 
szempontok egyidejű figyelembe vételével végzi. Az alábbiakban felsorolt 
óvodapszichológusi feladatkörből az óvoda részéről leginkább igényelt és szakmailag 
indokolt feladatokat látja el a rendelkezésre álló időben. 
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Konzultáció egyénileg és csoportosan  
  az óvodai beilleszkedés és óvodai életmódhoz való alkalmazkodás segítése, 
  együttműködés egyéni, csoportos, illetve az óvodát érintő problémák és 

módszertani kérdések kezelésében, 
  módszertani kérdések megbeszélése, új módszerek bevezetésének 

támogatására, csoportfeladatokhoz való segítségnyújtás,  
  speciális vagy kritikus helyzetek kezelése, 
  esetmegbeszélő csoport tartása óvodapedagógusok számára. 

Pszichológiai szempontok érvényesítése a társas kapcsolatok feltérképezésében és 
elemzésében 

 óvodai csoportba való beilleszkedés segítése, 
 csoportos megfigyelés szabad játék helyzetben, 
 társas kapcsolatok, közösség fejlesztésének segítése, 
 óvodai ellátás keretében javasolt csoportfoglalkozás a szakvélemény (saját mérés, 

vagy szakértői vélemény) szerint beilleszkedési, szocializációs, és 
képességfejlődési problémákkal küzdő gyermekek számára. 

A preventív mentálhigiénés feladatok szervezésében való részvétel a nevelési 
intézményben az egyén, a csoport, és az intézményi szervezet szintjén 

 a nevelési intézményben az egészségfejlesztési feladatok megszervezése, 
csoportfoglalkozások tartása, és segítségnyújtás, 

 elméleti és gyakorlati ismeretek átadása, előadások tartása és szervezése 
szülőknek, és pedagógusoknak, pl.: kommunikáció fejlesztése, stresszkezelés, 
konfliktuskezelés, agressziókezelés, drogprevenció. 

Krízistanácsadás 
 váratlan súlyos élethelyzetekben: kortárshaláleset, súlyos kudarcélmény, váratlan 

családi krízishelyzet a pszichés segítséget nyújt, illetve megszervezi 
segítségnyújtást, 

 konzultál az érintett pedagógusokkal, 
 továbbá terápiás vagy más kezelés szükségessége esetén továbbirányít a 

pedagógiai szakszolgálathoz vagy más szakellátást biztosító intézményhez. 

Magatartási, viselkedési, és tanulási problémák előszűrése, javaslattétel a probléma 
további kezelésére 

 az óvónők által jelzett, vagy szülő által igényelt esetekben, beilleszkedési, 
szocializációs, és képességfejlődési problémák diagnosztikus vizsgálata, 
szakvéleményezése, - szükség esetén - szakértői bizottság elé irányítása, és 
javaslattétel a további gondozási feladatokra. 

Előkészítő diagnosztikai vizsgálatok és pszichológiai vélemény készítése 
 iskolaérettségi vizsgálati javaslathoz, 
 szakértői bizottságok elé irányításhoz. 

Tehetséggondozás: tehetséges gyerekek azonosítása és gondozása. 
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Tanácsadás és ismeretterjesztés szülők számára 
 iskolaválasztási kérdésekben, 
 az óvodából az iskolába való átmenet segítése a gyermek vizsgálatával, és szülői 

tanácsadással, 
 nevelési tanácsadás szülők részére egyéni, vagy csoportos formában igény 

szerint, 
 család és óvoda együttműködésének segítése, 
 elméleti és gyakorlati ismeretek átadása: előadások tartása, és szervezése pl. 

szülőfórum, szülői értekezlet tartása, 
 szülőcsoport. 

Kapcsolattartás 
 Intézményen belül: folyamatos kapcsolattartás és építés  

- az óvoda vezetőjével, vezetőségével 
- pedagógusaival, szakmai munkaközösségeivel, 
- valamint a segítő szakemberekkel (gyógypedagógus, gyermekvédelmi 

felelős, logopédus, pedagógiai asszisztens stb.). 
 Szülőkkel: gyermekük esetének gondozása kapcsán, általános tájékoztatás és 

ismeretterjesztés. 
A munkaidő alatt a magánjellegű mobiltelefonok használata a gyerekek és szülők jelenléte 
alatt nem megengedett. A fontos telefonok lebonyolítása a váltótárs megérkezése után, 
általában 11-12 között a személyzeti részben történhet. A szülőkkel való telefonbeszélgetés 
csak és kizárólag az óvoda központi telefonszámán lehetséges. 
 

Az intézmény belső életére vonatkozó értesüléseit, valamint a gyermekek és dolgozók 
személyes adatait köteles szolgálati titokként megőrizni. 
 
A fentieken túl minden olyat ellát, amit az óvoda vezetője a feladatkörébe utal.  
Közvetlen beszámolási kötelezettséggel az óvoda vezetőjének tartozik. 
A munkaköri leírás módosítását a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 
 

Nyilatkozat: 
 

Ezen munkáltatói leírás          -től lép életbe. 
 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 
példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt 
értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, 
eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 
 



 97 

 
Gyál, _________________________ 
 
 
 
_________________________________                  _______________________________ 
                    Munkavállaló                                                             Munkáltató 
 
 
 
 
 
Példány: 1. péld. Munkavállaló 
               2. péld. Munkavállaló személyi anyag 
               3. péld. Munkáltató 
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Tárgy: Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására  

 
Tisztelt Oktatási és Kulturális Bizottság! 

 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága 61/2018. (XI.21.) sz. 
határozatával módosította, és hagyta jóvá az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár (a továbbiakban: 
Közház) Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ). 

Az Országgyűlés 2020. május 19. napján tartott ülésén elfogadta a kulturális intézményekben foglalkoztatottak 
közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 
2020. évi XXXII. törvényt (a továbbiakban: Módtv.), amely alapjaiban változtatta meg a kulturális 
intézményekben ez idáig alkalmazott foglalkoztatási szabályokat. A módosítások kiterjednek a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Kultv.) szerinti muzeális intézményre, nyilvános könyvtárra, közművelődési intézményre és 
integrált kulturális intézményre, vagyis a Közházra, illetve az ott foglalkoztatott személyekre. A Közházban 
foglalkoztatottaknak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 
szerinti közalkalmazotti jogviszonya a törvény erejénél fogva, 2020. november 1. napjától kezdődően a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti munkaviszonnyá alakul át. 

A fentieknek megfelelően a Képviselő-testület a Közház Alapító okiratát már két ízben módosította idén. Az 
Alapító okirat második, szeptemberi képviselő-testületi ülésen elfogadott módosításának törzskönyvi 
nyilvántartásba történő bejegyzése folyamatban van. 

A fentiekben hivatkozott jogszabályi változások átvezetése azonban nem csak az intézmény Alapító okiratában 
indokolt, hanem az intézmény SZMSZ-ében is. Bretus Imre intézményvezető elkészítette a 2020. november 1. 
napjától hatályos SZMSZ tervezett változatát (1.sz.melléklet). A fontosabb módosításokat az alábbiakban 
emeljük ki: 

- módosításra kerültek az intézmény tevékenységét meghatározó jogszabályok (6. oldal) 
- az intézmény alaptevékenységeinek kormányzati funkciók szerinti osztályozását az Alapító okirattal 

összhangban szerepeltetjük (7. oldal) 
- az intézmény szervezeti felépítése, a vezetési szintek finomhangolása megtörtént, ennek legfontosabb 

tartalmi eleme egyrészt, hogy a könyvtárvezető lesz az intézmény általános igazgató-helyettese (aki 
eddig igazgatóhelyettesként segítette az intézményvezető tevékenységét), másrészt a közművelődési 
terület munkáját „közművelődési igazgatóhelyettes” koordinálja a jövőben, ezzel egyidejűleg az eddigi 
közművelődési csoport elnevezése „közművelődési, kommunikációs és rendezvénykísérő csoport”-ra 
módosul, hangsúlyozva a csoport szerteágazó, a közművelődésen is túlmutató tevékenységi körét 
(8.oldal) 

- fentieknek megfelelően az általános igazgatóhelyettes, és közművelődési igazgatóhelyettes feladatainak 
sorjázásával is bővült a dokumentum (9. és 19-20. oldal) 

- tekintettel a közművelődés területén a foglalkoztatási jogviszony átalakulására változtak a 
munkavégzéssel kapcsolatos szabályok (23. oldal) 

- a nem rendszeres személyi juttatások közül az étkezési hozzájárulás kikerült, azonban a cafetéria 
juttatás bekerült az SZMSZ-be (24. oldal) 

- módosultak a munkaidő-beosztás szabályai (25-26. oldal) 
- a szervezeti felépítés fentiekben ismertetett módosulása miatt az intézmény szervezeti ágrajza az 

módosult (1.sz.melléklet / 32. oldal) 

Fentiek alapján javasolom, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár SZMSZ-ét – átruházott hatáskörben – tárgyalja meg és hagyja jóvá. 

 

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Bizottsága 

1. jóváhagyja 2020. november 1. napjával az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
Szervezeti és Működési Szabályzatának – az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti – módosított 
változatát, 



 
2. ezzel egyidejűleg hatályát veszti az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 61/2018. (XI.21.) 

sz. OKB határozattal jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata 2020. október 31. hatállyal. 
 

 Határidő: azonnal 
 Felelős:  polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző, irodavezető 
 
 
Gyál, 2020. szeptember 30. 

Nagy József Elek 
    alpolgármester 
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I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ INTÉZMÉNY FONTOSABB ADATAI 

 
A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az Arany János 
Közösségi Ház és Városi Könyvtár (továbbiakban Intézmény) adatait és szervezeti felépítését, a 
vezetők és munkavállalók feladatait és jogkörét, az Intézmény működési szabályait és azokat a 
rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe, valamint célja, hogy biztosítsa az 
Intézmény jogszerű működését, az Intézményi működés zavartalanságát. 
A jelen SZMSZ hatálya kiterjed az Intézmény egész területére, annak vezetőire, minden 
munkavállalójára és az Intézmény szervezésében külső helyszíneken megvalósuló 
rendezvényekre, programokra is. Előírásai vonatkoznak az Intézménnyel szerződéses 
jogviszonyban lévő személyekre, szervezetekre, közösségekre is, mindazokra, akik kapcsolatba 
kerülnek az intézménnyel, illetőleg igénybe veszik annak szolgáltatásait, használják helyiségeit, 
létesítményeit, eszközeit.  
Az Intézmény számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat- és 
hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembevételével 
kell alkalmazni. 
Az SZMSZ tartalmát minden olyan személlyel és szervezettel meg kell ismertetni, amelynek 
tevékenységét a hatálya által befolyásolja. 
Az SZMSZ-ben foglaltak megismerése, betartása és betartatása az Intézmény összes 
munkavállalójának feladata és kötelessége. A benne foglalt rendelkezések megtartása 
mindannyiunk közös érdeke, ezért megszegése esetén: 

• A munkavállaóval szemben az Intézmény igazgatója munkáltatói jogkörében eljárva tehet 
intézkedést. 

• Az Intézménnyel szerződésben álló külső személy vagy szervezet esetében a szerződés 
felbontása kezdeményezhető, kártérítési igény foganatosítható. 

• Azokkal szemben, akik kapcsolatba kerülnek az Intézménnyel, illetőleg igénybe veszik 
annak szolgáltatásait, használják helyiségeit, létesítményeit, eszközeit, a szolgáltatásokból, 
használatból való kizárás kezdeményezhető, kártérítési igény foganatosítható  

 
Az Intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 
Az Intézmény törvényes működését a hatályos jogszabályokkal összhangban lévő 
alapdokumentumok határozzák meg. 
 
Alapító okirat 
Az Intézményt Gyál Nagyközség Önkormányzata alapította. 
A hatályos alapító okirat tartalmazza az Intézmény működésére vonatkozó legfontosabb adatokat, 
melyet Gyál Város Önkormányzata készített, azt 82/2018. (IV.26.) sz. határozatával hagyta jóvá. 
 
Egyéb dokumentumok 
Az Intézmény működését meghatározó dokumentum a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat, 
valamint minden olyan szabályzat, igazgatói és fenntartói hatályosított utasítás és eljárásrend, 
amely az Intézmény jogszabályokban rögzített, szabályos, transzparens és szakszerű 
működtetésének alapfeltétele. A dokumentumok listája a 
http://www.gyalikozhaz.hu/index.php?cikk_id=160 intézményi honlaplink alatt, illetve az 
intézmény irattárában – betartva a közérdekű adatigénylésre vonatkozó eljárásrendet - tekinthető 
meg. 
 

http://www.gyalikozhaz.hu/index.php?cikk_id=160
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Az Intézmény legfontosabb adatai 
 
Az Intézmény megnevezése: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
Az Intézmény székhelye, címe: 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120. 
Az Intézmény telephelye: Némedi-szőlő Közösségi Ház, Gyál, 097/7 hrz. sz. 
Adóhatósági azonosítószám: 16936562-2-13 
Statisztikai számjel: 16936562-9329-322-13 
Az Intézmény nyilvántartási száma: 685885 
Telefon: 06-29/541-644 
E-mail: szervezes@gyalikozhaz.hu, igazgato@gyalikozhaz.hu  
Internet honlap: www.gyalikozhaz.hu 
Az alapító szerv megnevezése: Gyál Nagyközség Önkormányzata 
Az alapítás időpontja: 1996 
Alapító okirat: A K/13545-6/2018. okiratszámú alapító okiratot 82/2018. (IV.26.) sz. határozattal 
fogadta el Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 
Az Intézmény működési területe: Gyál város közigazgatási területe 
Az Intézmény irányító szerve: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Az Intézmény típusa, besorolása: Tevékenységének jellege szempontjából közszolgáltató 
költségvetési szerv, közgyűjteményi és közművelődési feladatot ellátó közintézmény; 
Feladatellátáshoz gyakorolt funkciója szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.  
Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Szakmai célú költségvetési kerettel rendelkezik. A 
pénzügyi, gazdálkodási, valamint számviteli feladatait a Gyáli Polgármesteri Hivatal látja el, az 
alapító szerv által jóváhagyott együttműködési megállapodás szerint. 
 
Az Intézmény vezetője: az igazgató, akit Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevez 
ki. A mindenkor hatályos, jogállásra szóló törvényben, és a végrehajtására kiadott 
kormányrendeletben foglaltak szerint Gyál Város Önkormányzata nyilvános pályázati eljárással a 
képviselő-testület által meghatározott (határozott időtartamra) nevezi ki és bízza meg az 
Intézmény igazgatóját. 
 
Az Intézmény jogállása 
Az Intézmény önálló jogi személy.  

mailto:szervezes@gyalikozhaz.hu
mailto:igazgato@gyalikozhaz.hu
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II. FEJEZET 

AZ INTÉZMÉNY FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE 
 
Az Intézmény feladatai és hatásköre 
Az Intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az Intézmény szervezeti 
egységei, munkavállalói közötti megosztásáról az Intézmény igazgatója gondoskodik. 
A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, irányító 
által az Intézmény egyes szervezeti egységeire, vezetőire és munkavállalóira kötelezően előírt 
feladatokkal, hatáskörökkel. 
Az Intézményben folyó tevékenységet a vonatkozó, különösen az alábbi jogszabályok határozzák 
meg: 

• 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról,  
• 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, 
• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 
• 2000. évi C. törvény a számvitelről, 
• 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről 
• 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 

belső ellenőrzéséről, 
• 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról, 
• 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről,  
• 73/2003. (V.28.) Korm. rendelet az Országos Dokumentumellátási Rendszerről, 
• 3/1975. (VIII.17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről 

(leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról, 
• 6/2001. (I.17.) Korm. rendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről, 
• 22/2005. (VII.18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és 

nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról, 
• 379/2017. (XII.11.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről 
• 30/2014. (IV.10.) EMMI rendelet az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a 

nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt 
feladatairól, 

• 32/2017. (XII.12.) Korm. rendelet a kulturális szakemberek továbbképzéséről 
• 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, 
• Gyál Város Önkormányzatának 11/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete a helyi 

közművelődésről. 
 
A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:  
Az Intézmény szakágazat száma és szakágazati megnevezése: 
910110 Közművelődési intézmények tevékenysége 
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A költségvetési szerv alaptevékenysége: kulturális alapellátás és közművelődési 
alapszolgáltatások biztosítása 
 
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:  

  
kormányzati 
funkciószám  

kormányzati funkció megnevezése  

1  082042  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása  

2  082043  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme  

3  082044  Könyvtári szolgáltatások  

4  082091  Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése  

5 
 
082092  Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása  

6  082093  Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek  

7  082094  Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés  

8  083030  Egyéb kiadói tevékenység  

9  086020  Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése  
A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gyál Város közigazgatási területe.  
 
Az Intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. A kiegészítő, kisegítő tevékenység 
kapacitása az alaptevékenységhez kapcsolódóan az Intézmény rendelkezésére áll. E tevékenységet 
az Intézmény a csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, 
nem nyereségszerzés céljából végzi. A kiegészítő, kisegítő tevékenység keretében végzett 
szolgáltatás, termék-előállítás értékesítéséből származó bevételnek fedeznie kell az adott 
tevékenységgel összefüggő valamennyi közvetlen kiadást, és az ahhoz hozzárendelhető közvetett 
kiadásokat is. Kisegítő tevékenység esetében a bevételnek fedeznie kell az amortizációt is. A 
termék, szolgáltatás ellenértékének a meghatározásához ki kell számolni annak önköltségét. Az 
önköltségszámítás módját az Önköltség-számítási szabályzat rögzíti. A kiegészítő, kisegítő 
tevékenység keretében végzett szolgáltatásra, termék-előállításra szerződés kell kötni. A szerződés 
tartalmát a felek szabadon határozzák meg. 
A szerződésnek legalább tartalmaznia kell: 

• a szerződő felek megnevezését, székhelyét, egyéb azonosító adatait, 
• a szerződés tárgyát 
• a teljesítési feltételeket 
• a teljesítés igazolásának módját, 
• a késedelmes, hibás teljesítés jogkövetkezményeit, 
• a fizetési feltételeket 
• a szerződéskötésre jogosultak aláírását, 

Az Intézmény igazgatója felelős a kiegészítő, kisegítő tevékenység gazdaságos, hatékony és 
eredményes működéséért. 
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III. FEJEZET 
AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 
Az Intézmény szervezeti felépítése 
Az Intézmény szervezeti felépítését alá- és fölérendeltség, szervezeti irányító-, szervezeti 
stratégiai-, szervezeti ellenőrzési funkcióit, illetőleg munkamegosztás szerint az SZMSZ 1. számú 
melléklete tartalmazza. 
 
Az Intézmény szervezeti egységeinek főbb feladatai 
Az Intézmény szervezeti egységeinek, vezetői szintjeinek meghatározásánál elsődleges cél, hogy 
az Intézmény feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen, a szakmai, gazdasági, stb. előírásoknak, 
követelményeknek megfelelően láthassa el. 
A fenti körülmények figyelembe vételével az Intézményben az alábbi szervezeti szintek és 
szervezeti egységek határozhatók meg: 

• Intézményvezető, igazgató 
• Általános igazgatóhelyettes, Könyvtárvezető 
• Közművelődési igazgatóhelyettes 
• Közművelődési, kommunikációs és rendezvénykísérő csoport  
• Könyvtári csoport  
• Gazdasági csoport 

Az Intézmény az igazgató egyszemélyi felelős vezetésével működik. Az igazgató vezetői 
felelőssége az Intézmény valamennyi munkavállalójának saját feladat- és hatáskörébe tartozóan 
viselt felelősségén alapul. 
A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:  
 
  foglalkoztatási jogviszony  jogviszonyt szabályozó jogszabály  

 megbízási jogviszony  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

 munkaviszony  a Mt 2012. évi I. törvény alapján 
 
Intézményvezető, igazgató: 
Felelős a fenntartó által biztosított feltételek között az Alapító Okirat és a Gyál Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete szerinti 
feladatok maradéktalan teljesítéséért, az Intézmény folyamatos, jogszerű, fenntartható és hatékony 
működtetéséért. Felelős a gazdálkodás, a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság 
követelményeinek érvényesítéséért. Dönt a személyi juttatásokkal, illetmény- és jutalmazási 
kerettel, a személyi juttatásokat terhelő egyéb kifizetésekkel kapcsolatos kérdésekben. Közvetlen 
utasítási joggal rendelkezik a beosztott munkatársai irányában. Gondoskodik a szakmai és 
gazdálkodási ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről. Tájékoztatási feladata van a 
fenntartó és az Intézmény szolgáltatásait igénybe vevő közvélemény felé. Képviseli az Intézményt 
harmadik személyekkel szemben. Más személyek részére képviseleti jogot adhat az SzMSz-ben 
meghatározottak szerint. A közművelődési, települési céljaiban, feladataiban és 
követelményrendszerében kidolgozásában együttműködik az ágazatban és a településen feladatot 
teljesítő valamennyi szerepvállalóval. Felelős az Intézmény éves beszámolója, és az éves 
munkaterve elkészítéséért. Irányítja az Intézmény tevékenységét, felelős azok jogszerű és 
hatékony működéséért. Elkészíti az Intézményi szabályzatokat. Elkészíti a munkaköri leírásokat. 
 
Általános igazgatóhelyettes 
Általános igazgatóhelyettes az Intézmény igazgatója által megbízott munkavállaló. Az 
igazgatóhelyettes az igazgató általános helyettese, akinek irányításával látja el feladatait. 
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Jogosítványai az SzMSz-ben foglaltaknak megfelelően, a munkaköri leírásban meghatározottak 
alapján és az igazgató eseti döntésein alapulnak. Az igazgató akadályoztatása esetén az általános 
igazgatóhelyettes az igazgató által meghatározott jogkörökben helyettesíti és látja el a feladatait. 
Ellátja — az igazgató eseti megbízásával — az Intézmény működésével és képviseletével 
kapcsolatos feladatokat. Az általános igazgatóhelyettes előkészíti a működését érintő döntéseket, 
szakmai, szervezeti, gazdálkodási ügyekben segíti az igazgató munkáját. Irányítja a Könyvtár 
szakmai munkáját. Felelős a jogszerű és hatékony működésért, a feladatainak a maradéktalan 
ellátásáért. Részt vesz a feladatkörébe tartozó szabályzatok és jogszabálytervezetek 
előkészítésében. Közreműködik a szükségesnek ítélt szakmai kezdeményezések, javaslatok 
kidolgozásában. Átruházott hatáskörben, az SzMSz-ben meghatározott módon, a kiadványozási 
jogot gyakorol. Közreműködik a munkaköri leírások aktualizálásában. Távollétében, vagy 
akadályoztatása esetén az igazgató által kijelölt személy helyettesíti. Szakmai felelősségvállalását 
az iratok, munkaanyagok szignálásával ismeri el. 
 
Közművelődési igazgatóhelyettes 
Közművelődési igazgatóhelyettes az Intézmény igazgatója által megbízott munkavállaló. A 
közművelődési igazgatóhelyettes az igazgató közművelődési, közkapcsolati és szakmafejlesztési 
helyettese, akinek irányításával látja el feladatait. Jogosítványai az SzMSz-ben foglaltaknak 
megfelelően, a munkaköri leírásban meghatározottak alapján és az igazgató eseti döntésein 
alapulnak. Az igazgató, valamint az általános igazgatóhelyettes akadályoztatása esetén az igazgató 
által meghatározott jogkörökben helyettesíti és látja el a feladatait. Ellátja — az igazgató eseti 
megbízásával — az Intézmény működésével és képviseletével kapcsolatos feladatokat. A 
közművelődési igazgatóhelyettes előkészíti az Intézmény közművelődési területét érintő 
döntéseket, szakmai, szervezeti, gazdálkodási ügyekben segíti az igazgató munkáját. Irányítja a 
közművelődési terület szakmai munkáját. Felelős a jogszerű és hatékony működésért, a 
feladatainak a maradéktalan ellátásáért. Részt vesz a feladatkörébe tartozó szabályzatok és 
jogszabálytervezetek előkészítésében. Közreműködik a szükségesnek ítélt szakmai 
kezdeményezések, javaslatok kidolgozásában. Átruházott hatáskörben, az SzMSz-ben 
meghatározott módon, a kiadványozási jogot gyakorol. Közreműködik a munkaköri leírások 
aktualizálásában. Távollétében, vagy akadályoztatása esetén az igazgató által kijelölt személy 
helyettesíti. Szakmai felelősségvállalását az iratok, munkaanyagok szignálásával ismeri el. 
 
Közművelődési, kommunikációs és rendezvénykísérő csoport: (8,5 fő, ebből 
infokommunikációs 1,5 fő, vizuális kommunikációs 1 fő, hang- és fénytechnikus 2 fő, gondnok 
karbantartó 1 fő, takarító 3 fő) A közművelődési, kommunikációs és rendezvénykísérő csoport 
közvetlen szakmai vezetője az Intézmény Közművelődési igazgatóhelyettese, közvetlen vezetője 
továbbá az Általános igazgatóhelyettes. 
A csoporton belül a tagok feladata az Intézmény közművelődési, művészeti, közösségi, kulturális 
szolgáltató tevékenységének szervezése, megvalósítása, kiszolgálása, a rendezvények fény- és 
hangtechnikai, rendezvénytechnikai, terem és térhasználati logisztikájának kísérése és a 
rendezvényterek tisztasági feladatainak ellátása. Saját tevékenységükről éves munkatervet, a 
végrehajtásról beszámolót és statisztikát készítenek, amelyet az igazgató beépít az Intézmény 
munkatervébe, beszámolójába és statisztikai jelentésébe. A csoporton belül a kommunikációs és 
infokommunikációs munkavállalók gondoskodnak a tervezett rendezvényekkel kapcsolatos 
kommunikációs tevékenységről. A közművelődési csoport a közművelődési tevékenységi körbe 
tartozó szakmai feladatokat látja el teljes körűen. Csoport tagja kizárólag Mt hatálya alá tartozó 
munkavállaló lehet. A csoport tevékenységét a hatályos jogszabályoknak, a munkaköri leírásának, 
az egyéb előírásoknak és felettese (igazgató, általános igazgatóhelyettes és közművelődési 
igazgatóhelyettes) utasításainak megfelelően végzi. A közművelődési csoport az Intézmény 
célkitűzéseinek és feladatainak megvalósításában köteles a munkaköri leírásában és a szervezeti 
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egységre vonatkozó ügyrendben szereplő feladatait ellátni, a felettes vezetői által adott 
utasításokat teljesíteni. Hatáskörében és feladatkörében jelzett szakmai felelősségvállalását az 
ügyiratok, munkaanyagok szignálásával ismeri el. Felelős a feladatkörébe tartozó feladatok etikai 
követelményeknek megfelelő, határidőben történő, önálló ellátásáért.  
Közvetlen fölérendelt munkakör: Az Intézmény igazgatója, Általános igazgatóhelyettes, 
Közművelődési igazgatóhelyettes 
Munkáltatói jogokat gyakorolja: Az Intézmény igazgatója. 
Helyettesítés: Munkavállaló távolléte esetén az Intézmény igazgatója, vagy az Általános 
igazgatóhelyettes, vagy pedig a Közművelődési igazgatóhelyettes által kijelölt munkavállaló 
helyettesíti a csoport tagját.  
 
Munkakörök (Közművelődési csoport) Kommunikáció, infokommunikációs munkavállalók 
(2,5 fő): Munkakör célja, funkciója: Az Intézmény közművelődési, művészeti, közösségi, 
kulturális szolgáltató tevékenységének hatékony, szakszerű és eredményes szervezése, 
kiszolgálása.  
Feladatkörök a csoportban: Az Intézmény alapítói okiratában engedélyezett alapfeladaton belül – 
a lakossági igények figyelembevételével – különböző közösségfejlesztési, fejlesztési és képzési 
programok bevezetésének előkészítése, valamint folyamatos információnyújtás a rendezvényekkel 
kapcsolatban, rendezvények magas szintű szakmai, információs és technikai kiszolgálása. 
Folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy a programok lebonyolításához szükséges feltételek 
biztosítottak-e. Ellát a szervezeti egységen belül adódó releváns statisztikai, adatszolgáltatási és 
gazdasági feladatokat, munkaköri leírásokban szabályozott módon. Az igazgató és 
igazgatóhelyettesek által meghatározott feltételek mellett a csoporttagok program és 
projektgazdaként szervezi és kíséri az egyes közművelődési eseményeket. 
A közművelődési csoporton belül technikus (2 fő) munkaköre célja, funkciója: A közművelődési, 
közösségfejlesztési események megszervezése és lebonyolításban való részvétel, a rendezvények 
tárgyi eszközeinek, hang és fénytechnikai hátterének teljes körű és önálló biztosítása. Gondnok 
karbantartó (1 fő) munkakör célja, funkciója: Az Intézmény gondnoki és karbantartási 
feladatainak ellátása, valamint részvétel a rendezvények technikai hátterének biztosításában. 
Takarító, rendezvény kisérő (3 fő) Munkakör célja, funkciója: Az Intézmény 
működőképességének, tisztaságának folyamatos fenntartása, a kulturált, tiszta és közegészségügyi 
szabályozásnak megfelelő körülmények megteremtése, részvétel a rendezvények technikai 
hátterének biztosításában. 
Közművelődési, kommunikációs és rendezvénykísérő csoporthoz tartozó jogkör: A csoport tagjai – 
a szervezeti rendnek és az igazgatói és igazgatóhelyettesi utasításoknak megfelelően - jogosultak a 
tevékenységükkel összefüggő kérdésekben előzetesen egyeztetni az Intézmény szolgáltatásait 
igénybe vevő szervezetekkel, előadókkal. Jogosult a tanfolyamokon részt vevők létszámának és a 
részvétel jogosultságának ellenőrzésére. Szervezeten kívül szakmai tevékenysége során 
kapcsolatot tart a településen működő Intézményekkel, civil szervezetekkel, az Intézmény 
szolgáltatásait igénybe vevő egyéb szervezetekkel. Az Intézmény szakmai programjairól szóló 
információkat a média felé továbbítja, de külön információt csak az Intézmény igazgatójának 
engedélyével adhat. Szervezeten kívül a feladatköréhez kapcsolódó célok megvalósítása 
érdekében kapcsolatot tart tanfolyami szolgáltatást nyújtó partnerekkel, szervezeten belül pedig a 
közművelődési, technikai, gazdasági és rendezvénykísérési területen foglalkoztatott 
munkavállalókkal. Részt vesz a szakmai és módszertani továbbképzéseken, kapcsolatot tart más 
intézmények hasonló feladatot ellátó munkatársaival. Szervezeten belül az Intézmény 
igazgatójával és igazgatóhelyetteseivel napi munkakapcsolatban végzi tevékenységét, kapcsolatot 
tart a könyvtári csoport és a gazdasági csoport munkavállalóival.  
Munkakörhöz tartozó felelősségi kör: csoport tagjai felelősek a közművelődési területhez 
kapcsolódó dokumentációk elkészítéséért. A munkakörébe tartozó feladatok ellátása során köteles 
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a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 52.§ (1) bekezdés c.) pontjában foglaltak 
szerint elvárható szakértelemmel és gondossággal eljárni.  
 
A Könyvtári csoport (3,5 fő) 
A könyvtári csoport vezetője az Intézmény Általános igazgatóhelyettese, könyvtárvezető. 
 
A könyvtár alapfeladatai: 
Az 1997. évi LXV. Törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
közművelődésről 55. § (1) bekezdés határozza meg: 
a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott fő  céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi, 
b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, 
c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, 
d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 
e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 
f) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét, 
g) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az 
egész életen át tartó tanulás folyamatában, 
h) segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az 
adatbázisokból történő információkérés lehetőségét, 
i) kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez, 
j) tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, 
az ország versenyképességének növeléséhez, 
k) a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi. 
(1a) A nyilvános könyvtár az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internet-
hozzáféréssel rendelkező számítógépek használatát a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen 
telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a kiskorúak lelki, testi és 
értelmi fejlődésének védelme érdekében. 
65. § (2) A települési könyvtár az 55. § (1) bekezdésében foglaltakon túl 
a) gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, 
b) közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 
c) helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, 
d) szabadpolcos állományrésszel rendelkezik, 
e) gyermek- és családbarát szolgáltatásokat nyújt. 
(2a) A települési könyvtár az éves szakmai munkatervét és az éves szakmai beszámolóját - 
megőrzés és hozzáférhetővé tétel céljából - a fenntartó általi elfogadást követően 15 napon belül 
megküldi a megyei hatókörű városi könyvtár részére. 
A felsorolt alapfeladatok teljesítésével kapcsolatos jogszabályok: 
73/2003. (V.28.) Korm. rendelet az Országos Dokumentumellátási Rendszerről, 
3/1975. (VIII.17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) 
és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról, 
6/2001. (I.17.) Korm. rendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről, 
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  
A könyvtár szolgáltatásai: 
A könyvtár ingyenesen igénybe vehető – beiratkozáshoz és regisztrációhoz nem kötött 
szolgáltatásai: 

• Könyvtárlátogatás, 
• A könyvtár nyilvános tereiben elhelyezett gyűjtemény helyben használata, 
• Információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól, 
• Ingyenes WIFI használat hozott eszközzel, 
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• Csoportos könyvtárlátogatás és könyvtárhasználati órák tartása iskolásoknak. 
 
Könyvtári tagsággal /olvasójeggyel/ igénybe vehető szolgáltatások: 

• Könyvtárlátogatás, 
• A könyvtár nyilvános tereiben elhelyezett gyűjtemény helyben használata, 
• Meghatározott számú dokumentumok kölcsönzése meghatározott időre, 
• Tájékoztatás a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól, 
• Segítség nyújtása a katalógus és a kézikönyvtár használatához, 
• Internet használat, térítési díj ellenében, valamint ingyenes WIFI használat hozott 

eszközzel, 
• Könyvtárközi kölcsönzés igénybe vétele. 

A felsorolt szolgáltatásokkal kapcsolatos részletes szabályok mellékletként csatolva. 
 
Könyvtári gyűjtemény bemutatása: 
Könyvtárunk települési feladatkörű, általános gyűjtőkörű közkönyvtár. A több mint hatvanezer 
kötetes állomány szabadpolcon van elhelyezve, az olvasók számára közvetlenül hozzáférhető. A 
gyűjtemény nagy része a felnőtt könyvtárban található, melyben közel azonos számban szerepel 
szépirodalom és szakirodalom. A gyermekkönyvtár állományát, - mely nagyjából 20%-a a teljes 
állománynak - mesék, képeskönyvek, ifjúsági szépirodalom és szórakoztató irodalom, valamint 
tudományos- ismeretterjesztő könyvek alkotják. Mindkét részlegen van kézikönyvtári gyűjtemény, 
mely helyben használható, csak hétvégére kölcsönözhető térítési díj ellenében. A könyvek mellett 
84 fajta folyóirat, 353 hangos könyv és 65 DVD áll a látogatók rendelkezésére. A hangoskönyvek 
a könyvekkel azonos módon, a folyóiratok és magazinok a legfrissebb szám kivételével 
kölcsönözhetők. A könyvtár az állományát a Szikla Integrált Könyvtári Rendszer számítógépes 
adatbázisban tartja nyilván, és a kölcsönzés is számítógéppel történik. 
A könyvtári csoport feladata az Intézmény közgyűjteményi tevékenységének szervezése, 
megvalósítása, részvétel a kulturális szolgáltató tevékenységben. Saját tevékenységükről éves 
munkatervet, a végrehajtásról beszámolót készítenek, amelyet az igazgató beépít az Intézmény 
munkatervébe és statisztikai jelentésébe. Maguk gondoskodnak a tervezett rendezvényekkel 
kapcsolatos propagandatevékenységről. Amennyiben a tevékenységgel kapcsolatban a 
tervezetthez képest jelentős változást észlelnek (létszámcsökkenés- illetve növekedés), kötelesek 
az igazgatót tájékoztatni. A könyvtári munkavállalók tevékenységük során kötelesek kapcsolatot 
tartani a közművelődési csoporttal, a város intézményeivel, oktatási intézmények szabadidő-
szervezőivel, intézményi könyvtárosaival. Ennek során az igazgató képviseleti jogának 
figyelembevétele mellett a meghatározott feladattal összefüggésben közvetlen kapcsolatot 
tarthatnak a partnerintézmények vezetőivel. A könyvtári munkatársak munkájuk során ügyelnek 
arra, hogy a ház szolgáltatásait igénybe vevők betartsák a vonatkozó szabályokat (házirend, 
tűzvédelmi, munkavédelmi stb. előírások). Szombaton ügyeleti szolgálatot látnak el a 
könyvtárban, változó munkarendbe beoszthatók. 
 
Munkakörök (Könyvtári csoport) 
Feldolgozó könyvtáros (1 fő) 
Jogállása: Munkáját a munka törvénykönyve, a munkavállalók jogállásáról szóló törvény, az 
1997. évi LXV. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
közművelődésről, az ezeket kiegészítő végrehajtási rendeletek, valamint az Intézmény Szervezeti 
és Működési szabályzata szerint végzi. 
Munkakör megnevezése: Feldolgozó könyvtáros. 
Szervezeti egység: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár. 
Közvetlen fölérendelt munkakör: Az Intézmény igazgatója, Általános igazgató helyettese.  
Munkáltatói jogokat gyakorolja: Az Intézmény igazgatója. 
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Helyettesítés: A mindenkori könyvtári csoportvezető helyettesíti őt, ő helyettesíti távolléte esetén 
a gyermek könyvtárost. 
Munkakör célja, funkciója: Részvétel az Intézmény könyvtári feladatainak ellátásában. 
Munkakörhöz tartozó feladatkörök: A könyvtárvezető útmutatása, utasításai szerint részt vesz a 
feldolgozó könyvtárosi tevékenységben.  

• Közreműködik a könyvtár Gyűjtőköri Szabályzatának elkészítésében, folyamatos 
gondozásában, felülvizsgálatában. 

• Közreműködik a magyar és idegen nyelvű dokumentumok rendelésében, figyelemmel 
kíséri a határidők pontos betartását, a postázás lebonyolítását. 

• Folyamatosan figyelemmel kíséri a megjelenő magyar és idegen nyelvű kiadványokat és az 
antikváriumok állományát. 

• Figyeli és gondozza az olvasói igények alapján készülő könyvvásárlási listát. 
• A beérkező dokumentumokat ellenőrzi és rendszeresen vezeti a csoportos leltárkönyvet. 
• A beérkező dokumentumok tartalmi feltárása ETO alapján, szükség esetén tárgyszavazás. 
• A beérkező könyvtári dokumentumok folyamatos feldolgozása a Szikla Integrált Könyvtári 

Rendszerben. 
• A folyóiratok megrendelésére javaslatot tesz, ezeket érkezteti, gondozza, felügyeli. 
• Könyvtári nyomtatványok rendelésére javaslatot tesz, a rendelést figyelemmel kíséri. 
• Javításra szoruló dokumentumok nyilvántartása, előkészítése köttetésre, javításra, kötészeti 

napló vezetése, év végi összesítése. 
• Az állományból törölni kívánt könyvekről listát készít, az állomány nyilvántartásból 

kivezeti azokat. 
• A szombati ügyeletekben rendszeresen részt vesz. 
• Szükség szerint segít a könyvtári rendezvények szervezésében és lebonyolításában. 
• Részt vesz az állományellenőrzésekben. 

Kapcsolattartás: Szervezeten kívül a feladatköréhez kapcsolódó célok megvalósítása érdekében 
kapcsolatot tart könyvkiadókkal és könyvkereskedésekkel, szervezeten belül pedig 
közművelődési, kommunikációs és rendezvénykísérő csoport és a gazdasági csoport 
munkatársaival.  
Munkakörhöz tartozó felelősségi kör: Felel a beérkező dokumentumok nyilvántartásba vételéért és 
feldolgozásáért. A munkakörébe tartozó feladatok ellátása során köteles a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 52.§ (1) bekezdés c.) pontjában foglaltak szerint 
elvárható szakértelemmel és gondossággal eljárni.  
Gyermekkönyvtáros (1 fő) 
Jogállása: Munkáját a munka törvénykönyve, a munkavállalók jogállásáról szóló törvény, az 
1997. évi LXV. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
közművelődésről, az ezeket kiegészítő végrehajtási rendeletek, valamint az Intézmény Szervezeti 
és Működési Szabályzata szerint végzi. 
Munkakör megnevezése: gyermekkönyvtáros. 
Szervezeti egység: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
Közvetlen fölérendelt munkakör: Az Intézmény igazgatója, Általános igazgató helyettese 
Munkáltatói jogokat gyakorolja: Az Intézmény igazgatója 
Helyettesítés: A mindenkori feldolgozó könyvtáros helyettesíti őt, ő helyettesíti távolléte esetén az 
olvasószolgálatost.  
Munkakör célja, funkciója: Az Intézmény közgyűjteményi, kulturális szolgáltató tevékenységének 
szervezésében való részvétel, a gyermekkönyvtár működtetése. 
Munkakörhöz tartozó feladatkörök:  

• A gyermekkönyvtári részlegben tájékoztat a könyvtár szolgáltatásairól, ismerteti a 
könyvtárhasználati szabályzatot az olvasóval. 
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• Kölcsönzési, beiratkozási adminisztrációt végez, beiratkozási díjat szed, készpénzfizetési 
bizonylatot állít ki. 

• Betartja a pénzkezelésre vonatkozó szabályokat, az erre vonatkozó szabályokat aláírja. 
• A dokumentumok napi visszasorolását végzi, folyamatosan ellenőrzi és javítja a raktári 

rendet a polcokon. 
• Folyamatosan ellenőrzi a dokumentumok állapotát, összetételét, javaslatot tesz a 

selejtezésre, az új dokumentumok beszerzésére, a raktári rend esetleges átalakítására. 
• A periodikumok megrendelésére javaslatot tesz, a napi beérkezést regisztrálja, felel a 

periodikumok szabadpolcos rendjéért. 
• Információt szolgáltat (bibliográfiai, faktografikus, közhasznú, egyéb). 
• Könyvtárismertető- és tematikus foglalkozásokat tart. 
• Szükség szerint témafigyelést végez, bibliográfiát állít össze. 
• Tematikus összeállításokat készít (pl.: ünnepi versgyűjtemények). 
• Versenyeket, vetélkedőket (kulturális versenyek, rajzpályázat, évfordulós vetélkedők) 

szervez, azokat levezeti. 
• Gyermekkönyvtári munkába illeszthető kiállításokat, megemlékezéseket, irodalmi 

rendezvényeket szervez, a felnőttek részére szervezett rendezvények lebonyolításában 
közreműködik 

• Közreműködik az éves beszámoló és a következő évi munkaterv kialakításában, előkészíti 
a munkaterületével kapcsolatos anyagot. 

• A szombati ügyeletekben rendszeresen részt vesz. 
• Segít a könyvtári rendezvények szervezésében és lebonyolításában. 
• Végzi az internethasználattal kapcsolatos adminisztrációt – regisztrációs kártyák és lapok 

kiállítása, előjegyzések vezetése, figyelése, internethasználati-díj beszedése, 
készpénzfizetési bizonylatok kiállítása, bevételi pénztár kezelése az érvényes pénzkezelési 
szabályzat szerint, heti egyszeri elszámolás a pénztár felé. 

• Kérés esetén, szükség szerint segít az internetezőknek (nyomtatás, mentés, stb.). 
• Alkalmanként fénymásolási tevékenységet végez, és az ezzel összefüggő díjbeszedést és 

készpénzfizetési bizonylat kiállítását. 
• Részt vesz az állományellenőrzésekben. 

Kapcsolattartás: Szervezeten kívül szakmai tevékenysége során kapcsolatot tart a településen 
működő oktatási intézményekkel. Szervezeten belül kapcsolatot tart közművelődési, 
kommunikációs és rendezvénykísérő csoport és a gazdasági csoport munkatársaival.  
Munkakörhöz tartozó felelősségi kör: Felelős a gyermekkönyvtári részleg működéséért. 
A munkakörébe tartozó feladatok ellátása során köteles a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 
I. törvény 52.§ (1) bekezdés c.) pontjában foglaltak szerint elvárható szakértelemmel és 
gondossággal eljárni. 
 
Olvasószolgálatos könyvtáros (1,5 fő) 
Jogállása: Munkáját a munka törvénykönyve, a munkavállalók jogállásáról szóló törvény, az 
1997. évi LXV. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
közművelődésről, az ezeket kiegészítő végrehajtási rendeletek, valamint az Intézmény Szervezeti 
és Működési Szabályzata szerint végzi. 
Munkakör megnevezése: olvasószolgálatos könyvtáros. 
 
Szervezeti egység: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
Közvetlen fölérendelt munkakör: Az Intézmény igazgatója, Általános igazgatóhelyettese 
Munkáltatói jogokat gyakorolja: Az Intézmény igazgatója 
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Helyettesítés: A mindenkori gyermek könyvtáros helyettesíti őt, ő helyettesíti távolléte esetén, a 
könyvtárvezető. 
Munkakör célja, funkciója: Az Intézmény könyvtári, kulturális szolgáltató tevékenységének 
szervezésében való részvétel, az olvasószolgálati teendők ellátása. 
Munkakörhöz tartozó feladatkörök:  

• Közreműködik az éves beszámoló és a következő évi munkaterv kialakításban, előkészíti a 
munkaterületével kapcsolatos anyagot. 

• Tájékoztat a könyvtár szolgáltatásairól, ismerteti a könyvtárhasználati szabályzatot az 
olvasóval. 

• Kölcsönzési, beiratkozási adminisztrációt végez, beiratkozási díjat szed, készpénzfizetési 
bizonylatot állít ki. 

• A dokumentumok napi visszasorolását végzi, folyamatosan ellenőrzi és javítja a raktári 
rendet a polcokon. 

• Folyamatosan ellenőrzi a dokumentumok állapotát, összetételét, javaslatot tesz a 
selejtezésre, az új dokumentumok beszerzésére, a raktári rend esetleges átalakítására. 

• A periodikumok megrendelésére javaslatot tesz, a napi beérkezést regisztrálja, felel a 
periodikumok szabadpolcos rendjéért. 

• Információt szolgáltat (bibliográfiai, faktografikus, közhasznú, egyéb). 
• Napi statisztika vezetése, összesítése. 
• Könyvtári ügyviteli nyomtatványok meglétét ellenőrzi, figyelemmel kíséri, hiánya esetén 

rendelésére javaslatot tesz. 
• Végzi az internethasználattal kapcsolatos adminisztrációt – regisztrációs kártyák és lapok 

kiállítása, előjegyzések vezetése, figyelése, internethasználati-díj beszedése, 
készpénzfizetési bizonylatok kiállítása, bevételi pénztár kezelése az érvényes pénzkezelési 
szabályzat szerint, heti egyszeri elszámolás a pénztár felé. 

• Alkalmanként fénymásolási tevékenységet végez, és az ezzel összefüggő díjbeszedést és 
készpénzfizetési bizonylat kiállítását. 

• Az állományellenőrzésekben részt vesz. 
• A szombati ügyeletekben rendszeresen részt vesz. 
• Segít a könyvtári rendezvények szervezésében, lebonyolításában. 

Kapcsolattartás: Szervezeten kívül szakmai tevékenysége során kapcsolatot tart a településen 
működő intézményekkel, szervezetekkel. Szervezeten belül kapcsolatot tart a közművelődési, 
kommunikációs és rendezvénykísérő csoport és a gazdasági csoport munkatársaival.  
Munkakörhöz tartozó felelősségi kör: A munkakörébe tartozó feladatok ellátása során köteles a 
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 52.§ (1) bekezdés c.) pontjában foglaltak 
szerint elvárható szakértelemmel és gondossággal eljárni. 
 
Gazdasági csoport (2 fő) 
A gazdasági csoport vezetését az Intézmény igazgatója látja el. 
A csoport feladata az Intézmény zavartalan működéséhez szükséges gazdasági, műszaki, 
üzemeltetési feltételek vonatkozó jogszabályok szerinti biztosítása. Amennyiben a tevékenység 
során változást észlelnek, kötelesek az igazgatót tájékoztatni. Az munkatársak tevékenységük 
során kötelesek kapcsolatot tartani a közművelődési és a könyvtári csoporttal. A gazdasági és 
üzemeltetési munkatársak munkájuk során ügyelnek arra, hogy a ház szolgáltatásait igénybe 
vevők betartsák a vonatkozó szabályokat (házirend, tűzvédelmi, munkavédelmi stb. előírások). 
Ügyeleti szolgálatot látnak el, változó munkarendbe beoszthatók. 
Munkakörök (Gazdasági csoport) 
Gazdasági ügyintéző (1 fő) 
Munkahely: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár  
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Közvetlen felettesek: kinevezési jogkör gyakorlója az igazgató, szakmai irányítási jogkör 
gyakorlója a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője 
Munkaköri feladatok: A munkakör funkciója: az Intézmény gazdasági feladatainak végrehajtása 
Rendszeres munkafeladatok:  

• Közreműködik a megalapozott költségvetési koncepció elkészítésében, segíti a szöveges és 
számszaki adatok összeállításában. 

• Részt vesz a költségvetési tervjavaslat elkészítésében. A javaslat elkészítésekor 
adatszolgáltatással segíti a tervváltozatok készítését.  

• Költségvetési tervszámokat alátámasztó nyilvántartásokat, analitikákat készít. 
• Kezeli, feldolgozza, tárolja a könyvviteli, számviteli bizonylatokat. 
• Analitikus nyilvántartást vezet a munkavállalók havi bérterheléséről, fizetési előlegekről. 
• Havonta egyezteti a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások adatait az 

önállóan működő és gazdálkodó Intézmény kijelölt gazdasági ügyintézőjével. 
• Ellátja az érvényesítési feladatokat. 
• Aktívan részt vesz a költségvetési beszámolási tevékenységben. 
• Adatokat szolgáltat a gazdasági vezető kérésére a féléves-éves beszámoló számszaki és 

szöveges részének elkészítését. 
• Gondoskodik a bizonylati szabályzatban foglaltak betartatásáról. 
• Ellátja a selejtezési feladatokat. 
• Kis értékű (bruttó 100 ezer Ft egyedi érték alatti) eszközök nyilvántartását vezeti.  
• Heti likviditási tervet készít (következő heti pénzigény) a gazdasági vezető felé, számla 

mellékletekkel, bizonylatokkal ellátva. 
• Havonta kinyomtatja a MÁK által küldött fizetési jegyzékeket két példányban (egy 

példány a munkavállalóé, egy példány irattár), 
• havonta bérszámfejti a megbízási díjakat a szerződések alapján, KIRA számítástechnikai 

program segítségével. Adatot szolgáltat a változóbérről (szabadság, táppénz, 
betegszabadság jelentések), mindezt elektronikus úton jelenti a MÁK felé.  

• Havonta elektronikus úton eljuttatja a MÁK által részére küldött bérfinanszírozási táblákat, 
a gazdasági vezető által kijelölt gazdasági ügyintéző részére a könyvelés előkészítéséhez 

• Havonta egyezteti a gazdasági vezető által kijelölt gazdasági ügyintézővel a hóközi 
kifizetéseket és a bérterhelést, 

• Havonta analitikus nyilvántartást vezet az üres álláshelyekről, a tartós bérmegtakarításról, a 
havi bérterhelés és felhasználásról (1. és 2. számú bérnyilvántartás) 

• munkavégzése során betartja a munka- és tűzvédelmi szabályokat 
• előkészíti az Intézmény gazdálkodási tevékenységébe tartozó megállapodás tervezeteket 

(teremhasznosítás, megbízási díjak, beszállítói szerződések) 
Eseti munkafeladatok: 

• a gazdasági vezető kérésére adatot szolgáltat az analitikus nyilvántartásokról 
• jogszabályok figyelése, betartása. 
• Aláírási jogok: 
• érvényesítési és pénztár ellenőri aláírási joga van, az alapbizonylatok alaki és tartalmi 

felülvizsgálata, 
• Helyettesítési feladat:  
• A pénztáros feladatait látja el távollétében teljes feladatkörben 
• Helyettesítő munkakör: 
• Távollétében feladatait a pénztáros látja el teljes feladatkörben. 
• Külső kapcsolatok: 
• MÁK 
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• Gyál Város Önkormányzat  
• Vállalkozók, művészek, előadók 
• Számlakezelő bank 
• Munkafolyamatba épített ellenőrzési és egyeztetési feladatok a FEUVE alapján: 
• MÁK bértábláinak egyezőségét vizsgálja az Intézmény által küldött adatokkal. 
• Likviditási igény és a számlák egyezőségének vizsgálata, 
• Banki utalások előtt utalandó számlák formai, tartalmi ellenőrzése, 
• Számlák, bizonylatok formai, tartalmi elemének vizsgálata, 
• Kontírozás helyességét vizsgálja főkönyvi számlák alapján, 
• Informatikai eszközök használata és az azzal összefüggő felelősség: 
• ASP könyvelőprogram használata, felelősséggel tartozik az adatrögzítés valódiságáért, a 

határidők betartásáért. 
• KIRA számítástechnikai szoftver használata bérszámfejtéshez, felelősséggel tartozik az 

adatrögzítés valódiságáért, a határidők betartásáért. 
• Általános rendelkezések 
• A munkavállaló kötelessége az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint 

a gazdálkodásra vonatkozó belső szabályzatokat megismerje, a munkáltató kötelessége 
ezen dokumentációkat, ill. a bennük megjelölt törvényeket, jogszabályokat, 
rendelkezéseket a tanulmányozás időszakára rendelkezésre bocsátani. 

• Amennyiben a munkáltató a beosztás, illetve a feladatkör módosítását rendeli el, úgy ez a 
Munkavállalói törvény előírása szerint és a Szervezeti és Működési Szabályzatnak 
megfelelően történhet. 

Pénztáros (1 fő) 
Munkahely: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
Közvetlen felettesek: kinevezési jogkör gyakorlója az igazgató, szakmai irányítási jogkör 
gyakorlója a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője 
Munkaköri feladatok, funkciók: Pénztár kezelésével kapcsolatos feladatok elvégzése 
Rendszeres munkafeladatok: 

• készpénz szükséglet felmérése, készpénz igénylése, 
• gondoskodik a készpénz feltöltéséről a Pénzkezelési szabályzatban meghatározott 

értékhatár – maximum napi 300.000,-Ft, azaz Háromszázezer forint összeghatár - 
figyelembevételével, 

• gondoskodik a készpénzfelvételről az Erste Bank Nyrt vezetett számláról, 
• a pénztárban tartott készpénz őrzése, 
• a befizetett készpénz átvétele, 
• készpénzes gazdasági eseményekről időrendi sorrendben a pénzmozgással egyidejűleg 

bevételi/kiadási pénztárbizonylatot, készpénzfizetési számlát és utalványrendeletet állít ki  
• a gazdasági eseményeket az utalványrendeleten kontírozza, 
• az igazgató, vagy Általános igazgatóhelyettese engedélyével utalványozott, valamint a 

gazdasági vezető ellenjegyzésével történt kifizetések teljesítése az Intézmény pénztárából, 
• a készpénzes bevételekről számlát állít ki,   
• a pénzkezelési szabályzat alapján hetente pénztárzárást készít, 
• szabadság nyilvántartást vezet, 
• napi gyakorisággal a pénzmozgásról, adatairól adatot szolgáltat a gazdasági vezető 

kérésére.  
• Gondoskodik a bizonylati szabályzatban foglaltak betartatásáról. 
• munkavégzése során betartja a tűz- és munkavédelmi szabályokat. 
• Eseti munkafeladatok: 
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• a gazdasági vezető kérésére adatot szolgáltat az analitikus nyilvántartásokról, 
• jogszabályokat figyeli, betartja 
• előkészíti az Intézmény gazdálkodási tevékenységébe tartozó megállapodás tervezeteket 

(teremhasznosítás, megbízási díjak, beszállítói szerződések) 
• Aláírási jogok: 
• érvényesítési aláírási joga van, az alapbizonylatok alaki és tartalmi felülvizsgálata, 
• Helyettesítési feladat:  
• A gazdasági ügyintéző feladatait látja el távollétében teljes feladatkörben. 
• Helyettesítő munkakör: 
• Távollétében feladatait a gazdasági ügyintéző látja el teljes feladatkörében. 
• Külső kapcsolatok: 
• MÁK 
• Gyál Város Önkormányzat 
• Vállalkozók, művészek, előadók 
• Számlavezető bank 
• Munkafolyamatba épített ellenőrzési és egyeztetési feladatok a FEUVE alapján: 
• Likviditási igény és a számlák egyezőségének vizsgálata, 
• banki utalások előtt utalandó számlák formai, tartalmi ellenőrzése, 
• számlák, bizonylatok formai, tartalmi elemének vizsgálata, 
• kontírozás helyességét vizsgálja főkönyvi számlák alapján, 
• Informatikai eszközök használata és az azzal összefüggő felelősség: 
• ASP könyvelőprogram használata, felelősséggel tartozik az adatrögzítés valódiságáért, a 

határidők betartásáért. 
• KIRA számítástechnikai szoftver használata bérszámfejtéshez, felelősséggel tartozik az 

adatrögzítés valódiságáért, a határidők betartásáért. 
• Általános rendelkezések 
• A munkavállaló kötelessége az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint 

a gazdálkodásra vonatkozó belső szabályzatokat megismerje, a munkáltató kötelessége 
ezen dokumentációkat, ill. a bennük megjelölt törvényeket, jogszabályokat, 
rendelkezéseket a tanulmányozás időszakára rendelkezésre bocsátani. 

• Amennyiben a munkáltató a beosztás, illetve a feladatkör módosítását rendeli el, úgy ez a 
Munkavállalói törvény előírása szerint és a Szervezeti és Működési Szabályzatnak 
megfelelően történhet. 

 
Munkaköri leírások 
Az Intézményben foglalkoztatott munkavállalók feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. A 
munkaköri leírásoknak tartalmazniuk kell a foglalkoztatott munkavállalók jogállását, a 
szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelően feladatait, jogait és kötelezettségeit névre 
szólóan. A munkaköri leírásokat a szervezeti egység módosulása, személyi változás, valamint 
feladat változása esetén azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül módosítani kell. A 
munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásáért felelős: az Intézmény igazgatója. Az 
aktualizált munkaköri leírások a belső intranet rendszerben a „G” meghajtón és az irattárban 
kerültek elhelyezésre, archiválásra. 
 
Az Intézmény vezetése és a vezetők feladatai 
Intézmény igazgatójának feladatai: 

• vezeti az Intézményt, felelős az Intézmény működéséért és gazdálkodásáért, 
• biztosítja az Intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, 
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• képviseli az Intézményt külső szervek előtt, 
• tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az Intézmény szakmai és gazdasági működését, 
• gyakorolja a munkáltatói jogokat, 
• ellátja a jogszabályokban, rendeletekben és döntésekben a részére előírt feladatokat, 
• megszervezi az Intézmény belső ellenőrzését, 
• felelős a FEUVE rendszer működtetéséért, 
• elkészíti az Intézmény SZMSZ-ét, szabályzatait, rendelkezéseket, 
• kapcsolatot tart a fenntartóval, Intézményekkel, szakmai szervezetekkel, 
• támogatja az Intézmény munkáját segítő szervezetek, közösségek tevékenységét, 
• folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az Intézmény tevékenységét. 

 
Általános igazgatóhelyettes feladatai: 

• Általános igazgatóhelyettes, Könyvtárvezető. 
• Az igazgató távollétében, akadályoztatása, illetve az Intézmény igazgatói tisztség 

betöltetlensége esetén első helyen helyettesíti az igazgatót döntési, aláírási, utasítási, 
ellenőrzési és képviseleti jogköreiben, az alábbi korlátozásokkal: 

• Helyettesítési jogköre nem terjed ki azokra a területekre, amelyeket a jogszabály az 
igazgató kizárólagos jogkörébe utal (munkáltatói jogok gyakorlása). 

• Kötelezettséget vállalhat a fenntartó eljárásrendje és az igazgató utasítása szerint. 
• Az általa tett intézkedésekről az igazgató munkába állását követően a lehető legrövidebb 

időn belül részletes, tételes tájékoztatást ad. 
• Ellátja a könyvtári csoport felügyeletét, irányítását, 
• Rendszeresen ellenőrzi a különböző könyvtári formák, könyvtári egységek (szakkörök, 

tanfolyamok, stb.) tevékenységét. 
• A tervezett szakmai programok szervezését az Intézmény igazgatójával és Közművelődési 

igazgatóhelyettesével történt egyeztetés után, annak jóváhagyásával dolgozza ki. 
• Az Intézmény infó kommunikációját ellenőrzi, felelős az éves programterv készítéséért, 

megvalósításáért. 
• Nyomon követi a szakterületet érintő pályázatokat, azokon az Intézmény részvételét 

előkészíti. 
• Szervezeten kívül szakmai tevékenysége során kapcsolatot tart a településen működő 

intézményekkel, civil szervezetekkel, az Intézmény szolgáltatásait igénybe vevő egyéb 
szervezetekkel. Az Intézmény szakmai programjairól szóló információkat a média felé 
továbbítja, de külön információt csak az Intézmény igazgatójának engedélyével adhat. 

• Részt vesz a szakmai és módszertani továbbképzéseken, kapcsolatot tart más intézmények 
hasonló feladatot ellátó munkatársaival. 

• Szervezeten belül az Intézmény igazgatójával és napi munkakapcsolatban végzi 
tevékenységét, kapcsolatot tart a Közművelődési igazgatóhelyettessel, a közművelődési, 
kommunikációs és rendezvénykísérő csoporttal és a gazdasági csoport munkatársaival. 

• Felelős a rendezvényekhez szükséges munkavállalói létszám biztosításáért, az ügyeleti 
beosztásért és a terembeosztásért, a könyvtári területhez kapcsolódó dokumentációk 
elkészítéséért. 

• A munkakörébe tartozó feladatok ellátása során köteles a munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény 52.§ (1) bekezdés c.) pontjában foglaltak szerint elvárható 
szakértelemmel és gondossággal eljárni.  

• Feladata a helytörténeti anyag kezelése, nyilvántartása, rendszeres gondozása. A 
helyismereti irodalomgyűjtés, feltárás összehangolása és irányítása. A rendelkezésre álló 
bibliográfiai segédeszközökkel, figyelemmel kíséri a helytörténeti irodalmat, javaslatot tesz 
beszerzésre, ezen a téren szorosan együttműködik a feldolgozó könyvtárossal. 



 20 

• Végzi a helyismeretei irodalomkutatást, az állomány elemző feltárását. Kezeli a 
helyismereti katalógust. A helytörténeti részlegben olvasótermi feladatokat is ellát. 

• Könyvtári területen rendezvényeket szervez és bonyolít le. 
• Elkészíti az éves statisztikát. 
• Figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat. Összeállításáról, nyertes pályázat esetében annak 

felhasználásáról és visszaigazolásáról gondoskodik. 
• Feladatai közé tartozik a könyvek beszerzése. 
• Könyvtárvezetői minőségében ellenőrzi a könyvtári terület munkavállaóinak tevékenységét, 

felügyeletét, irányítását. 
• Szervezeten kívül képviseli a könyvtári területet. Részt vesz a könyvtári munkát tárgyaló 

üléseken, értekezleteken, beszámol a könyvtár tevékenységéről. 
• Általános igazgatóhelyettes feladat és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon 

területre kiterjed, amelyet részletes munkaköri leírás tartalmaz.  
 
Közművelődési igazgatóhelyettes feladatai: 

• Az igazgató és az Általános igazgatóhelyettes távollétében, azok akadályoztatása, illetve az 
Intézmény igazgatói tisztség betöltetlensége esetén második helyen helyettesíti az igazgatót 
döntési, aláírási, utasítási, ellenőrzési és képviseleti jogköreiben, az alábbi korlátozásokkal: 

• Helyettesítési jogköre nem terjed ki azokra a területekre, amelyeket a jogszabály az 
igazgató kizárólagos jogkörébe utal (munkáltatói jogok gyakorlása). 

• Kötelezettséget vállalhat a fenntartó eljárásrendje és az igazgató utasítása szerint. 
• Az általa tett intézkedésekről az igazgató munkába állását követően a lehető legrövidebb 

időn belül részletes, tételes tájékoztatást ad. 
• Ellátja a közművelődési, kommunikációs és rendezvénykísérő csoport szakmai és 

szervezeti felügyeletét, irányítását, ellenőrzését, értékelését a közművelődési 
feladatellátásban. 

• Rendszeresen ellenőrzi a különböző közművelődési formák, közművelődési egységek 
(szakkörök, tanfolyamok, stb.) tevékenységét. 

• A tervezett szakmai programok szervezését az Intézmény igazgatójával és Általános 
igazgatóhelyettesével történt egyeztetés után, az igazgató jóváhagyásával dolgozza ki. 

• Az Intézmény infokommunikációs tevékenységét ellenőrzi, felelős a munkatervben 
rögzített közművelődési programok magasszintű megvalósításáért, a megfelelő 
adminisztrálásáért. 

• Nyomon követi a szakterületet érintő pályázatokat, azokon az Intézmény részvételét 
előkészíti. 

• Szervezeten kívül szakmai tevékenysége során kapcsolatot tart a településen működő 
intézményekkel, civil szervezetekkel, az Intézmény szolgáltatásait igénybe vevő egyéb 
szervezetekkel. Az Intézmény szakmai programjairól szóló információkat a média felé 
továbbítja, de külön információt csak az Intézmény igazgatójának engedélyével adhat. 

• Részt vesz a szakmai és módszertani továbbképzéseken, kapcsolatot tart más intézmények 
hasonló feladatot ellátó munkatársaival. 

• Szervezeten belül az Intézmény igazgatójával napi munkakapcsolatban végzi 
közművelődési tevékenységét, kapcsolatot tart az Általános igazgatóhelyettessel, a 
könyvtári csoport és a gazdasági csoport munkatársaival. Felelős a rendezvényekhez 
szükséges munkavállalói létszám biztosításáért, az ügyeleti beosztásért és a 
terembeosztásért, a közművelődési területhez kapcsolódó dokumentációk elkészítéséért. 

• Feladat és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területre kiterjed, amelyet 
részletes munkaköri leírás tartalmaz. 
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• A munkakörébe tartozó feladatok ellátása során köteles a munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény 52.§ (1) bekezdés c.) pontjában foglaltak szerint elvárható 
szakértelemmel és gondossággal eljárni.  

 
IV. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE 

 
Az Intézmény működésének általános szabályai 
Az Intézmény feladatellátása során a fenntarthatóságra, a transzparenciára, a közpénzek hatékony 
felhasználására törekszik, gazdálkodásában az eszközök leghatékonyabb felhasználása az 
irányadó. 
Az Intézmény munkavállalóinak kötelezettsége és joga a jelen szabályzatból következő feladatok 
ellátása és hatáskörök gyakorlása, amelyekért felelősséggel tartoznak. A munkavállaló köteles a 
munkája során tudomására jutott szolgálati titkot megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet 
illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a 
tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel 
járhat. A titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános 
adatra vonatkozó, törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre. A 
munkavállaó véleménynyilvánításhoz való jogát a munkáltató jó hírnevét, jogos gazdasági és 
szervezeti érdekeit súlyosan sértő vagy veszélyeztető módon nem gyakorolhatja. 
Az Intézmény munkavállalói tevékenységük során együttműködésre kötelezettek. Az 
Intézménynél a munkafeladatok megállapítására és teljesítésére, a munkavégzés jogszerűségére, 
hatékonyságára a hatályos jogi keretek, az igazgatói rendelkezések, az Intézmény szabályzatai és 
eljárásrendje az irányadó. A munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg munkaköri leírásban a 
foglalkoztatottak munkaköri feladatait. Azok betartásának ellenőrzésére köteles. A munkaköri 
leírás — a felelősség megállapítására is alkalmas módon — tartalmazza a munkakörhöz tartozó 
alapvető feladatokat, az ellátandó tevékenységi kört, a kapcsolódó jogosítványokat, a legfontosabb 
munkakapcsolatokat, az alá- és fölérendeltségi előírásokat, valamint az adott munkakör ellátására 
vonatkozó követelményeket.  Az Intézmény munkavállalóinak munkáját közvetlen felettes 
vezetője irányítja. A munkavállalót az Intézménnyel fennálló foglalkoztatási jogviszonyának 
megszüntetése esetén munkaköri feladatait, a folyamatban lévő ügyeket, valamint ügyiratait erre 
vonatkozó jegyzőkönyv felvételével együtt átadás-átvételi eljárással köteles átadni. Az 
Intézménytől való távozáshoz a vezetői hozzájárulás csak akkor és arra az időpontra adható meg, 
amikor az érintett a folyamatban lévő feladatait igazoltan befejezte, és átadta az átvételre kijelölt 
munkatársnak. Az eljárást a közvetlen felettes vezető részvételével kell lefolytatni. A jegyzőkönyv 
egy példányát át kell adni a munkáltatói jogkört gyakorló vezetőnek. 
 
Az Intézményi irányítás eszközei: 

• igazgatói utasítás 
• értekezletek 

Az Intézmény igazgatója igazgatói utasítást adhat ki a szervezet működtetésével, a 
gazdálkodással, a munkavégzéssel, munkajogi kérdésekkel és valamennyi egyéb kérdésben. 
 
 
 
Az Intézmény éves munkaterve 
Az Intézmény éves munkaterve a vezetés-irányítás eszközeként a szakmai tevékenység fejlesztése 
és ellenőrzése szempontjából alapvető jelentőségű. Az éves munkaterv összeállításáért az 
igazgatóhelyettesek, a gazdasági csoport és az igazgató a felelős. Az igazgató a terv 
megvalósulását figyelemmel kíséri. 
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Az Intézmény gazdálkodása 
Az Intézmény a jóváhagyott költségvetése alapján gazdálkodást folytat. Az Intézmény a 
költségvetése tervezésének alapját a jogszabályokban meghatározott feladatok adják. Az 
Intézmény költségvetését a fenntartó – a szakmai és gazdálkodási megegyezést követően – 
meghatározza és biztosítja. A jóváhagyott költségvetés kereteinek felhasználását az igazgató 
folyamatosan figyelemmel kíséri, indokolt esetben intézkedési javaslatot készít a fenntartó felé. 
Az Intézménynek a hatályos pénzügyi, gazdasági jogszabályok, és a gazdálkodást érintő belső 
szabályzatok alapján kell szigorú és transzparens módon gazdálkodnia. Az elemi költségvetésről 
és az Intézmény gazdálkodásáról beszámolóban kell számot adni. 
 
Kötelezettségvállalás, kiadványozás 
Általános kötelezettségvállalási és kiadványozási joga az igazgatónak van, amelyet eseti vagy 
állandó jelleggel a jelen szabályzatban, továbbá az erre vonatkozó igazgatói döntésekben jelölt 
rendelkezések szerint, az ott meghatározott ügykörben átruházhat. Az általános jogot kizárólag az 
igazgatóhelyettesnek ruházhatja át.  
 
A munkáltatói jogok gyakorlása 
A munkáltatói jogkör gyakorlásának szabályozása az Mt. szabályain alapul. 
 
Az Intézmény képviselete 
Az Intézményt az igazgató képviseli, ezt a jogkörét esetenként, vagy meghatározott ügyekben a 
kijelölt munkatársra átruházhatja.  
 
Kapcsolattartás 
Kapcsolattartásra az igazgató jogosult.  Ezt a jogkörét esetenként, vagy az ügycsoportok szerint 
meghatározott munkatársra átruházhatja. 
 
Munkavállalói érdekképviselet  
Az Intézmény igazgatója, figyelembe véve a hatályos jogszabályokat, lehetőséget biztost a 
munkavállalók számára érdekeik képviselésére, az Mt. rendelkezései alapján. 
 
Az Intézmény munkáját segítő testületek, szervek, közösségek 
Az Intézmény igazgatója a hatékony és a magas színvonalú szakmai munka, a racionális 
gazdálkodás követelményét figyelembe véve rendszeresen tájékozódik és tájékoztat a számára 
biztosított fórumokon. 
 
Az intézményi munka irányítását segítő fórumok: 

• vezetői értekezlet, 
• munkatársi munkaértekezlet. 

Vezetői értekezlet: az Intézmény igazgatója hetente egy alkalommal vezetői értekezletet tart. A 
vezetői értekezleten részt vesznek: igazgató, igazgatóhelyettesek, meghívottak. 
A vezetői értekezlet feladata: tájékozódás a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek 
munkájáról, az Intézmény, valamint a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek aktuális és 
konkrét tennivalóinak áttekintése. 
Munkatársi értekezlet: az igazgató szükség szerint, munkatársi értekezletet tarthatnak. Az 
értekezletet az igazgató – vagy helyettesei - hívja össze és vezeti. Az értekezletre meg kell hívni 
az Intézmény valamennyi érintett munkavállalóját. 
Az értekezlet feladata: 

• az eltelt időszak alatt végzett munka értékelése, 
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• a munkavégzés során tapasztalt hiányosságok feltárása és azok megszüntetésére 
intézkedések megfogalmazása, 

• a munkafegyelem értékelése, 
• az Intézmény előtt álló feladatok megfogalmazása, 
• a munkaközösségeit érintő javaslatok megtárgyalása. 

Indokolt esetben a munkavállalói értekezleten: 
• beszámol az Intézmény eltelt időszak alatt végzett munkájáról, 
• értékeli az Intézmény programjának, munkatervének teljesítését, 
• értékeli az Intézmény munkavállalóinak élet- és munkakörülményeinek alakulását, 
• ismerteti a következő időszak feladatait. 
• Az értekezlet napirendjét az igazgató állítja össze. 
• Az értekezleten lehetőséget kell adni, hogy a munkavállaló véleményüket, észrevételeiket 

kifejthessék, kérdéseket tegyenek fel, és azokra választ kapjanak. 
 

V. FEJEZET 
AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI 

 
Az Intézmény munkavégzéssel kapcsolatos szabályai 
A munkavégzésre irányuló jogviszony létrejötte kapcsán az Mt. rendelkezései az 
irányadóak.  
Az Intézmény feladatainak ellátására megbízásos jogviszony keretében is foglalkoztathat külsős 
személyeket. Az Intézmény megbízási szerződést köthet saját munkavállalójával munkakörén 
kívül eső feladatra, határozott időre, átmeneti időszakra. 
 
Vagyonnyilatkozat 
Az Intézmény igazgatója az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi 
CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozatot tesz, illetőleg számot ad a megelőző 
vagyonnyilatkozatban foglaltakhoz képest bekövetkezett vagyon gyarapodásáról és annak okáról. 
A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett köteles megjelölni azokat a hozzátartozókat, akik 
vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek. 
 
Rendszeres személyi juttatások  
A rendszeres személyi juttatások körébe tartozik a foglalkoztatottak bérjövedelme és mindazon 
juttatások, amelyek rendszeresen ismétlődve kerülnek kifizetésre.  
 
Nem rendszeres személyi juttatások 
Jutalom 
A nem rendszeres személyi juttatások között kell megtervezni a jutalom előirányzatát, melynek 
mértéke a rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8 %-a. 
A személyi juttatások előirányzatának az előirányzat-maradványa év közben, illetve a következő 
évben a pénzmaradvány jóváhagyását követően felhasználható jutalom kifizetésére. E kifizetés 
valamennyi forrásból a fent említett mértéken felül, összesen a rendszeres személyi juttatási 
előirányzat 10 %-os mértékéig terjedhet. E mértéken felül csak teljesítményhez kötötten fizethető 
jutalom. 
 
Megbízási díj 
Saját munkavállalónak megbízási díj, szerződéssel díjazás munkakörébe tartozó, munkaköri 
leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben a tényleges feladatra 
vonatkozóan, előzetesen kötött megbízási szerződés alapján a megbízó által igazolt teljesítés után 
kerülhet sor. A szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szerződéssel, számla 
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ellenében történő igénybevételére szerződés külső személlyel, szervezettel csak jogszabályban 
vagy az irányító szerv által szabályozott feladatok elvégzésére köthető. 
Továbbképzés 
Az Intézmény a tanulásban, továbbképzésben azokat a munkavállalókat támogatja, akiknek 
munkakörük betöltéséhez nélkülözhetetlen a képzés által nyújtott képesítés megszerzése. 
A továbbképzés szabályai: Mindenki köteles írásban jelezni a tovább tanulását, akár diploma 
megszerzéséről, akár továbbképzésről van szó. Felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok 
idején köteles igazolni, hogy beiratkozott az adott félévre. Köteles leadni a tovább tanuló 
munkavállaló a konzultációs időpontokat. Az Intézmény a tandíjat, a tankönyveket és oda-vissza 
út költségét a konzultációs napokra és a vizsga napokra a képzésben részt vevővel kötött 
tanulmányi szerződésben meghatározott részben és feltételek szerint térítheti. A továbbképzés 
költségeihez való hozzájárulás mértékét a rendelkezésre álló összeg, a továbbképzési díjak és a 
jelentkezők száma alapján évente kell felülvizsgálni. A továbbképzésben résztvevő személlyel 
tanulmányi szerződést kell kötni. 
Közlekedési költségtérítés 
A munkáltató köteles a munkába járás költségeit, annak meghatározott százalékát a 39/2010. 
(II.26.) Korm. rendelet értelmében megtéríteni. Ha a munkavállalónak alkalmazása után a 
munkába járás körülményeiben változás állt be, azt az igazgató részére azonnal be kell jelenteni. A 
munkavállalónak munkakörükkel összefüggő - helyi közlekedést igénylő - feladatellátásért utazási 
költségei megtérítésére az Intézmény helyi bérletet biztosít. A jogosultságot félévenként felül kell 
vizsgálni.  
Caffeteria 
Az Intézmény a munkavállalói jogviszonyban állók részére caffetéria keretet biztosít, a fenntartó 
döntése, rendelkezései és eljárásrendje alapján.  
Mobiltelefon használat 
Az Intézményben mobiltelefon használatára munkakörükkel összefüggésben az Intézmény 
munkavállalói jogosultak. A mobiltelefon használatát külön eljárásrend szabályozza.  
A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése 
A munkavégzés teljesítése az igazgató által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben lévő szabályok 
és a munkaszerződésben vagy a kinevezési okmányban leírtak szerint történik. A munkavállaló 
köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható szakértelemmel és 
pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen 
személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és 
amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat. A 
munkavállaló munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a munkahelyi vezetője 
utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni. Amennyiben adott 
esetben, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem adható 
felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek, és amelyek 
nyilvánosságra kerülése az Intézmény érdekeit sértené. 
Az Intézménynél hivatali titoknak minősülnek a következők: 

• a munkavállalók személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok, 
• a szolgáltatásokat igénybe vevők személyiségi jogaihoz fűződő adatok, 
• a munkavállalók és a szolgáltatásokat igénybe vevők egészségi állapotára vonatkozó 

adatok. 
A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az Intézmény valamennyi 
munkavállalója köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak 
közlésére az illetékes felettesétől engedélyt nem kap. 
 
Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére 
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A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét az Intézmény munkavállalóinak elő 
kell segíteniük. A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás 
nyilatkozatnak minősül. A felvilágosítás-adás, nyilatkozattétel esetén be kell tartani a következő 
előírásokat: Az Intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az 
igazgató vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult. 
Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak udvarias, konkrét, 
szabatos válaszokat adjon. A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív 
ismertetéséért a nyilatkozó felel. A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell 
lenni a hivatali titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint az Intézmény jó hírnevére és 
érdekeire. 
Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő előtti 
nyilvánosságra hozatala az Intézmény tevékenységében zavart, az Intézménynek anyagi, vagy 
erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő 
hatáskörébe tartozik. A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát 
a közlés előtt megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét, amely az 
ő szavait tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse. 
 
Az Intézmény nyilvános nyitva tartása 
hétfőtől péntekig 8:00 órától 19:00 óráig, illetve rendezvényekhez 

igazodóan maximum 22:00 óráig 
szombat 9:00-13:00 óra között, illetve rendezvényekhez 

igazodóan 
vasárnap rendezvényekhez igazodóan 

1.7.2. A Könyvtár nyilvános nyitva tartása 

Kedd-szerda-csütörtök 9:00-18:00 óráig, illetve rendezvényekhez 
igazodóan 

Péntek 12:00-18:00 óra között, illetve rendezvényekhez 
igazodóan 

Szombat  9:00-13:00 óráig, illetve rendezvényekhez 
igazodóan 

vasárnap-hétfő zárva 

A munkaidő beosztása 
A munkaviszonyra vonatkozó belső szabályok kialakításánál az Mt. rendelkezései az irányadóak. 
Az Intézményben a hivatalos munkarend, mely a munkaidőt és a pihenőidőt (ebédidő) tartalmazza 
a következő: 
Az Intézmény munkarendje 

hétfőtől péntekig 8:00 órától 19:00 óráig, illetve 
rendezvényekhez igazodóan indokolt esetben 
22:00 óráig 

szombat 8:00-13:00 óra között, illetve 
rendezvényekhez igazodóan 

vasárnap rendezvényekhez igazodóan 

A Könyvtár munkarendje 

Kedd-szerda-csütörtök 8:00-18:00 óráig, illetve rendezvényekhez 
igazodóan 
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Péntek 8:00-18:00 óra között, illetve 
rendezvényekhez igazodóan 

Szombat  8:00-13:00 óráig, illetve rendezvényekhez 
igazodóan 

vasárnap-hétfő zárva 

A heti munkaidő 40 óra. A rendezvényekhez kötődő, ettől eltérő munkaidőben történő esetenkénti 
munkavégzés kapcsán az Mt. szabályai az irányadóak. 
 
Szabadság 
Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen a munkahelyi vezetőkkel 
egyeztetett tervet kell készíteni. A rendes, rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére 
minden esetben csak az igazgató jogosult. A munkavállalók éves rendes szabadságának mértékét 
az Mt. előírások alapján kell megállapítani. A munkavállalókat megillető és kivett szabadságról 
nyilvántartást kell vezetni. Az Intézményben a szabadság nyilvántartás vezetéséért a gazdasági 
ügyintéző vagy pénztáros a felelős. 
 
A helyettesítés rendje 
Az Intézményben folyó munkát a munkavállalók időleges vagy tartós távolléte nem 
akadályozhatja. A munkavállalók távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása az 
igazgatónak, illetve felhatalmazása alapján az adott szervezeti egység vezetőjének feladata. A 
helyettesítéssel kapcsolatos, egyes munkavállalókat érintő konkrét feladatokat a munkaköri 
leírások rögzítik. 
 
Munkakörök átadása 
Az intézmény vezető állású dolgozói, valamint az intézményvezető által kijelölt dolgozók 
munkakörének átadásáról, illetve átvételéről személyi változás esetén jegyzőkönyvet kell felvenni. 
Az átadásról és átvételről készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni: 

• az átadás-átvétel időpontját, 
• a munkakörrel kapcsolatos tájékoztatást, fontosabb adatokat, 
• a folyamatban lévő konkrét ügyeket, 
• az átadásra kerülő eszközöket, 
• az átadó és átvevő észrevételeit, 
• a jelenlévők aláírását. 

Az átadás-átvételi eljárást a munkakörváltozást követően legkésőbb 15 napon belül be kell fejezni. 
A munkakör átadás-átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról a munkakör szerinti felettes 
vezető gondoskodik. 
 

VI. Egyéb szabályok 
Fénymásolás 
Az Intézményben a szakmai munkával összefüggő anyagok fénymásolása térítésmentesen 
történhet. 
Minden egyéb esetben a fénymásolásért térítési díjat kell fizetni. A/4-es oldal esetén 25, A/3-as 
oldal esetén 50 Ft/példány a fizetendő díj. 
 
Dokumentumok kiadásának szabályai 
Az intézményi dokumentumok (személyi anyagok, szabályzatok, stb.) kiadása csak az igazgató 
írásos engedélyével és a GDPR jogszabályok alapján, a külön belső szabályozott módon történhet. 
Saját gépkocsi használata 
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A saját tulajdonú gépjárművek használatának térítési díját és elszámolási rendszerét a mindenkor 
érvényes központi előírások rendelkezései, illetve az adójogszabályok szerint kell kialakítani. 
Saját gépkocsit hivatali célra az Intézmény igazgatójának előzetes engedélyével lehet igénybe 
venni, a belső szabályzat szerint. 
Kártérítési kötelezettség 
A munkavállaó jogviszonyból eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért 
kártérítési felelősséggel tartozik. Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles 
megtéríteni. A munkavállaó vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a 
visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány 
esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel, és azokat jegyzék 
vagy elismervény alapján vette át. A pénztárost, egyéb pénzkezelőket e nélkül is terheli felelősség 
az általa kezelt pénz vagy árukészlet tekintetében (leltárhiány).  
Leltárhiánynak minősül a kezelésre szabályszerűen átadott és átvett anyagban, áruban ismeretlen 
okból keletkezett, természetes mennyiségi csökkenés és a kezeléssel járó veszteség mértékét 
meghaladó hiány. A leltárhiányért a leltárfelelősségi megállapodást kötött munkavállaó 
vétkességére tekintet nélkül felelősséggel tartozik. 
Amennyiben az Intézménynél a kárt többen együttesen okozták, vétkességük, a megőrzésre 
átadott dolgokban a bekövetkezett hiány esetén pedig munkabérük arányában felelnek.  
Amennyiben a kárt többen okozták, egyetemleges kötelezésnek van helye. A kár összegének 
meghatározásánál az MT az irányadó. 
Anyagi felelősség 
Az Intézmény a használati tárgyaiban a munkavégzés folyamán bekövetkezett kárért vétkességre 
tekintet nélkül felel, ha a kár a munkavállaló munkahelyén vagy más megőrzésre szolgáló helyen 
elhelyezett dolgokban keletkezett. A munkavállaló a szokásos személyi használati tárgyakat 
meghaladó mértékű és értékű használati értékeket csak az igazgató engedélyével hozhat be 
munkahelyére, illetve vihet ki onnan. (Pl. laptop, számítógép, stb.) Az Intézmény valamennyi 
munkavállalója felelős a berendezési felszerelési tárgyak rendeltetésszerű használatáért, a gépek, 
eszközök, szakkönyvek stb. megóvásáért. 
Az Intézmény belső és külső kapcsolattartásának rendje  
 A belső kapcsolattartás 
Az Intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti egységek egymással 
szoros kapcsolatot tartanak. Az együttműködés során a szervezeti egységeknek minden olyan 
intézkedésnél, amelyik másik szervezeti egység működési területét érinti, az intézkedést 
megelőzően egyeztetési kötelezettségük van.  
A külső kapcsolattartás 
Az Intézmény rendszeres kapcsolatot tart fenn a Fenntartóval, Gyál Város Önkormányzatával. A 
kapcsolattartás gyakorlatát és gyakoriságát a Fenntartó és az Intézmény között kötött 
Együttműködési megállapodás részletezi. Az eredményesebb működés elősegítése érdekében az 
Intézmény a szakmai szervezetekkel, társintézményekkel, civil szervezetekkel, gazdálkodó 
szervezetekkel együttműködési megállapodást köthet. 
 
 
 
Együttműködés szakmai szervezetekkel, társintézményekkel 
A helyi és országos társintézményekkel folyamatosan kell a kapcsolatot tartani, szükség szerint 
segíteni kell egymás munkáját. Az Intézmény szoros kapcsolatot tart a különböző szakmai és civil 
szervezetekkel. 
 
Üzleti kapcsolatok 
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Az Intézmény feladatainak eredményesebb ellátása érdekében kapcsolatot tart olyan gazdálkodó 
szervezetekkel, amelyek anyagilag és erkölcsileg segítik a magasabb szakmai munka ellátását. 
Az Intézmény ügyiratkezelése 
Az ügyiratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért az igazgató felelős. Az ügyiratkezelést az 
Iratkezelési szabályzatban foglalt előírások alapján kell végezni. 
A kiadványozás rendje 
Az Intézményben a kiadványozás rendjét az igazgató szabályozza. 
11. Bélyegzők használata, kezelése 
Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott, cégszerűen 
aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való lemondást jelent.  
Az Intézményben cégbélyegző használatára a következők jogosultak: 

• igazgató, 
• Általános igazgatóhelyettes 
• Közművelődési igazgatóhelyettes 

Az Intézményben használatos valamennyi bélyegzőről, annak lenyomatáról nyilvántartást kell 
vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell, hogy a bélyegzőt ki és mikor vette használatba, 
melyet az átvevő személy a nyilvántartásban aláírásával igazol. A nyilvántartás vezetéséért a 
gazdasági ügyintéző felelős. Az átvevők személyesen felelősek a bélyegzők megőrzéséért. A 
bélyegzők beszerzéséről, kiadásáról, nyilvántartásáról, cseréjéről és évenkénti egyszeri 
leltározásáról az igazgatóhelyettes gondoskodik. 
A költségvetés tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
Az Intézmény gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával, 
az Intézmény kezelésében lévő vagyon gazdálkodásával, hasznosításával összefüggő feladatok, 
hatáskörök szabályozása - a jogszabályok és az irányító szerv rendelkezéseinek 
figyelembevételével - az Intézmény igazgatójának feladata. 
Az általános, valamint a tevékenység sajátos jellegére vonatkozó gazdálkodási feladatokat az 
ügyrendben meghatározott módon kell végezni. 
A gazdálkodás vitelét elősegítő belső szabályzatok 
Az Intézményben a gazdálkodás szabályozottságát, a jogszabályok érvényesülését a jogszabályok, 
a fenntartó rendelkezései és az Intézmény belső szabályai határozzák meg részletesen. A 
gazdálkodásnak minden esetben transzparensnek, költséghatékonynak kell lennie. 
Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendje 
A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét az Intézménynél a 
Fenntartó és az Intézmény igazgatója határozza meg. Ennek részletes szabályait a gazdasági 
szervezet feladat és hatáskörét szabályzó Ügyrendben kell meghatározni. 
Az általános forgalmi adó elszámolásának ügyvitele 
Intézmény az általános forgalmi adónak alanya, ezért terheli az általános forgalmi adóval 
kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség. Az általános forgalmi adó elszámolásával és 
nyilvántartásával kapcsolatos részletes ügyviteli teendőket a bizonylati rend tartalmazza. 
Az Intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati, hasznosítási rendje  
Az Intézmény épületét címtáblával, zászlóval kell ellátni. Az Intézmény saját bevételének 
növelése érdekében – ha az nem sérti az alapfeladatok ellátását – szabad helyiségeit, berendezéseit 
bérbe adhatja. A bérbeadás szabályait a Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és 
selejtezésnek szabályzata tartalmazza. 
 
Az Intézményben végezhető reklámtevékenység  
Az Intézményben reklámhordozó csak az Intézmény igazgatójának engedélyével helyezhető ki. 
Nem lehet olyan hirdetést, reklámhordozót kitenni, amely személyiségi, erkölcsi jogokat 
veszélyeztet. Tilos közzétenni olyan reklámot, amely kegyeleti jogokat sért, amely erőszakra, a 
személyes vagy a közbiztonság megsértésére, a környezet, a természet károsítására ösztönözne. 
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Belső kontrollrendszer 
A belső ellenőrzés működtetése 
Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala és az Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár között kötött „Munka és feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodás” –ban 
rögzítésre került, hogy a gazdálkodáshoz kapcsolódó belső ellenőrzési feladatellátást a Hivatal 
által működtetett független belső ellenőrzés látja el. A Belső Ellenőrzés feladat-, hatás, és 
felelősségi rendjét az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárra is kiterjedően a Hivatal 
által készített Belső Ellenőrzési kézikönyv tartalmazza. Az Intézmény belső ellenőrzésének 
megszervezéséért, rendszerének kialakításáért az Intézmény igazgatója a felelős. 
Folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés 
Az Intézmény igazgatója a gazdálkodás folyamatára és sajátosságaira tekintettel köteles 
kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés 
(FEUVE) rendszerét. A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a szervezeten 
belül a gazdálkodásért felelős szervezeti egység által folytatott első szintű pénzügyi irányítási és 
ellenőrzési rendszer, amelynek létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési 
szerv vezetője felelős. Az Intézmény igazgatója köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat 
kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források 
szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.   
A FEUVE a kontrolltevékenység része, amely magába foglalja: 

• a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését (költségvetési tervezés, 
kötelezettségvállalások, szerződések, kifizetések, szabálytalanságok miatti visszafizetések 
dokumentumai, stb.), 

• az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést, a pénzügyi döntések szabályszerűségi és 
szabályozottsági szempontból történő jóváhagyását illetve ellenjegyzését, 

• a gazdasági események elszámolásának kontrollját. 
Az Intézmény igazgatója évente értékeli a FEUVE rendszer működését és az éves költségvetési 
beszámolóval együtt megküldi az irányító szerv részére. 
 
A belső kontrollrendszerek  
A Hivatal által működtetett Belső Ellenőrzés nem mentesíti az Intézmény igazgatóját a vezetői és 
a munkafolyamatokba épített ellenőrzési feladatok alól, melyet a belső kontrollrendszer során a 
működés folyamatára és sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni. A 
belső kontrollrendszeréért az Intézmény igazgatója a felelős. 
Az Intézmény igazgatója köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és 
működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, 
szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. 
A kontrolltevékenységek kialakítása során az Intézmény belső szabályzataiban rögzíti az 
engedélyezési és jóváhagyási eljárások, az információkhoz való hozzáférés, a fizikai kontrollok 
(hozzáférés eszközökhöz), és beszámolási eljárások rendjét. 
Az Intézmény igazgatója köteles:  

- Elkészíteni az Intézmény ellenőrzési nyomvonalát, amely a szervezettervezési, pénzügyi 
lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak szöveges, illetve táblázatba foglalt és 
folyamatábrákkal szemléltetett leírása. 

- A kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési 
rendszert működtetni. A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani az 
Intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat.  

- Olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben világos a szervezeti struktúra, 
egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai 
elvárások a szervezet minden szintjén és átlátható a humánerőforrás-kezelés. 
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- Az Intézményen belül kontroll tevékenységet kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok 
kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. 

- Olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a meglévő 
információk a megfelelő időben eljutnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, 
illetve személyhez. 

- Olyan monitoring rendszert működtetni, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, 
a célok megvalósításának nyomon követését. 

- Szabályozni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét. 
Intézményi óvó, védő előírások 
Az Intézmény minden munkavállalójának alapvető feladata közé tartozik, hogy az egészségük és 
testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, baleset, vagy ennek veszélye esetén a 
szükséges intézkedéseket megtegye. Minden munkavállalónak ismernie kell a Munkavédelmi 
szabályzatot és Tűzvédelmi szabályzatot, valamint tűz, bombariadó esetére előírt utasításokat, a 
menekülés útját. Az Intézmény biztosítást köthet tárgyi eszközeire, készleteire, illetőleg az 
irányító szerv által meghatározott veszélyes feladatot ellátó, az Intézmény által foglalkoztatott, 
illetve az Intézmény szolgáltatásait igénybe vevő személyekre. 
A Szervezeti és Működési Szabályzat nyilvánosságra hozatala  
Az Intézmény szervezeti és működési szabályzatát az információs önrendelkezési jogról és 
információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény szerint internetes honlapon, digitális 
formában közzé kell tenni. Az SZMSZ-t a helyben szokásos módon minden érdeklődő számára is 
elérhetővé kell tenni.  
A közérdekű adatok elektronikus közzététele 
Az Intézmény honlapjára kerülnek feltöltésre azon dokumentumok, melyeket kötelezően 
nyilvánosságra kell hozni.  
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VII. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
Az SZMSZ hatálybalépése 
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat érvényességéhez Gyál Város Önkormányzata Oktatási és 
Kulturális Bizottságának jóváhagyása szükséges.  
Jelen SZMSZ hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az előző SZMSZ. 
Az SZMSZ mellékleteinek naprakész állapotban tartásáról az Intézmény igazgatója gondoskodik. 
 
Mellékletek: 

1. számú melléklet: Az Intézmény szervezeti felépítése 
2. számú melléklet: A Városi Könyvtár Használati Szabályzata 
3. számú melléklet: Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 4 
4. számú melléklet: Szabályzat-leltár  
5. számú melléklet: Gyűjtőköri Szabályzat 

 
 
 
Gyál, 2020…………………………..  

……………………………… 
Intézmény igazgatója 

 
 
 
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot Gyál Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális 
Bizottsága a …………………… sz. határozatával jóváhagyta. 
 
 
 
  ……………………………….  ……………………………… 
   Pápai Mihály    Rozgonyi Erik 
   polgármester    címzetes főjegyző 
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1. számú melléklet 
az Intézmény szervezeti felépítése 

 
 
 

 
 

 
 

KÖZMŰVELŐDÉSI 

IGAZGATÓHELYETTES 

IGAZGATÓ 

ÁLTALÁNOS 

IGAZGATÓ-

HELYETTES 

KÖNYVTÁRVEZETŐ 

KÖZMŰVELŐDÉSI, 

KOMMUNIKÁCIÓS 

ÉS RENDEZVÉNY-

KÍSÉRŐ CSOPORT  

GAZDASÁGI 

CSOPORT 

KÖNYVTÁRI 

CSOPORT 



 33 

2. számú melléklet 
Könyvtárhasználati Szabályzat 

 
A könyvtár célja: 
Gyál város és polgárai számára a nyilvános könyvtári feladatok teljesítése, és minőségi 
szolgáltatások nyújtása. 
Küldetése: 
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár nyilvános könyvtár és közszolgálati 
intézmény, ennek megfelelően az a feladata, hogy mindenki számára biztosítsa a hazai és 
nemzetközi információhoz és tudáshoz való szabad hozzáférést a tudomány, kultúra, irodalom és 
gazdaság minden területén. Ennek érdekében támogatja az írás-olvasás fejlesztését, az egész 
életen át tartó tanulást, a kulturális értékek megőrzését és közkinccsé tételét, a tudományos és 
kutatási eredmények terjesztését és népszerűsítését, és a szabadidő hasznos eltöltését. 
Könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítja más könyvtárak állományának elérését. 
Küldetésének tekinti Gyál helytörténeti értékeinek, kulturális, történelmi hagyományainak, 
gazdasági és társadalmi folyamatainak kutatását és bemutatását.  
Küldetésének megvalósítása érdekében: 
- ismeretterjesztő tevékenységet folytat és rendezvényeivel bekapcsolódik a város kulturális 
életébe, 
- a használói szokások és igények ismeretében folyamatosan módosítja és bővíti a könyvtár 
szolgáltatásait, 
- a hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett kiemelt figyelmet fordít a számítástechnika 
könyvtári alkalmazásának továbbfejlesztésére, a dokumentumok és információk hozzáférésének 
növelésére. 
A Közösségi Ház és Városi Könyvtár, a fenntartó Gyál Város Önkormányzat célkitűzéseivel 
összhangban arra törekszik, hogy korszerű könyvtárként és információs központként működjön. 
Dokumentumbázisa, folyamatosan fejlesztett információs és kommunikációs technológiája, 
szakemberei segítségével szolgálja a fenti célok megvalósítását. 
Könyvtárunk települési feladatkörű, általános gyűjtőkörű közkönyvtár. 
A közel hatvanezer kötetes állomány szabadpolcon van elhelyezve, az olvasók számára 
közvetlenül hozzáférhető. A gyűjtemény nagy része a felnőtt könyvtárban található, melyben 
közel azonos számban szerepel szépirodalom és szakirodalom. A gyermekkönyvtár állományát, - 
mely nagyjából 20%-a a teljes állománynak - mesék, képeskönyvek, ifjúsági szépirodalom és 
szórakoztató irodalom, valamint tudományos- ismeretterjesztő könyvek alkotják. Mindkét 
részlegen van kézikönyvtári gyűjtemény, mely helyben használható, kézikönyv csak hétvégére 
kölcsönözhető térítési díj ellenében. A könyvek mellett 84 fajta folyóirat, 353 darab hangoskönyv 
és 65 darab DVD áll a látogatók rendelkezésére. A hangoskönyvek a könyvekkel azonos módon, a 
folyóiratok és magazinok a legfrissebb szám kivételével kölcsönözhetőek. A könyvtár az 
állományát a Szikla Integrált Könyvtári Rendszer számítógépes adatbázisban tartja nyilván, és a 
könyvtárhasználók – jogszabályban meghatározott (1997. évi CXL tv.) - adatait is ebben a 
rendszerben rögzíti, arról számítógépes nyilvántartást vezet, valamint a kölcsönzés is 
számítógéppel történik. 
A könyvtár elérhetősége: 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120. Telefon: 06/29-541-646 Honlap: 
www.gyalikozhaz.hu Email: konyvtar@gyal.hu 
A könyvtár ingyenesen igénybe vehető – beiratkozáshoz és regisztrációhoz nem kötött 
szolgáltatásai: 

• Könyvtárlátogatás, 
• A könyvtár nyilvános tereiben elhelyezett gyűjtemény helyben használata, 
• Információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól, 

http://www.gyalikozhaz.hu/
mailto:konyvtar@gyal.hu


 34 

• Ingyenes WIFI használat hozott eszközzel, 
• Csoportos könyvtárlátogatás és könyvtárhasználati órák tartása iskolásoknak. 

A Könyvtár többi szolgáltatásainak igénybevételére jogosult minden személy, aki a Könyvtár 
tagjai közé regisztráltatja, és ezzel a könyvtárhasználati szabályzat betartására kötelezi magát, 
valamint a kölcsönzéshez olvasói tagságot létesít, melynek során - a jogszabályban meghatározott 
(1997. évi CXL tv.) - személyes adatait  
közli és igazolja, valamint a mindenkori érvényben lévő tagdíjat megfizeti. 
Regisztrált látogatók igénybe vehetik a könyvtár ingyenes szolgáltatásait, valamint az internet 
használatát térítési díj ellenében. Kölcsönzésre csak akkor jogosultak, ha a beiratkozási díjat 
megfizetik. 
Könyvtári tagsággal /olvasójeggyel/ igénybe vehető szolgáltatások: 

• Könyvtárlátogatás, 
• A könyvtár nyilvános tereiben elhelyezett gyűjtemény helyben használata, 
• Meghatározott számú dokumentumok kölcsönzése meghatározott időre, 
• Tájékoztatás a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól, 
• Segítség nyújtása a katalógus és a kézikönyvtár használatához, 
• Internet használat, térítési díj ellenében, valamint ingyenes WIFI használat hozott 

eszközzel, 
• Könyvtárközi kölcsönzés igénybe vétele. 

Állományfeltáró eszközök: A könyvtár katalógusa távolról a www.szikla.net/szikla oldalon 
megtekinthető. A könyvtárban lévő számítógépekről is elérhető, valamint kérje a könyvtárosok 
segítségét. 
BEIRATKOZÁS 
A kölcsönzés beiratkozáshoz kötött, a beiratkozáshoz szükséges a mellékelt Olvasói Nyilatkozat 
kitöltése és aláírása. Az olvasói nyilatkozat aláírásával a könyvtárhasználó tudomásul veszi, és 
elfogadja a könyvtár Használati Szabályzatát, és hogy a könyvtár a könyvtárhasználó 
jogszabályban (1997. évi CXL törvény) meghatározott adatairól számítógépes nyilvántartást 
vezet. 
A könyvtárhasználónak a beiratkozáshoz, vagy regisztrációhoz az alábbi személyes adatokat 
kell közölnie és igazolnia (személyi igazolvánnyal, útlevéllel, 14 éven aluli esetében 
diákigazolvánnyal): 

• név, születési név, anyja születési neve, 
• születési helye, ideje, 
• lakcíme, tartózkodási, vagy levelezési címe. 

Olvasójegy kiállításához a további személyes adatok közlése, vagy bemutatása szükséges: 
• Kedvezményre jogosító igazolványok, igazolások /nyugdíjas, diák, munkavállalói igazolás 

közgyűjteményben dolgozók részére/ bemutatása 
• 18 éves kor alattiak könyvtári tagságához a szülő, gondviselő kezességvállalása. 

A kezesség vállalásához a kezes ugyanazon adatainak megadása szükséges, mint a 
beiratkozáshoz. 
A könyvtár az alábbi adatokat is gyűjti és rögzíti, állományvédelmi és könnyebb kapcsolattartási 
szempontból, melynek megadása nem kötelező: 

• Tanulóknál az oktatási intézmény neve 
• Telefonszám 
• E-mail cím 

 
A tagság meghosszabbításakor a könyvtár munkatársai ellenőrzik az olvasó adatait, és az 
esetlegesen bekövetkezett változásokat rögzítik. 
A könyvtárhasználó adatainak kezelése 

http://www.szikla.net/szikla
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A könyvtár a személyi adatok védelméről az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően 
gondoskodik. A felvett adatokat kizárólag a könyvtári nyilvántartások vezetésére, illetve 
statisztikák készítésére használja fel. Az adatokat harmadik fél részére nem adja át és nem hozza 
nyilvánosságra az adatközlő írásos beleegyezése nélkül. Az adatokhoz kizárólag munkaköri 
leírásuk alapján jogosult munkatársak jutnak hozzá. A részletes tájékoztatót az Adatvédelmi 
Szabályzat tartalmazza. 
Beiratkozási díj: 
2018. szeptember 1-től: 1200 Ft/év 
A beiratkozás fordulónapi, vagyis a beiratkozás napjától egy évig érvényes, és a nyomtatott 
dokumentumok (könyv, folyóirat), valamint hangoskönyv kölcsönzésére jogosít. 
Kedvezményes beiratkozási díj: 600 Ft/év 
Kedvezményben részesülnek: 

• 16 éven felüli érvényes diákigazolvánnyal rendelkező tanulók, hallgatók 
• 70 év alatti nyugdíjasok 
• Pedagógusok 

Mentesek a tagsági díj fizetése alól: 
• A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek 
• Könyvtári, levéltári, múzeumi munkavállalók 

Könyvtárunkat pártolójegy vásárlásával támogathatják, melynek összege tetszőleges és bármikor 
felajánlható. 
 
SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAI 
KÖLCSÖNZÉS 
A könyvtár a kölcsönző térben elhelyezett dokumentumokat a beiratkozott könyvtárhasználók 
számára az alábbi feltételek mellett kölcsönzi: 
Könyv 

• kölcsönzési idő 4 hét 
• egyszerre 5 db könyv kölcsönözhető 
• hosszabbítás 1 alkalommal 

Folyóirat, hetilap 
• kölcsönzési idő 4 hét, a legfrissebb számok kivételével 
• egyszerre 5 db kölcsönözhető 
• hosszabbításra nincs lehetőség 

Hangoskönyv 
• kölcsönzési idő 4 hét 
• egyszerre 4 db kölcsönözhető 
• hosszabbítás 1 alkalommal 

DVD 
• kölcsönzési idő 1 hét 
• egyszerre 2 db kölcsönözhető 
• hosszabbítás 1 alkalommal + 1 hétre 

 
Egyszerre maximum 5 db dokumentum (könyv, hangoskönyv, DVD) és 5 db folyóirat 
kölcsönözhető. 
A helytörténeti gyűjtemény dokumentumai csak helyben használhatóak, fénymásolat kérhető 
róluk a szerzői jogok betartásával. 
Kölcsönzési idő hosszabbítása 
A kölcsönzési határidő hosszabbítására akkor kerülhet sor, ha a dokumentumra nincs felvéve 
előjegyzés. A kölcsönzés hosszabbítására személyesen, telefonon, vagy e-mailben van lehetőség 
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a konyvtar@gyal.hu címre írva, melyet a könyvtár munkatársai figyelemmel kísérnek és 
legkésőbb a következő munkanapon visszaigazolják a hosszabbítás tényét. Hosszabbításkor 
szükség van az olvasó nevére, olvasójegyének számára, és a dokumentumok címére. 
Előjegyzés 
Kölcsönzésben lévő dokumentumokra kérésre előjegyzést veszünk fel. Előjegyzést csak 
beiratkozott olvasók kérhetnek. A dokumentum beérkezésekor a könyvtáros a dokumentumot 
lefoglalja, és értesíti az olvasót, aki az előjegyzést kérte. A könyvtár a foglalást az értesítéstől 
számított 1 hétig tartja fent, utána elévül. Az előjegyzés feltétele, hogy az olvasónak ne legyen 
lejárt határidejű kölcsönzése, illetve pénzbeli tartozása a könyvtár felé. 
 
Könyvtárközi kölcsönzés 
A könyvtárunkban nem található műveket az olvasó kérésére könyvtárközi kölcsönzés útján 
beszerezzük. 
A szolgáltatást igénybe veheti a könyvtár bármely beiratkozott olvasója, aki vállalja az alábbi 
könyvtárközi kölcsönzési szabályok betartását. 
A könyvtárközi ellátás az Országos Dokumentumellátási Rendszer (ODR) segítségével valósul 
meg. Katalógusa a http://www.odrportal.hu/ honlapon tekinthető meg. 
Könyvtárunkban a könyvtárközi kölcsönzés térítésköteles, a belföldi postai úton küldött könyv 
visszaküldésének költsége (postai díjszabás szerint) az olvasót terheli. 
A kért dokumentum beérkezésekor a könyvtáros értesíti az olvasót, aki a dokumentumot kérte. A 
vissza hozatali határidőről a dokumentum átadásakor tájékoztatja. Késedelem esetén a küldő 
könyvtár díjszabásai a mérvadók és a késő olvasót terheli. 
 
Kézikönyvek kölcsönzése 
A kézikönyv alapvetően helyben használható állományrész. Az itt tárolt könyveket csak indokolt 
esetben, néhány napra, a könyvtár zárva tartási idejére – hétvégére - kölcsönözzük ki a 
következő feltételek mellett: 

• kézikönyvet csak 14 éven felüli és beiratkozott olvasó kölcsönözhet, 
• a könyveket szombaton 12 óra után adjuk ki és kedden 12 óráig vissza kell hozni, 
• kölcsönzési díj: 100 Ft/nap/kötet, 
• maximum 2 db könyv vihető el, 
• a kölcsönzött könyv értékének arányában letéti díjat kell fizetni, melyet az olvasó 

visszakap a könyv visszahozatalakor, 
• letéti díjak: a könyv értékének az 50 %-a, de minimum 2000 Ft. 

Kézikönyv kölcsönzése nem hosszabbítható meg. 
A kölcsönzési díjat és a letéti díjat a könyv elvitelekor kell kifizetni. 
Amennyiben az olvasó késik a kézikönyvek vissza hozatalával, a késedelmi díjat meg kell 
térítenie. 
Ez naponta és könyvenként 200,- Ft.  
A továbbiakban a késő olvasó ezt a szolgáltatást nem veheti igénybe. 
Eljárás késedelem esetén 
Amennyiben az olvasó a kölcsönzési határidő lejártáig a kikölcsönzött 
dokumentumot/dokumentumokat nem szolgáltatja vissza, és még a határidő lejárta előtt nem kéri 
a kölcsönzési idő hosszabbítását, késedelmi díjat és postai költséget köteles fizetni. 
A könyvtár a kölcsönzési határidő lejárta előtt 3 nappal e-mailben figyelemfelhívó üzenetet 
küld azon olvasóknak, akik ehhez hozzájárulásukat adták. 
A késedelmi díj összege: 
Könyv, hangoskönyv, folyóirat 5 Ft/dokumentum/nap 
DVD 50 Ft/db/nap 
 

mailto:konyvtar@gyal.hu
http://www.odrportal.hu/
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1. Felszólító 
Ha a késés meghaladja a 30 napot, a könyvtár a késő olvasót postai úton, levélben figyelmezteti, 
melyben feltünteti a dokumentumok címét, a késés idejére vonatkozó késedelmi díjat + a 
postaköltség összegét. 
2. Felszólító 
Ha a dokumentum nem kerül vissza a könyvtárba, 30 nap elteltével a könyvtár ismét felszólítót 
küld, melyben feltünteti a dokumentumok címét, a késés idejére vonatkozó késedelmi díjat + a 
postaköltség összegét. 
3. Felszólító 
Ha az olvasó továbbra sem hozta vissza a kikölcsönzött dokumentumot, újabb 30 nap eltelte után a 
könyvtár ismét felszólítót küld, melyben feltünteti a dokumentumok címét, a késés idejére 
vonatkozó késedelmi díjat + a postaköltség összegét. 
Ha az olvasó a kölcsönzött könyvet háromszori írásbeli felszólításra sem hozza vissza, a követelés 
behajtására a könyvtár hivatalos eljárást indít. 
A dokumentum megrongálása, illetve elvesztése esetén a dokumentum aktuális beszerzési árát az 
olvasó köteles megtéríteni, vagy ugyanannak a műnek egy másik, kifogástalan állapotban lévő 
példányát beszerezni. Ez idő alatt az olvasó másik dokumentumot nem kölcsönözhet. 
A dokumentumokat megrongáló és a könyvtári szabályokat többször megszegő olvasótól a 
könyvtár a használat jogát megvonhatja.  
 
Kiegészítő, térítéses szolgáltatások 

• Internet-és számítógép használat 
A könyvtár az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internet-hozzáféréssel 
rendelkező számítógépek használatát tűzfallal látja el, mellyel biztosítja a kiskorúak lelki, testi 
és értelmi fejlődésének védelmét. 
• Fénymásolás 
• Nyomtatás 
• Szkennelés 

A térítéses könyvtári szolgáltatások árait a mellékelt díjtáblázat tartalmazza. 
Az Internet- és számítógép használatot külön szabályzat rögzíti, melyet a melléklet tartalmaz. 
Általános könyvtárhasználati rend  
A könyvtár rendjét biztosító Könyvtár Használati Szabályzatot az olvasók és látogatók 
kötelesek betartani.  
A könyvtár igénybevételéhez a ruhatár (kulccsal zárható szekrények) használata kötelező. 
Kabátokat, táskákat a polcok területére bevinni tilos. A könyvtári terekbe bevihető táska 
maximális mérete 15x20 cm. A könyvtárba a következő személyes tárgyakat lehet bevinni: 

• pénztárca, irattárca, 
• mobiltelefon (lehalkított állapotban), 
• laptop (táska nélkül), 
• füzet, jegyzetlap, íróeszköz, tankönyv, egyéb könyvet a könyvtárosnak be kell mutatni. 

A könyvtár területéről csak kikölcsönözött dokumentum vihető ki. 
Az olvasó által használt dokumentumokban, a könyvtár egyéb felszereléseiben szándékosan kárt 
okozni tilos. Az olvasó az általa okozott kárt köteles megtéríteni. 
A könyvtár helyiségeinek tisztaságára minden felhasználónak ügyelnie kell. A helyben használt, 
illetve a kölcsönzött könyveket tiszta, megkímélt állapotban kell visszaszolgáltatni a könyvtár 
részére. 
A gyermek könyvtárat 6 éven aluli gyermekek, csak szülői felügyelettel használhatják. 
A könyvtár termeiben enni, inni nem szabad. Mobil telefont csak úgy szabad használni, hogy 
ezzel ne zavarja a többi olvasót.  
Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehet.  
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A könyvtárba kutyát behozni tilos. (Kivéve a segítő-és terápiás kutyák.) 
A könyvtár látogatása csak az alapvető higiéniás szabályok betartásával lehetséges. Alkohol, 
kábítószer, vagy más tudatmódosító szer befolyása alatt álló, illetve szembetűnően, érezhetően 
ápolatlan, vagy a közízlést sértő, hiányos öltözéken megjelenő személyek nem látogathatják a 
könyvtárat. Az ilyen személyt a könyvtár munkatársai felkérik a könyvtárból való távozásra. 
A könyvtár a többi olvasó munkáját indokolatlanul zavaró, illetve károkozáson, könyvtári tulajdon 
eltulajdonításán tetten ért személy használati jogait korlátozhatja. 
Bármilyen külső személy vagy szervezet plakátja, szórólapja csak a könyvtárvezető előzetes 
engedélyével helyezhető el a könyvtári terekben. A könyvtár a kihelyezett plakátokat 
eltávolíthatja. 
Infokommunikációs eszközök használata 
Korlátlan idejű, ingyenes WIFI használatot biztosítunk az olvasó által hozott saját eszközzel. 
Dokumentumok fotózása:  
Saját digitális fényképezőgéppel, vagy mobiltelefonnal való fotózás ingyenes, de csak érvényes 
könyvtári tagsággal lehetséges. Minden esetben kérni kell a könyvtáros engedélyét! A szerzői jogi 
szabályozás miatt teljes dokumentumok fotózása nem megengedett.  
Ha a dokumentumban károsodás következik be az olvasó tevékenysége miatt, az olvasó köteles a 
javítást megtéríteni. 
Panaszkezelés 
A könyvtár a panaszokkal, észrevételekkel kapcsolatban a Panaszkezelési Szabályzatban 
rögzítettek szerint jár el. A Panaszkezelési szabályzat és Panaszfelvételi űrlap elérhető az 
Intézmény honlapján, a www.gyalikozhaz.hu címen a könyvtár menüpont alatt, valamint a 
könyvtárban. 
 
Gyál, 2020. …………… 
      
 
 
 
 
 
 

          Bretus Imre                                                          Jene Miklósné                                                                                                                                                                                                                    
     Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár                        könyvtárvezető 
                                   igazgatója

http://www.gyalikozhaz.hu/


 

  

     Olvasói Nyilatkozat  
   
Alulírott ...................................................................... ezúton olvasói jogviszonyt létesítek az 
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárral. Hozzájárulok, hogy a könyvtár az 
alábbiakban általam önként megadott, és igazolt adataimat az Adatvédelmi Szabályzatnak 
megfelelően a számítógépes és kartonos nyilvántartásában rögzítse, és a továbbiakban az erre 
vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon nyilvántartsa. 
Az olvasó neve:............................................................. 
Leánykori neve:............................................................ 
Anyja neve:................................................................... 
Születési helye, ideje:................................................... 
Lakcíme:....................................................................... 
Értesítési címe:.............................................................. 
A kapcsolattartást segítő adatok (megadása nem kötelező): 
Telefonszáma:..................................................  E-mail címe:………………………………… 
Szülő telefonszáma:………………………….. Szülő E-mail címe:…….................................  
 
A Könyvtárhasználati Szabályzatban és az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat megismertem és 
elfogadom. 
 
Gyál,................................................                                …........................................... 
                                                                                                      Olvasó/Szülő 
Szülői jótállási nyilatkozat 
A 18 éven aluli gyermekek szüleik által kitöltött, aláírt jótálló nyilatkozat ellenében iratkozhatnak 
be a könyvtárba. A 14 éven aluli olvasó csak a gyermek részlegről kölcsönözhet. 
A jótálló aláírásával vállalja a beiratkozóval szembeni könyvtári kötelezettségek teljesítését, 
melyek a következők: 

• könyvek határidőre való visszahozatala 
• a könyvtár rendjének megtartása 
• a kölcsönzött és helyben használt dokumentumok állagának megóvása 
• kártérítési kötelezettség a dokumentum megrongálása, illetve elvesztése esetén 
• késedelmes visszahozatal esetén a késedelmi díj megfizetése 

 
Szülői jótálló adatai: 
Név*: 
Születési hely*: 
Születési idő (év, hónap, nap)*: 
Állandó lakcím*: 
Levelezési cím*: 
Személyi igazolvány szám*: 
Telefonszám: 
E-mail cím: 
(*kötelező adatok) 
         ………………….................. 
Gyál, 2020. …………            Szülői jótálló aláírása 



 

  

INTERNETHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 
 

• Internetezni a könyvtár nyitva tartási idejében lehet, a szolgáltatás 13 éves kortól vehető 
igénybe könyvtárunkban. 

• Első alkalommal, a géphasználat megkezdése előtt olvasói jogviszonnyal nem rendelkező 
látogatóinkat regisztráljuk, mely díjtalan. A regisztrációhoz az alábbi személyes adatokat 
kell közölni és igazolni (személyi igazolvánnyal, útlevéllel):  

- név, születési név, anyja születési neve, - születési hely, idő, - lakcím. 
• A személyes adatokat az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően kezeljük, melynek 

megismerését és elfogadását regisztrációkor az internetező aláírásával igazolja. 
• 16 éven aluliak esetében az Adatvédelmi Nyilatkozatot a szülő töltheti ki és írja alá. 
• Internethasználat díja: 300 Ft/óra 
• A használat díját a könyvtáros a használat után számolja ki, arányosan a számítógépnél 

töltött idővel. 
• Saját adathordozó (CD, pendrive, stb.) használatára és nyomtatásra is van lehetőség. 
• Nyomtatás díja: - Fekete-fehér szöveg 25 Ft/oldal, Kép 40 Ft/oldal 

 - Színes szöveg 100 Ft/oldal, Kép 50% nyomtatási felületig 100 Ft/oldal 
     50-100% nyomtatási felületig 150 Ft/oldal 

• Szkennelés díja: 60 Ft/oldal. 
• NYOMTATÁSI SZÁNDÉKÁT KÉRJÜK, ELŐRE JELEZZE! 
• A használó a számítógép programbeállításait nem változtathatja meg, ideértve a Windows 

operációs rendszer beállítási lehetőségeit is (asztal beállításai, képernyőkímélő stb.) 
• Az olvasó a munkájához használhatja a számítógépen található irodai programokat, kérésre 

a könyvtáros segítséget nyújt. 
• A számítógépek használatát a könyvtár munkatársai felügyelik. 
• Ha üzemzavart észlel, köteles szólni a könyvtárosnak anélkül, hogy az üzemzavar 

elhárítására beavatkozást kezdeményezne (az elindított program nem futtatható, rendellenes 
kilépés a programból, lefagyás stb.). 

• Saját, magánjellegű dokumentumokat / önéletrajz, személyes adatok, címek, levelek, képek 
stb. / legyenek szívesek törölni a gépből. Ezeket a dokumentumokat ne hagyják az asztalon! 

• A számítógép használata során tilosak az alábbi tevékenységek: gyűlöletet, agressziót 
sugárzó képek, kiadványok, és erotikus jellegű, ill. mások ízlését sértő tartalmak nézegetése, 
feltöltése, mások személyiségi jogainak megsértése, a számítógépre telepített programok 
módosítása, a hálózat biztonságos működését zavaró vagy veszélyeztető információk, 
programok terjesztése (pl. vírusok). 

• A gépre elmentett adatok kikapcsoláskor törlődnek, ezért kérjük önöket, hogy amit meg 
szeretnének tartani, azt a dokumentumok mappába, vagy saját pendrive-ra mentsék el. 

• Az Internet–sarokban is be kell tartani a könyvtárhasználatra vonatkozó szabályokat. 
• A Használati Szabályzat ellen vétőket a könyvtáros figyelmeztetheti, majd jogában áll az 

Internet használatot az olvasó számára megtiltani. 



 

  



 

  

Adatkezelési nyilatkozat 
 

A Városi Könyvtár kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek és az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének megfelelően járjon el 
Az adatok kezelésének célja a könyvtárhasználat biztosítása, valamint a kapcsolattartás és a 
tájékoztatás lehetőségének megteremtése a minőségi szolgáltatás érdekében. 
 
A személyes beiratkozás során kötelezőként kért adatok gyűjtésének törvényi jogalapja az 1997. évi 
CXL. törvény 57. §-a és az 1996. évi XX. törvény 4.§-a. A kapcsolattartás érdekében elkért adatok 
gyűjtésének jogalapja az adatok tulajdonosának hozzájárulása. 
 
A könyvtár használói jogviszony létrejöttéhez a fent hivatkozott törvény alapján szükséges megadni 
a családi és utónevet, a születési családi és utónevet, a születés helyét, idejét, anyja születési 
családi és utónevét valamint az állandó lakcímet. A kapcsolattartás érdekében kérjük a 
beiratkozó olvasó értesítési címét, telefonszámát és e-mail címét. 
16 éven aluliak esetében a szülő hozzájárulása és aláírása kell az adatok kezeléséhez. 
Az adatkezelés a fennálló jogviszonyig, azaz 1 évig + 4 évig a szolgáltatás minőségének megtartása 
céljából, összesen 5 évig történik. 
 
A jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a könyvtár a vonatkozó 
jogszabályok előírásai szerint kezelje személyes adataimat és átfogó statisztikák készítéséhez 
felhasználja. 
 
Az adataim megadásával igénybe kívánom venni a könyvtár által nyújtott szolgáltatásokat, illetve a 
könyvtárhasználati szabályzatban meghatározott kedvezményeket, és hozzájárulok adataim 
kezeléséhez. 
 
Hozzájárulásomat adom, hogy a könyvtár a szolgáltatásaival kapcsolatos információkat velem 
közölje a megadott e-mail címen vagy telefonszámon. 
 
Nyilatkozom, hogy a könyvtár hírlevelére igényt tartok / nem tartok igényt a megadott e-mail 
címemen. (a kívánt rész aláhúzandó) 
 
Alulírott könyvtárhasználó ………………………………………………….. tudomásul veszem, 
hogy a jelen nyilatkozat a jogviszonyom megszűnéséig érvényes és rám nézve kötelező. Az 
adataimban időközben bekövetkező változásokat a könyvtárnak bejelentem. 
Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, 
gondoskodik azok biztonságáról. 
Felhívjuk a Tisztelt Könyvtárhasználók figyelmét, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó 
részletes szabályokat az Adatkezelési szabályzat tartalmazza. Kérjük, olvassák el figyelmesen az 
abban foglaltakat. Az Adatkezelési szabályzat kinyomtatva a könyvtárban, online az Intézmény 
honlapján: https://www.gyalikozhaz.hu tekinthető meg. 
 
 
 
Gyál, 2020 ……………………..                                         ……………………………………. 

   olvasó / szülő 

https://www.gyalikozhaz.hu/


 

  

 
3. sz. melléklet 

SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, ezen törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről 
és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján az Intézmény igazgatója 
köteles rendelkezni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjéről, amely a szervezeti és 
működési szabályzat mellékletét képezi. 

Az Intézménynél előforduló szabálytalanságok kezelésére az itt meghatározott eljárásrendet kell 
alkalmazni. 
1. Szabálytalanság 
A szabálytalanság, valamely létező szabálytól:  

• központi jogszabályi rendelkezéstől,  
• helyi rendelettől,  
• egyéb belső szabályzattól, utasítástól való eltérést, ott megfogalmazott elvárás be nem 

tartását jelenti. 
A szabályok be nem tartása adódhat 

• nem megfelelő cselekményből,  
• mulasztásból,  
• hiányosságból. 

2. Jelen eljárásrend tekintetében a szabálytalanságok körének meghatározása 
Jelen eljárásrend tekintetében szabálytalanságnak minősülnek azok a szabálytalanságok, melyek 
mértékük alapján  

• a büntető-,  
• szabálysértési,  
• kártérítési, illetve  
• fegyelmi eljárás megindítására adnak okot. 

3. A szabálytalanságok kezelési rendje meghatározásának célja 
A szabálytalanságok kezelési rendje meghatározásának célja a szabálytalanságok (újbóli) 
előfordulásának megelőzése. 
A megelőzés érdekében a szabálytalanságok kiküszöbölésére, megakadályozására a FEUVE 
rendszerbe új elemeket kell beépíteni, hogy az előzetes, a folyamatos, valamint az utólagos vezetői 
ellenőrzés eszközével a szabálytalanság előfordulása, illetve ismételt felmerülése kivédhető legyen. 
A FEUVE rendszerben az ellenőrzési pontok kialakításakor figyelembe kell venni a független belső 
ellenőrzés érintett területre vonatkozó megállapításait, különös tekintettel a mulasztások, 
hiányosságok, helytelen cselekmények tényeire, okaira, körülményeire, illetve a felelősökre. 
A FEUVE rendszer karbantartása, fejlesztése során a független belső ellenőrzési tapasztalatokat úgy 
kell hasznosítani, hogy az adott területre meghatározott részletes szabályozással, a szabályozás 
megismertetésével, a szabályozás betartatásával, illetve közvetlen felelősök meghatározásával az 
újabb szabálytalanságok kivédhetőek legyenek. 
4. Általános elvek 
A FEUVE rendszer kialakításáért felelős igazgatónak kell gondoskodnia arról, hogy az első szintű 
pénzügyi irányítási és kontroll rendszer megfelelőségének és hatékonyságának vizsgálatával és 
értékelésével a szabálytalanságok bekövetkezését elkerüljék. 
A FEUVE rendszer kielégítő működését biztosítani kell a szerv minden tevékenysége 
vonatkozásában. 
A szerv azon tevékenységeire, működési folyamataira, ahol a szabálytalanságok előfordulásának 
kockázata magas, külön figyelmet kell szentelni. 



 

  

A FEUVE rendszer ezen területekhez kapcsolódva olyan elemeket határoz meg, mely olyan 
feladatokat ír elő, amelyek kiküszöbölik az elkövetés lehetőségét, illetve korlátozzák az okozható 
kár mértékét.  
5. A nagyobb kockázatot rejtő feladatok, folyamatok kiemelt kezelése a szabálytalanságok 
megelőzése érdekében 
Az Intézménynél nagyobb kockázatot rejtő feladatok, folyamatok a következők: 

• a tervezési folyamatok egyes területei,  
• az illegális pénzügyi cselekmények viszonylag nagy lehetőségét rejtő folyamatok, 

tevékenységek,  
• a szerv belső eljárási rendjének áttekintésekor nagy kockázatot rejtő feladatnak, folyamatnak 

minősített területek,  
• a pénzügyi tranzakciók tesztelésekor nagy kockázatot rejtő feladatnak, folyamatnak 

minősített területek. 
5.1. A tervezési folyamatok esetében a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a 
következő: 

• A korábbi évek tapasztalatai alapján, - a költségvetési beszámolók adatait is figyelembe 
véve, - meg kell keresni azokat a tételeket, melyek különösen kényes területek, (elsősorban 
olyan területek, ahol nagyobb mennyiségű készpénz, illetve készletmozgás van); 

• Gondoskodni kell a nagyobb, egyösszegű kiadások teljesítésével járó területek, pl: 
beruházások, eseti, nagyösszegű finanszírozások fokozott ellenőrzési rendjének 
meghatározásáról; 

• Biztosítani kell egyes, az elmúlt évek tapasztalatai, illetve a megváltozott szabályozások 
miatt megnőtt jelentésű területek fokozott ellenőrzését, a szabályosság kontrollálását. 

• Figyelembe kell venni a külső ellenőrzés által tett észrevételeket, melyek kihatnak a 
tervezési tevékenységre is. 

5.2. Az illegális pénzügyi cselekmények viszonylag nagy lehetőségét rejtő folyamatok, 
tevékenységek esetében a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a következő: 

• Meg kell határozni, írásban rögzíteni kell olyan belső rendet, politikát, melyek az illegális 
pénzügyi cselekmények megelőzését célozzák. 

• Gondoskodni kell arról, hogy az Intézmény munkavállalói számára ismert eljárásrend 
legyen arra az esetre, ha illegális pénzügyi cselekmény gyanúja merül fel. Ismertnek kell 
lenni az ilyen esetek bejelentési, illetve vizsgálati szabályainak. 

• Tájékozódni kell az illegális pénzügyi cselekmények előfordulási típusairól, 
területeiről, feladathoz, Intézményhez, esetleg személyhez köthetőségéről. 

Az illegális pénzügyi cselekmények külön figyelmet igénylő területeit, folyamatait az alábbi 
ismérvek alapján kell meghatározni: 

• az adott terület költségvetési terv, illetve tényszám adatai költségvetési fő összeghez 
viszonyított nagyságrendjének vizsgálatával, - azt a százalékot, melytől jelentős tételnek 
számítható a terület, az Intézmény a vizsgálat során maga – de írásban is rögzítve - 
határozza meg,  

• az adott terület ellenőrzéssel, közvetlen irányítással való kapcsolatának vizsgálatával, azaz 
annak ellenőrzésével, hogy a terület milyen mélységig szabályozott, a szabályozást az 
érintettek megismerték-e, a szabályok betartását a tevékenység során ellenőrzik-e, utólag 
mikor történik ellenőrzés, illetve, hogy a területet érintette-e a független belső ellenőri, 
illetve esetleg külső ellenőri tevékenység. Az a terület lesz figyelmet érdemlő, mely az 
ellenőrzés szempontjából a legkevésbé lefedett. 

A fenti két fő szempont együttes értékelésével kell meghatározni azokat a területeket, melyek a 
legnagyobb figyelmet igénylik. 



 

  

5.3. Az Intézmény belső eljárási rendjének áttekintésekor nagy kockázatot rejtő feladatnak, 
folyamatnak minősített területek esetében a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a 
következő: 

• rendszeresen át kell tekinteti az Intézmény belső eljárásrendjét, különös tekintettel a belső 
szabályozottságra, és az ott szabályozott folyamatokra, 

• vizsgálni kell a tényleges folyamatok és a folyamatleírások közötti összhangot, eltérés 
esetén meg kell keresni az okokat, és a szabályosság követelményének megfelelően 
gondoskodni kell a szabályok módosításáról, illetve a betartatás ellenőrzéséről.  

5.4. A pénzügyi tranzakciók tesztelésekor nagy kockázatot rejtő feladatnak, folyamatnak 
minősített területek esetében a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a következő: 

• a valódiság és hitelesség érdekében egyes pénzügyi tranzakciók folyamatában való teljes 
végig kísérése történik meg. 

Ilyen pénzügyi tranzakció csoportok lehetnek pl.: 
• dologi kiadások készletbeszerzéseinek nyomon követése, 
• a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások köre, 
• a beruházások pénzügyi lebonyolítása,  
• az Intézmény valamely alapfeladatának ellátása stb. 

A pénzügyi tranzakció csoport egyik lehetséges területének a dologi kiadások készletbeszerzéseinek 
nyomon követése esetében a tényleges ellenőrzési feladatok például a következők lehetnek: 

• a beszerzés kezdeményezése körülményeinek, dokumentumának vizsgálata,  
• a beszerzés kezdeményezés ellenőrzése, áttekintése jogosság, célszerűség szempontjából, 
• a megrendelés áttekintése az alábbi szempontokból:  
• a megrendelő jogosult volt-e a megrendelésre, mint kötelezettségvállaló,  
• megtörtént-e a megrendelésnek, mint egyfajta kötelezettségvállalásnak az ellenjegyzése,  
• az ellenjegyzést az ellenjegyzésre jogosult végezte-e,  
• gazdaságosság elvét szem előtt tartották-e; 
• a megrendelés nyilvántartása megfelelőségének, átlátható rendszerben történő kezelésének 

ellenőrzése,  
• a megrendelés beérkezésekor a szakmai teljesítés igazolása körülményeinek áttekintése,  
• a készletjellegű termékek beérkezést követő nyilvántartásba vételének, tárolásának 

vizsgálata, 
• a pénzügyi teljesítés előtt az érvényesítői feladatok ellátásának teljes ellenőrzése – a feladat 

valamennyi mozzanatára kiterjedően,  
• a pénzügyi teljesítés előtt az utalványozás körülményeinek, megalapozottságának 

áttekintése,  
• az utalvány ellenjegyzésének ellenőrzése, 
• a tényleges pénzügyi teljesítés dokumentumainak vizsgálata,  
• a pénzügyi teljesítést követő számviteli folyamatok nyomon követése.  

A pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatban a ténylegesen vizsgálandó területeket, valamint a 
részterületeket mindig a feladat-ellátáskor kell külön, írásban meghatározni. 
6. Az Intézmény igazgatójának értékelési feladata a szabálytalanságok megakadályozása 
érdekében 
Az igazgató a szabálytalanságok megakadályozása érdekében legalább évente egy alkalommal 
értékeli az Intézmény egyes működési folyamatait. Az értékelési feladatok ellátásába más 
személyeket, különösen a folyamatgazdákat is bevonja. 
Az értékelés során át kell, hogy tekintsék legalább a következőket: 

• az Intézménynél, illetve annak tevékenységeinél, feladatellátásánál mennyire tudatos a 
FEUVE tevékenység,  



 

  

• a FEUVE rendszer fejlesztése, javítása megfelelő ütemben történik-e, kellő rugalmassággal 
válaszol-e a feltárt szabálytalanságok kezelésére, 

• az ellenőrzési tapasztalatok nem utalnak-e olyan területekre, ahol a FEUVE rendszer még 
nem került kialakításra, 

• a FEUVE rendszerhez kapcsolódóan megfelelőek-e a kialakított ellenőrzési nyomvonalak,  
• a FEUVE szabályzata elkészült-e, annak betartására fordítanak-e kellő figyelmet. 

Az igazgató a FEUVE tevékenységet köteles értékelni  
• a független belső ellenőr, valamint 
• a külső ellenőri szervezet megállapításai alapján is. 

7. Feladatok a szabálytalanságok észlelése esetén 
A FEUVE rendszernek a következő feladatai lehetnek, ha működése során szabálytalanságot észlel: 

• amennyiben a FEUVE rendszerben feladatot ellátó személy az ellenőrzési tevékenysége 
során a korábban már meghatározott - szabálytalanság gyanúját észleli, haladéktalanul 
köteles értesíteni az igazgatót; 

• amennyiben az igazgató észleli a szabálytalanság gyanúját, köteles erről a felügyeleti 
szerv vezetőjét haladéktalanul tájékoztatni, illetve a felügyeleti szerv vezetőjének 
érintettsége esetén gondoskodni a megfelelő intézkedések meghozataláról, illetve az 
eljárások megindításáról. 

8. A büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárások  
8.1. A büntetőeljárás megindítása 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 4. § (1) bekezdése szerint bűncselekmény 
az a szándékosan vagy - ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti - gondatlanságból elkövetett 
cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli. A 
büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban Be.) 6. § (1) bekezdése kimondja, 
hogy a bíróságnak, az ügyésznek és a nyomozó hatóságnak kötelessége a törvényben foglalt 
feltételek megléte esetén büntetőeljárást megindítani.  
A Be. 171. § (2) bekezdése előírja, hogy a hivatalos személy köteles a hatáskörében tudomására 
jutott bűncselekményt feljelenteni. A feljelentést rendszerint az ügyészségnél vagy a nyomozati 
hatóságnál kell megtenni. 

8.2. Szabálysértési eljárás 
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény 1. § (1) szerint szabálysértés az a jogellenes, tevékenységben vagy 
mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati 
rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek elkövetőit az e törvényben meghatározott 
joghátrány fenyeget.  
A törvény második része foglalkozik részletesen a szabálysértési eljárással, és kimondja, hogy 
szabálysértési eljárás feljelentés, illetőleg a szabálysértési hatóság részéről eljáró személy észlelése 
vagy tudomása alapján indulhat meg. 

8.3. Kártérítési eljárás 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény kimondja, hogy aki másnak jogellenesen 
kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy 
az adott helyzetben általában elvárható.  
A kártérítési eljárás megindítására a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 
rendelkezései (elsősorban a XXIII. Fejezet, a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű 
jogviszonyból származó perek) az irányadók. Kártérítési felelősség tekintetében irányadók továbbá 
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.), a köztisztviselők jogállásáról szóló 
1992. évi XXIII. törvény (Ktv.), a munkavállalók jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
(Kjt.) megfelelő rendelkezései. 

8.4. Fegyelmi eljárás 
Fegyelmi eljárás, illetve felelősség tekintetében az Mt. megfelelő rendelkezései az irányadók. 



 

  

4. számú melléklet 
 

SZABÁLYZAT-LELTÁR 
 
Az Intézmény működését meghatározó dokumentum a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat. A 
városi könyvtár használati szabályzata, a Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje, valamint az 
SZMSZ-szel összhangban készült, a szakmai és gazdasági munka vitelét segítő különféle 
szabályzatok, munkaköri leírások: 

• Számviteli politika 
• Számlarend 
• Eszközök és források értékelési szabályzata 
• Bizonylati szabályzat           
• Önköltség-számítási szabályzat 
• Pénz- és értékkezelési szabályzat 
• Leltározási szabályzat 
• Selejtezési szabályzat  
• Ügyrend 
• Munkavédelmi szabályzat, munkavédelmi kockázatértékelés 
• Tűzvédelmi szabályzat 
• Folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) rendszer 
• Anyaggazdálkodási és raktározási szabályzat 
• Kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás rendjének szabályzata 
• Iratkezelési szabályzat 
• Közbeszerzési szabályzat 
• Internethasználati szabályzat 
• Gyűjtőköri szabályzat 
• Munkaköri leírások gyűjtője 
• Igazgatói utasítások gyűjtője 
• Házirend 



 

  

5. számú melléklet 
Gyűjtőköri Szabályzat 

 
 

A könyvtár típusa, nagysága, feladatköre, munkaszervezete 
 
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár összevont intézményként Gyál Város nyilvános 
közkönyvtára, a város központjában az Arany János Közösségi Házzal szervezetileg egy intézményt 
alkotva közművelődési feladatokat lát el.  
Könyvtárunk települési feladatkörű, általános gyűjtőkörű közkönyvtár a város és vonzáskörzetének 
könyvtári ellátásáért felelős. Feladatait felnőtt- és gyermekrészleg, valamint helytörténeti 
gyűjtemény működtetésével látja el. 

A könyvtár környezete 
Gyál 1997 óta város, lakosainak száma: 26 057 fő /2019. december 31. adat/ 
Oktatási intézmények a városban: 3 általános és 1 középfokú oktatási intézmény, 1 zeneiskola 
található a településen. Iskolai könyvtár mindegyik intézményben működik. 
A könyvtár állománya, feladata, működése 
A könyvtári állományt közel hatvanezer dokumentum alkotja. A gyűjtemény nagy része a felnőtt 
könyvtárban található, melyben közel azonos számban szerepel szépirodalom és szakirodalom. A 
gyermekkönyvtár állományát, - mely nagyjából 20%-a a teljes állománynak - mesék, 
képeskönyvek, ifjúsági szépirodalom és szórakoztató irodalom, valamint tudományos- 
ismeretterjesztő könyvek alkotják. Mindkét részlegen van kézikönyvtári gyűjtemény, mely helyben 
használható. A könyvek mellett 84 fajta folyóirat, 294 darab hangos könyv és 65 darab DVD áll a 
látogatók rendelkezésére. /2017. december 31. adatok/ 
Az Intézmény nyilvános közkönyvtárként általános gyűjtőkörű könyvtár, települési ellátási 
feladattal: gyűjteményével, ill. a magyar könyvtári rendszer szolgáltatásainak közvetítésével a város 
és környéke lakosságának könyvtári ellátását biztosítja.  
Kiemelt feladatként gyűjti, őrzi, feldolgozza, és rendelkezésre bocsátja a városra vonatkozó 
szakirodalmat. 

A könyvtár gyűjtőköre 
A gyűjtőkörbe csak könyvtári használatra alkalmas formában megjelent dokumentumok tartoznak. 
Egyéni használatra kiadott művek (pl. munkafüzetek, „babakönyvek”, színezők, stb.) nem tartoznak 
a könyvtár gyűjtőkörébe. Spirálkötésű, sérülékeny formában kiadott műveket csak akkor szerzünk 
be, ha a helytörténeti külön gyűjteménybe kerülnek vagy kartográfiai kiadványok. Egy adott mű 
többféle hordozón is beszerezhető. Ha a gyűjtőkörbe tartozó dokumentumhoz melléklet is tartozik, 
akkor az is beszerzésre kerül. 
A gyűjtés szempontjai: 
1. formai  
2. nyelvi 
3. időrendi  
4. tartalmi szempontok 
5. földrajzi szempontok 

1. Gyűjtött dokumentumtípusok formai szempontból 
1.1. Papíralapú dokumentumok: könyv, időszaki kiadvány, térkép, leporelló, aprónyomtatvány, 
kézirat és fénymásolat /csak helytörténeti jellegű/. 
Szakdolgozat /csak Gyálról szóló vagy gyáli szerző által készített/. 
1.2. Nem papíralapú dokumentumok: CD, DVD, illetve csak helytörténeti jellegű magnókazetta, 
videó kazetta. 
 
 



 

  

2. Nyelv 
Válogatva: magyar nyelven megjelenő dokumentumok; a világnyelvek tanulását segítő 
nyelvkönyvek, munkafüzetek, szótárak, hangzó dokumentumok. 
Erősen válogatva: angol, francia, német, orosz, olasz, spanyol, latin, cigány nyelvű dokumentumok. 

3. Időrendi szempontok 
Válogatva: napjaink, és az azt megelőző 10 év. 

4. Tartalmi szempontok 
4.1. Szépirodalom 
A szépirodalmi művek a tartalmas kikapcsolódás, élményszerzés, szórakozás mellett az általános, 
középiskolai és felsőoktatási tanulást, ismeretszerzést is szolgálják. A gyűjtőkörbe a magyar és a 
világirodalom klasszikusai, mérvadó mai alkotók művei, új stílusokat, formákat képviselő 
alkotások, bestsellerek, lektűrök, népköltészeti alkotások tartoznak. 
Antológiák, évkönyvek, gyűjteményes munkák: válogatva. 
Az egyes nemzetekhez, népcsoportokhoz, nyelvterületekhez, stílusokhoz, alkotói csoportokhoz, 
irodalomtörténeti korszakokhoz, ünnepekhez, témákhoz, egy-egy időszakhoz kötődő művek: 
válogatva. 
Kritikai kiadások: csak a magyar irodalom klasszikusainak alkotásaiból. 
Életmű sorozatok: válogatva, csak azokat a műveket, amelyek a gyűjtőkör részei, figyelembe véve 
az adott mű már meg lévő példányszámait. 
Kötelező olvasmányok: teljességre törekvően a helyi és környékbeli általános és középiskolák által 
kijelölt művek. 
Képregény, manga: csak a műfaj klasszikusainak számító, mérvadó mai alkotások. 
Kizárva: nyelvileg igénytelen, pornográf, durván brutális, szadista, erősen „kísérleti” jellegű, erősen 
szélsőséges nézeteket tükröző művek. 
4.2. Ismeretterjesztő és szakirodalom  
Az ismeretterjesztő és szakirodalom célja a tájékozódás, az „élethosszig tartó tanulás”, a korszerű 
ismeretek, információk megszerzésének segítése, a szabadidő hasznos eltöltéséhez, 
kikapcsolódáshoz kapcsolódó irodalom (utazás, hobbi stb.) biztosítása. A tanulást segítő irodalom a 
középiskolás és a felsőfokú képzésben résztvevők igényeit szolgálja, illetve ezekhez a 
tudásszintekhez igazodik. 
Általános és középiskolai tankönyveket nem vásárolunk. 
Kizárva: erősen hipotetikus művek, erősen szélsőséges nézeteket tükröző mű. 
4.3. Sajtótermékek 
Napilapok, hetilapok, folyóiratok, különszámok: válogatva a magyarországi, magyar nyelvű 
kínálatból a korszerű ismeretszerzést biztosító, a kikapcsolódáshoz, hobbihoz, az általános, a közép- 
és a felsőoktatáshoz, teljességre törekvően: a város és a vonzáskörzet életéhez köthető 
sajtótermékek. 
Kizárva: nyelvileg igénytelen, erősen szélsőséges nézeteket tükröző propagandisztikus kiadvány. 
4.4. Kartográfiai kiadványok 
Válogatva: Közigazgatási és domborzati térkép, atlasz: világatlasz, Magyarország, Budapest, 
Magyarország megyéi, várostérképek / magyar és európai városok/ turistatérképek. 
Történelmi atlasz, térkép: világtörténelem és Magyarország története. 
Teljességre törekvően: Gyál és vonzáskörzete térképei. 
4.5. Szoftver, adatbázis, prezentáció 
Válogatva: a könyvtári munkafolyamatok, az olvasók által használt számítógépes szolgáltatások 
üzemeltetéséhez szükséges dokumentumok. 
A könyvtár által digitalizált tartalmak. (pl. újságok, könyvtárhasználati prezentáció stb.) 
4.6. Utolsó példány 
Egy adott mű egy példányát az ismeretterjesztő irodalomból vagy a szépirodalomból. Ha egy 
műnek több kiadása van, akkor csak a legfrissebb kiadás utolsó példányát őrizzük meg. 



 

  

Kizárva: avult tartalom, efemer szépirodalom. 
5. Földrajzi szempontok 

A gyűjtőkör kiterjed az egész magyar könyv- és dokumentumkiadásra és erősen válogatva a 
külföldön megjelent kiadványokra. 

Példányszámok 
Példányszámok kialakítása a már meglévő állomány, egy-egy mű kiadásai és a várható kereslet 
függvényében történik. 
Könyvtárunk állományában az alábbi keretszámok a mérvadóak egy kiadásból: 
Szépirodalom 1- 3 példány 
Kötelező irodalom 1-5 példány 
Ismeretterjesztő és szakirodalom 1- 2 példány 
Helytörténeti irodalom 1 – 5 példány 
Időszaki kiadványok 1 – 1 példány 
Nem nyomtatott, nem papír alapú kiadványok: 1 példány 

Megőrzési kötelezettség 
Végleg: helytörténeti állomány; gyáli sajtótermékek; szakdolgozatok; dedikált példányok, 
könyvtárunk irodalmi /vers és prózaíró/ pályázatára beküldött kéziratos anyagok. 

Tájékozódás és beszerzés forrásai 
Beszerzés történhet vásárlással és ajándékozással. 
Dokumentum beszerzéskor a könyvtár elsődleges tájékozódási forrása az olvasói igények, az 
internetes könyváruházak, és egyéb terjesztői-kiadói reklámok. 

Állományapasztás 
A könyvtári állományapasztást a 3/1975. (VIII.17.) KM-PM együttes rendelet szabályozza. 
A könyvtár az állomány nyilvántartásából a dokumentumokat: 

- tervszerű állományapasztás során, 
- természetes elhasználódás folytán, 
- egyéb okból: megengedhető hiány (káló) kapcsán vezeti ki. 

Kényszerű kiiktatás: a dokumentum megrongálódása, elvesztése, hiánya miatt. 
Tervszerű állományapasztás:  

- tartalmi elavulás miatt  
- ugyanazon mű újabb, korszerűbb kiadása jelenik meg  
- használati igény csökkenése, vagy teljes hiánya miatt a példányszám egy része fölöslegessé 

vált 
- duplumok nagy száma 
- gyűjtőköri módosulás 

Jogcímenként külön törlési jegyzék készül. A jegyzék tartalmazza a dokumentum leltári számát, 
címét, szerzőjét, darabszámát és értékét. 

Könyvtári egységek – kölcsönözhető állomány 
1. Felnőtt könyvtár 
Szépirodalom: 
Válogatva: a magyar nyelven megjelenő művek. 
Erősen válogatva: eredeti nyelven angolul, franciául, németül, oroszul megjelenő művek. 
Ismeretterjesztő és szakirodalom: 
Válogatva: tudománytörténet, könyvtártudomány, médiaismeret, médiatörténet, filozófia, 
pszichológia, vallástudomány, vallástörténet, szociológia, szociográfia, belpolitika, külpolitika, 
pedagógia, nevelés, közművelődés, néprajz, folklór, számítástechnika, természettudományok, 
mentálhigiéné, egészséges életmód, gyógyítás, művészettörténet, irodalomelmélet, magyar 
irodalomtörténet, útikönyvek, honismeret, életrajz, magyar történelem, ezoterika, közgazdaság, jog, 
műszaki tudományok, háztartás, mezőgazdaság, szervezés, marketing, nyelvtudomány, 
nyelvkönyvek, szótárak, egyes nemzetek irodalmának története, egyes országok történelme. 



 

  

Erősen válogatva: egyes nemzetek irodalomtörténetéről, történelméről, honismeretéről szóló 
szakirodalom világnyelveken. 
Időszaki kiadványok: válogatva. 
Kizárva: mozgóképek, aprónyomtatvány, fénykép, fénymásolat, kézirat, szabvány. 
2. Gyermek könyvtár 
Szépirodalom 
Válogatva: az óvodás és az általános iskolai korosztály számára befogadható magyar nyelven 
megjelenő alkotások, az egyes népek, nemzetek magyar nyelven megjelent népköltészeti alkotásai. 
Kizárás: iskolai tankönyvek, munkafüzetek, színezők, feladatlapok, mosható babakönyvek. 
Ismeretterjesztő irodalom 
Válogatva: az óvodai és általános iskolai korosztály információszerzéséhez, tanulásához, 
tudásszintjükhöz igazodó, középiskolai felkészüléséhez kapcsolódó magyar nyelvű irodalom. 
Időszaki kiadványok 
Erősen válogatva: a magyar nyelven megjelenő, az óvodás és általános iskolás korosztály számára 
befogadható kiadványokból. 
Kizárva: aprónyomtatvány, fénykép, fénymásolat. 

Nem kölcsönözhető állományrészek 
 

1. Olvasótermi állományok - kézikönyvek 
Az olvasótermek állománya az általános, közérdekű és az egyes tudomány- és ismeretágakhoz 
kapcsolódó alapinformációkhoz való hozzáférést biztosítja. 
 
1.1 Felnőtt könyvtár 
Válogatva: általános, életrajzi és szaklexikonok, enciklopédiák, tudományterületek bibliográfiái, 
összefoglaló művei, monográfiák, adattárak, határozók, atlaszok, képzőművészeti albumok, 
világnyelvek és a latin nyelv nagy szótárai, a magyar és a világnyelvek értelmező, etimológia, 
helyesírási szótárai, repertóriumok magyar nyelven  magyar nyelvű szépirodalmi gyűjteményes 
munkák (szöveggyűjtemény, ünnepek), jogszabálygyűjtemények, statisztikai évkönyvek: a KSH 
által kiadott Statisztikai évkönyv, Demográfiai évkönyv, Területi statisztikai évkönyv, magyar 
népszámlálási adatok. 
 

1.2. Gyermek könyvtár 
 

Erősen válogatva: az általános iskolai korosztály számára szükséges és befogadható információkat 
tartalmazó magyar nyelvű általános, életrajzi és szaklexikonok, enciklopédiák, atlaszok, a magyar 
nyelv értelmező, helyesírási szótárai. 
Magyar nyelvű szépirodalmi gyűjteményes munkák (szöveggyűjtemény, ünnepek). 
 
2. Segédkönyvtár 
Az adott területen folyó munkát segítő magyar nyelvű bibliográfia, szakirodalom, szabvány, 
jogszabálygyűjtemény nyomtatott vagy elektronikus formában. 
2.1. Tájékoztató segédkönyvtár 
Válogatva: a közkönyvtári, városi könyvtári munka minden területével, a magyar könyvtári 
rendszerrel kapcsolatos magyar nyelvű szakirodalom, a különböző szintű könyvtáros képzések 
tankönyvei, példatárai, a magyar könyvtáros szakmai egyesületek kiadványai, évkönyvei, a 
könyvtárban folyó munkafeladatok elvégzéséhez szükséges könyvtári szabványok. 
Erősen válogatva: szakkönyvtárakat, községi, falusi könyvtárakat érintő szakirodalom. 
2.2. Állományalakító segédkönyvtár 
Válogatva: az állományalakító és feltáró munkához szükséges magyar nyelvű szakirodalom, 
könyvtári szabványok. 



 

  

2.3. Gyermekkönyvtári segédkönyvtár 
Válogatva: a gyermekkönyvtári munkát segítő könyvtári szakirodalom. 
 
3. Helyismereti külön gyűjtemény 
Adott településen működő közkönyvtár felelős a településre vonatkozó információk 
összegyűjtéséért, feltárásáért, megőrzéséért és szolgáltatásáért. A helyismereti gyűjtőmunka Gyál 
város életéhez, történetéhez köthető, a nyilvánosság számára megjelentetett információk, ill. 
dokumentumok gyűjtésére és a helyi alkotók műveire terjed ki. A könyvtár irodalmi /vers és 
prózaíró/ pályázatára beküldött kéziratos anyagok szintén a helyismereti gyűjtemény részét képezik. 
Egyes esetekben nem publikus anyagok is a helytörténeti gyűjtemény részeit alkothatják. 
Vonzáskörzethez tartozó települések: Felsőpakony, Alsónémedi, Ócsa, Vecsés. 
 
3.1. Szépirodalom 
Teljességre törekedve: megyei és a helyi antológiák, helyi szerzők alkotásai, amelyeket az adott 
településen alkotott, függetlenül a tartalomtól. 
Válogatva: nem helyi szerzők, tartalmában a településekhez köthető alkotásai. 
 
3.2. Ismeretterjesztő és szakirodalom 
Teljességre törekedve: monográfiák, bibliográfiák, konferenciaanyagok, adattárak, tanulmányok, 
újságcikkek, amelyek a városhoz köthetők. 
Válogatva: Pest megyével kapcsolatos dokumentumok. 
 
3.3. Időszaki kiadványok 
Teljességre törekedve:  

- a városban megjelenő újságok, folyóiratok, kivétel a hirdetési újságok, 
- iskolai és kulturális kiadványok 

Válogatva: 
- Pest megyei, kistérségi, városi statisztikai évkönyv, 
- a vonzáskörzet településein megjelenő helyi újságok, folyóiratok, 
- Gyál és a vonzáskörzethez tartozó települések közigazgatási, domborzati térképei, atlaszai. 

 
3.4. Önkormányzati értesítők, jegyzőkönyvek - Csak Gyálra vonatkozóan gyűjtjük: 
Teljességgel: közgyűlések jegyzőkönyvei nyomtatott formában öt évig,  
Hatályos önkormányzati rendeletek, határozatok 
Intézményünk életével foglalkozó beszámolók, tervek 
 
3.5. Kéziratok, szakdolgozatok  
Teljességre törekedve: 

- a Gyálra vonatkozó szakdolgozatok, valamint gyáli szerzők szakdolgozatai bármely témában 
- a gyáli könyvtár éves beszámolói, munkatervei 
- helyi szerzők, a város életében meghatározó szerepet játszó személyek visszaemlékezései 
- teljes egészében Gyál intézményeinek történetével, működésével kapcsolatos 

szakdolgozatok 
 
3.6. Aprónyomtatványok 
Teljességre törekedve: az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár kiadványai, plakátjai. 
 
3.7. Állóképek, fényképek,  
Válogatva: városképek, közintézmények, közterületek, képzőművészeti alkotások, a könyvtár 
életével kapcsolatos képek, a könyvtár fotópályázatára beküldött képeket mind megőrizzük 



 

  

 
3.8. Mozgóképek, filmek 
Teljességre törekedve: 

- helyi kábeltévé könyvtárral kapcsolatos anyagai (nem csak híranyag) 
- nem helyi alkotók várossal kapcsolatos játék- és dokumentumfilmjei 
- a várostörténettel kapcsolatos helyi konferenciák anyaga 

 
3.9. Hangdokumentumok 
Teljességre törekedve:  

- helyi szerzők, a város életében meghatározó szerepet játszó személyek visszaemlékezései 
- helyi alkotók, előadók zenei dokumentumai 
- helyi rádiók hosszabb (nem hír jellegű) műsorai a könyvtárral kapcsolatban 

 
3.10. A könyvtár kiadványai: Teljességgel gyűjtendők. 
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