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IKT: 62-2/2018 

I. AZ SZMSZ JOGSZABÁLYI ALAPJAI 

 

 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

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

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

intézmények névhasználatáról 

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

• 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról 

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

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

• 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (Mt) 

• 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  

• 1995. évi LXVI. Törvény a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről  

• 26/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 

• 44/2007. OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól 
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II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 

 Meghatározza a Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, mint közoktatási intézmény szervezeti 

felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó 

megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

 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. 

 

SZMSZ feladata 

 Az SZMSZ feladata, hogy meghatározza a Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda működési 

szabályait a jogszabályi keretek között, valamint határozzon azokban a kérdésekben, amelyeket 

nem rendeznek jogszabályok, és nincs külön szabályzatban. 

 Az SZMSZ-ben foglaltak megismerése, megtartása feladata és kötelessége az óvoda 

valamennyi alkalmazottjának. Kötelessége azoknak is akik kapcsolatba kerülnek az óvodával, 

részt vesznek feladataik megvalósításában ill. használják a helyiségeit, létesítményeit. 

 Az óvodával kapcsolatba kerülő más személyt tájékoztatni kell a szabályzatban foglaltakról, 

kérve annak megtartását. Ha ez nem vezet eredményre, a vezető felszólíthatja az intézmény 

elhagyására. 

 

SZMSZ nyilvánossága 

Az óvoda pedagógiai programját, házirendjét, SZMSZ-ét a intézményi közzétételi listát a helyben 

szokásos módon – az irodában elérhetővé tesszük az érdeklődők számára.  A házirend másolati 

példányát, a szülők részére az előtérben lévő faliújságra helyezzük. 

 

Az SZMSZ személyi hatálya 

Jelen SZMSZ hatálya kiterjed az intézmény valamennyi vezetőjére, minden alkalmazottjára, az 

óvodába járó gyermekek közösségére és a szülőkre. Az SZMSZ – ben foglalt rendelkezéseket azok is 

kötelesek megtartani, akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, valamint igénybe veszik 

szolgáltatásait. 
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Az SZMSZ hatálybalépése 

Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyása napján lép hatályba és határozatlan időre szól. Módosítására 

akkor kerül sor, ha a jogszabályokban a szervezeti és működési tekintetben változás áll be, illetve ha a 

szülők, vagy a nevelőtestület minősített többséggel erre javaslatot tesz. A módosítás alkalmával az 

eljárási rendet a Ktv. 40. § - a határozza meg. A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályokon kívül 

helyeződik az óvoda korábbi SZMSZ – e.  

 

Területi hatálya 

 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 felülvizsgálatának módja 

 Ha az óvoda működési rendjében változás történik; 

 Ha a jogszabály előírja. 

 Ha a nevelőtestület erre javaslatot tesz. 

A felülvizsgálat és módosítás a nevelőtestület hatásköre. 

 

Az óvoda működési rendjét meghatározó dokumentumok 

 

- Módosított Alapító Okirat 

- Pedagógiai Program 

- SZMSZ 

- Házirend 

- Éves munkaterv 

- Egyéb Szabályzatok: 
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III. INTÉZMÉNYI ADATOK 

 

Az intézmény hivatalos neve: Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda,     

     Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Székhelye:    4024 Debrecen, Kossuth u. 44. 

Telephely:    4024 Debrecen, Vígkedvű Mihály u. 5 

OM azonosító:    201 583 

Az intézmény típusa:   Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény   

      / óvoda, általános iskola, alapfokú művészetoktatás/ 

Alapítás éve:  Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény 2012. 

Alapító szerv:    Hajdúdorogi Egyházmegye 

4400 Nyíregyháza Bethlen Gábor u. 5. 

Fenntartói szerv: Hajdúdorogi Metropolitai Egyház (Rövid neve: Hajdúdorogi 

Főegyházmegye) 

4025 Debrecen, Petőfi tér 8. 

Felügyeleti szerv:  Hajdúdorogi Metropolitai Egyház (Rövid neve: Hajdúdorogi 

Főegyházmegye) 

4025 Debrecen, Petőfi tér 8. 

Törvényességi felügyelet:  Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal, Oktatási és Hatósági 

Osztály  

4024 Debrecen, Piac u. 54 

Csoportok száma:    4 csoport 

Az intézmény jogállása:   Önálló egyház jogi személy 

Gazdálkodási jogköre:   Önállóan gazdálkodó, egyházi fenntartású közoktatási intézmény 

 

Bélyegző feliratok és lenyomatok: 

 

 

 

 

 

 

 

Felhasználási jogosultság: intézményegység vezető, óvodatitkár 
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IV. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE 

 

A nevelési év rendje 

 Az óvodai nevelési év- amennyiben a minisztérium másként nem rendelkezik- szeptember 1-től 

a következő év augusztus 31-ig tart. Az intenzív szakasz minden év szeptember 1-től következő 

év május 31-ig a nyári időszak: június 1-től augusztus 31-ig tart. 

  Az óvoda a nyári időszakban felújítás, karbantartás és nagytakarítás céljából zárva tart, ennek 

időpontjáról február 15-ig tájékoztatjuk a szülőket. 

 Nevelés nélküli munkanapok: a nevelési év folyamán 5 nap, továbbképzés, értekezlet miatt, 

melynek időpontját a nevelőtestület határozza meg. Előtte 7 nappal értesítjük a szülőket. 

Ügyeletek megszervezése: jelentős létszámcsökkenés esetén (nyári élet, karácsony és az iskolai 

őszi és tavaszi szünetek) csoportok közötti összevonással üzemel.  

ISKOLAI szüneti napok alatt, (ősz, téli, tavaszi) felmérést kell végezni minden 

csoportban, amennyiben a gyerekek összlétszáma eléri a 10 főt, meg kell szervezni a 

nyitva tartást. 10 fő alatti létszám esetén, gazdasági okok miatt az óvoda nem tart nyitva. 

 

Az óvoda nyitvatartási rendje 

  Az óvoda nyitvatartási ideje: hétfőtől-péntekig: 630-1730 óra 

  A nyitvatartási idő alatt reggel 630-730-ig, ill. 1630-1730-ig ügyeleti rendszerben egy 

óvodapedagógus fogadja a gyerekeket. 

  730-tól 1630-ig az óvodapedagógusok foglalkoznak a gyermekekkel a saját csoportjukban. 

 A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: napi 10 óra. 

 A gyermekek helyes napi életritmusa és a képzési feladatok ellátása miatt kívánatos, hogy 

reggel 830-óráig lehetőleg a gyermekek érkezzenek meg az óvodába. A gyermekek fogadása 

az óvodában – az óvodába érkező gyermeket minden esetben a szülő átadja az 

óvodapedagógusnak.  

 

Az óvoda napirendje, hetirendje 

A rugalmas napirend ismétlődő időpontjai a gyermek biológiai ritmusát követik 

 6.30-9.30   érkező gyerekek fogadása, szabad játék, tízórai 

 9.30-12.00  lelki percek, csoportos foglalkozások, mindennapi 

testnevelés, séta, udvari játék 

 12.00-13.00  ebéd 

 13.00-15.00  pihenés-alvás 

 15.00-17.30  uzsonna, szabad játék, hazamenetel 
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 Az óvoda rugalmas napirend alapján működik, követi a helyi szokásokat, rendezvényeket, 

időjárási viszonyokat. A napirend szervezését a csoportvezető óvodapedagógusok végzik, a 

napirendtől való jelentős időbeli eltérést az intézményegység vezető engedélyezheti. 

 Az óvodán kívüli tevékenységek, kirándulások, séták az óvodavezetőnek szóban való 

bejelentés után történik. 

 

Az óvoda felügyeleti szabálya: 

 A gyermek az óvodába csak a szülő (törvényes képviselő) kíséretében érkezhet, távozhat.  

 Óvodánk rendjéhez tartozik – mindkét fél érdekében – a „kézből-kézbe” való átadás gyakorlata. 

Kérjük, hogy érkezéskor és távozáskor az óvónőnek adják át, illetve kérjék el a gyermeket.  

 Tanév elején a szülő saját felelősségére írásban nyilatkozzon, ki hozhatja, ki viheti el gyermekét; 

ugyanezt kell tennie abban az esetben is, ha gyermekét alkalomszerűen más személy viszi el az 

óvodából (pl.: rokon stb.). A szülői (gondviselői) nyilatkozattól „Eseti nyilatkozat” kitöltése 

mellett, konkrét időpont megjelölésével tekintünk el. A szülőn kívül az óvónő csak írásban 

meghatalmazottaknak adhatja át a gyermeket. 

 Válás, különélés esetén a szülői felügyeleti jog mindaddig fennáll, míg erről hatósági/bírósági 

határozat máshogy nem rendelkezik, mindkét szülőnek kiadható a gyermek.  Vitás esetekben a 

láthatást óvodán kívül szíveskedjenek megoldani!  A gyermeket csak annak a szülőnek 

(hozzátartozónak) adjuk ki, aki nem veszélyezteti a gyermek testi épségét. Szükség esetén 

értesítjük a közeli hozzátartozót, utána DMJV Gyermekjóléti Központot. 

 

A vezetők intézményben tartózkodásának rendje  

Az intézmény hivatalos munkaidejében felelős vezetőnek kell tartózkodni az épületben. A 

vezető akadályoztatása esetén a helyettesítést az általános helyettes vezető (munkaközösség vezetője) 

látja el, illetve ha valamilyen oknál fogva erre nincs mód, akkor a helyettesítést a rangidős pedagógus 

látja el.  

 

A pedagógusok munkarendje  

A pedagógus munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő, illetve nevelő-oktató 

munkával, vagy a tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok 

ellátásához szükséges időből áll.  

A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és a helyettesítési rendet az intézményegység 

vezető állapítja meg. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál figyelembe kell venni az 

intézményvezetőségének javaslatait. A pedagógus a foglalkozási beosztása szerinti órája előtt 10 
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perccel a munkahelyén, illetve nevelés nélküli munkanapok programjának kezdete előtt 5 

perccel annak helyén köteles megjelenni.  

A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előzőnap, de 

legkésőbb az adott munkanapon reggel 1/2 7 óráig köteles jelenteni az intézményegység vezetőjének 

vagy helyettesének, hogy helyettesítéséről intézkedhessenek.  

Egyéb esetben a pedagógus az intézményegység vezetőjétől kérhet engedélyt legalább 3 nappal 

előbb a foglalkozás elhagyására. A pedagógus kérésére az anyanap kiadását az intézményegység 

vezető biztosítja. A pedagógusok számára – kötelező óraszámon felüli - nevelő-oktató munkával 

összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményegység 

vezető adja és a munkaközösség vezető meghallgatása után. Az intézményi szintű rendezvényeken, 

ünnepélyeken a pedagógusi jelenlét kötelező az alkalomhoz illő öltözékben.  

 

Az óvoda dolgozóinak munkarendje, munkaidő nyilvántartás 

Az adott nevelési évre szóló konkrét munkarendet az éves munkatervben rögzítjük.  

 

Az óvodában dolgozó alkalmazottak létszáma: 

Pedagógusok: óvodai csoportonként 2 fő, ebből 1 fő intézményegység vezető   8 fő 

Nevelő – oktató munkát közvetlenül segítők: csoportonként 1 fő dajka  5 fő 

Pedagógiai asszisztens:        1 fő 

Óvodalelkész:          1 fő 

Egyéb munkakörben: - óvodatitkár   1 fő 

- konyhás   1 fő 

- karbantartó        1 fő 

         Összesen: 18 fő 

Általános rendelkezések: 

 gyerekcsoportokként 2 fő óvodapedagógus heti váltásban. A munkarend változhat hiányzások, 

továbbképzéseken való részvétel, illetve egyéb feladatok ellátása során. 

 Az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel. Helyettesítésnél 

elsősorban saját vagy szomszéd csoportban dolgozó óvodapedagógus nyújt segítséget. 

 A technikai dolgozók munkabeosztását az óvoda teljes nyitva tartását, valamint a munkakörbe 

utalt feladatok elvégzésének szükségessége szabja meg. Váltott műszakban dolgoznak, szükség 

esetén munkaidő átcsoportosítással. 

 A munkavállaló köteles a munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban 

megjelenni, valamint munkaideje alatt a munkáltató rendelkezésére állni.  
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Munkaidő nyilvántartás 

A napi munkavégzés igazolására a kötelezően előírt munkaidő nyilvántartás szolgál, melyben 

naponta rögzítjük az óvodába érkezés, távozás időpontját, a ledolgozott kötelező órákat. 

A nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pedagógusok heti munkaideje (40 óra) kötött 

munkaidőből, valamint a nevelési munkával és a gyermekkel kapcsolatos feladatok ellátásához 

szükséges időből, munkaközi szünetből áll. A pihenő időt a dolgozók a napi munkaidő keret terhére, a 

feladatoktól függően rugalmasan vehetik igénybe. Az éves munkatervben rögzített feladatok 

elvégzésére a pedagógus a foglalkozással lekötött óra letöltése után, illetve pihenőnapon is 

berendelhető a 40 órás munkaideje terhére.  

 

Az intézmény gyermekeinek a munkarendje  

Az intézményi rendszabályok (házirend) tartalmazzák a gyermekek jogait és kötelességeit, 

valamint az intézmény belső rendjének, életének részletes szabályozását. A rendszabályok betartása 

kötelező, erre elsősorban minden gyermek saját maga, másodsorban a pedagógusok ügyelnek. A 

házirendet az intézményegység vezető készíti el, és a nevelőtestület fogadja el a törvényben 

meghatározottak egyetértésével.  

 

Az intézményben tartózkodás rendje  

A gyermekek hazavitele a szülők igényei szerint történhet. A gyermeket az óvodából a szülőn 

kívül más személynek csak írásbeli nyilatkozat esetén adjuk ki. Rendkívüli esetben a szülő előzetes 

jelzése alapján az általa meghatározott személy elviheti a gyereket az intézményből annak ellenére, 

hogy az illető az írásbeli nyilatkozaton nem szerepel. Elvált szülők esetén a bírósági végzésnek 

megfelelően járunk el. Nagyszülők óvodán belül láthatják a gyermeket, dolgozói felügyelettel.  

 Beszoktatási időn túl, a gyermekcsoportban – az óvodai élet zavartalansága érdekében – kérjük, 

ne tartózkodjanak testvérek, illetve szülők. Igyekszünk közös családi eseményeknek is teret 

adni, amelyeken minden kedves vendéget örömmel látunk. A mindennapi óvodai életben az 

óvónő teljes figyelmére szükség van, hogy a rábízott gyermekeket maradéktalanul elláthassa. A 

tevékenységek idején, illetve pihenő időben ne zavarjuk az óvodásokat!  

 A gyülekező reggel:   6.30 órától – 7.30  óráig 

 Délután: 16.30 órától – 17.30 óráig a zárós óvodapedagógus felügyel a gyerekekre  

 Az óvodát reggel a munkarend szerint 6.30 órára érkező, nyitással megbízott dajka nyitja. 

Délután 17.30 órakor a zárással megbízott dajka zárja.  

 Csengetésre a konyhán tartózkodó dolgozó nyit ajtót, engedi be a külső látogatót. 
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V. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI STRUKTÚRÁJA 

Az intézmény vezetője 

A közös igazgatású intézmény két intézményegységből áll. Az intézmény felelős vezetője az 

Hajdúdorogi Egyházmegye Érsek-Metropolitája által kinevezett intézményvezető. Vezetői 

munkájában közvetlen segítői az óvodalelkész, intézményegység vezető, az intézményvezető-helyettes 

és a gazdasági vezető. 

 

Az intézményvezető közvetlen munkatársai és azok munkatársai 

Az intézményvezető feladatait közvetlen munkatársai: intézményegység-vezető, 

intézményvezető-helyettes, óvodalelkész, és a gazdasági vezető közreműködésével látja el. Feladatuk 

és hatáskörük kiterjed mindazon területekre, amelyet a munkaköri leírásuk és a jelen szabályzat 

tartalmaz. Az intézményegység-vezetői és az intézményvezető-helyettesi, gazdaságvezetői megbízást a 

fenntartó egyetértésével az intézményvezető adja. Az intézményvezető közvetlen munkatársai 

munkájukat az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Intézményegység-vezetői 

kinevezést és intézményvezető-helyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott 

pedagógusa kaphat, a megbízás határozott időre szól, s bármikor visszavonható. 

 

INTÉZÉNYEGYSÉG - VEZETŐ FELADAT ÉS HATÁSKÖRE 

 Szervezeti felépítés ábrája  

 

 

 

 

 

    

  

 

A intézményegység-vezető az intézményvezető közvetlen munkatársa.  

Feladata: 

- Segítője az óvodában a tervező, szervező, végrehajtó, ellenőrző, értékelő munkában. 

- Ellenőrzi a munkavédelmi balesetvédelmi, tűzvédelmi előírások (oktatások, szemlék, 

jelentések, stb.) időbeni elvégzését. 

Óvodatitkár 

Intézményegység 

vezető 

Munkaköz.vezető Szülői Szervezet. 

Pedagógusok 

Ped. munkát segítők 
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- Folyamatosan látogatja az érintett óvodapedagógusok foglalkozásait, ellenőrzi pedagógiai 

és adminisztrációs munkáját. A gyermekek fejlődését figyelemmel kíséri. 

- Folyamatosan ellátja az óvoda nem pedagógus dolgozóinak (óvodatitkár, dajkák, konyhai 

kisegítő, karbantartó) szakmai felügyeletét, irányítását, ellenőrzését. 

- Legfontosabb tapasztalatairól folyamatosan tájékoztatja az intézményvezetőt. 

- Elkészíti a félévi értekezlet beszámolóját. 

- Elkészíti a csoportbeosztásokat, napirendet, heti rendet, munkaidő-beosztást, éves óvodai 

munkatervet. 

- Szervezi, nyilvántartja és ellenőrzi a helyettesítési feladatok ellátását, ellátja a túlmunkával 

kapcsolatos teendőket. 

- Segítséget ad esetleges foglalkozás-csere megoldásához. 

- Az intézményvezetővel közösen elkészíti a szükséges jelentéseket, adatszolgáltatásokat. 

- Megszervezi és lebonyolítja a beiratkozásokkal, pótbeírásokkal kapcsolatos tennivalókat. 

- Segítséget ad az orvosi vizsgálatok lebonyolításához. 

- A munkaközösség-vezető javaslatát figyelembe véve felméri a fejlesztési igényeket, 

eszközszükségletet, s az intézményvezetővel történt egyeztetés után gondoskodik a 

megrendelésekről. 

- Irányítja az óvoda vagyontárgyainak és eszközeinek leltározását, selejtezését. 

- Segíti az óvoda nevelési programjában nem rögzített, évközben adódó feladatok 

megoldását. 

Jogai és kötelezettségei különösen: 

- figyelemmel kíséri az intézmény statisztikai jelentési kötelezettségeit és határidőre az 

adatszolgáltatásokat teljesíti. 

- szervezi, összesíti és ellenőrzés után továbbítja az illetményszámfejtőnek az óvodában 

jelentkező túlórákat és helyettesítéseket, 

- szervezi és ellenőrzi a foglalkozások, lelki percek, valamint az étkezések rendjét, 

- az intézményvezetővel együtt ellenőrzi az intézmény alapdokumentumaiban foglaltak 

betartását, a nevelő-oktató munkával kapcsolatos feladatok határidejének betartását, az 

anyakönyvek és foglalkozási naplók vezetését, 

- ellenőrzi a munkaközösség által szervezett versenyeket, rendezvényeken való ügyelet 

teljesítését, 

- ellenőrzési jogköre kiterjed a nevelői munka eredményességének, a munkafegyelemnek 

vizsgálatára, csoportfoglalkozás-látogatásra, a foglalkozásvédelem elvének 

érvényesülésére, a szakmai munkaközösség felszereléseinek szabályszerű használatára, a 
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balesetvédelmi és tűzrendészeti oktatásra, ennek bizonylatolására, a gyermek- és 

ifjúságvédelmi munkára, 

- figyelemmel kíséri az intézményt érintő pályázati kiírásokat, 

- ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel az intézményvezető megbízza. 

Az óvodát az intézményegység vezető képviseli. 

Képviseleti jogát átruházhatja távollétében: 

 Az általános helyettesre (munkaközösség vezetőre) teljes jogkört; 

 Gyermekvédelmi feladatokat és annak jogkörét a gyermekvédelmi felelősre;  

 Munkavédelmi feladatok ellátását a Munkavédelmi Szabályzatban foglaltak szerint a 

munkavédelmi megbízottra; 

 A gazdálkodással kapcsolatos ügyintézést a gazdasági vezetőre; 

 Az óvodavezető illetve helyettesének akadályoztatása esetén a vezetői feladatokat a 

kijelölt alkalmazott, vagy kijelölés elmaradása esetén az intézményben tartózkodó 

rangidős óvodapedagógus köteles ellátni.  

 

A vezetői megbízás követelményei. 

 keresztény értékrenddel való azonosulás, 

 az intézményhez szükséges felsőfokú végzettség és szakképzettség, 

 PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA, 

 5 ÉV SZAKMAI GYAKORLAT, 

 PEDAGÓGUS MUNKAKÖRBEN HATÁROZATLAN IDEJŰ ALKALMAZÁS.  

 

VI. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE 

Célja: 

Biztosítja az óvoda pedagógiai munkájának jogszerű működését, átfogja a pedagógiai munka 

egészét. Segítse a vezetői döntések előkészítését. Az óvoda belső ellenőrzésének megszervezéséért 

rendszerének kialakításáért az intézményegység vezetője a felelős. Az ellenőrzési tervet a szakmai 

munkaközösség vezető javaslata alapján az intézményegység vezető készíti el. Az ellenőrzési terv az 

intézményi éves munkatervben található. Az ellenőrzési tervben nem szereplő rendkívüli ellenőrzésről 

az intézményegység vezető dönt. Ellenőrzést kezdeményezhet a munkaközösségi vezető is. 
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A belső ellenőrzés legfontosabb feladata: 

Az óvodában folyó pedagógiai tevékenység hatékonyságának mérése, valamint az egyes 

alkalmazottak ellenőrzése, értékelése. A belső ellenőrzés rendjét, úgy kell kialakítani, hogy a nevelési 

év során valamennyi dolgozó munkája értékelésre kerüljön. A nevelési évzáró értekezletén értékelni 

kell a belső ellenőrzések eredményeit, illetve az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait, megállapítva 

az esetleges hiányosságok megszűntéséhez szükséges intézkedéseket. 

 

Az ellenőrzés tárgya: 

- A dokumentumok ellenőrzése a nevelőmunka feltételeinek ellenőrzése, a pedagógiai gyakorlat 

ellenőrzése a Pedagógiai Program nevelési gyakorlatának nyomon követése, ellenőrzése. 

- Az egyes munkakörökkel kapcsolatos feladatok elvégzésének módja, minősége 

munkafegyelem ellenőrzése. 

 

Belső ellenőrzésre jogosultak: 

- elsősorban az intézményegység vezető, 

- ellenőrzést végezhet a intézményegység vezető, és a munkaközösség vezető. 

 

Ellenőrzés fajtái: 

- Tervszerű, előre megbeszélt szempontok szerint, valamint spontán, alkalomszerű a problémák 

feltárására, megoldására, a napi felkészültség ellenőrzése érdekében. 

 

Visszacsatolás az ellenőrzésre: 

- azonnali megbeszélés az ellenőrzött személlyel, a tevékenység értékelése írásban; 

- vezetői megbeszélések keretén belül; 

- nevelési évet értékelő értekezleten; 

- éves teljesítményértékelés elkészítésekor. 

Közösen tervezzük a szükséges javításokat, a korrekció elvégzésére határidőt jelölünk, melyet az 

ellenőrzés helyi dokumentumaiban rögzítünk. 

 

VII. BELÉPÉS ÉS BENNTARTÓZKODÁS AZOK RÉSZÉRE, AKIK NEM ÁLLNAK 

JOGVISZONYBAN AZ ÓVODÁVAL 

 

Az óvodával jogviszonyban nem állókat az intézménybe lépésükkor a fogadó személy köszönti, 

s felajánlja segítségét. Az érkező személyek kérésre tájékoztatják a fogadó személyt látogatásuk 

indokáról, aki a feladatát meghaladó ügyekben az intézményegység vezetőhöz kíséri a látogatót.  
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Az intézményegység vezető távollétében a munkaközösség vezetőt kell megkeresni a további 

intézkedés az ő feladata. 

• A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az intézményegység vezetővel 

való egyeztetés szerint történik. 

• Az intézmény területén csak az intézményegység vezető, vagy a munkaközösség vezető engedélyével 

lehet tartózkodni. 

• Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermekét hozó és az elvitelre 

jogosult személy arra az időtartamra, amíg a gyermeket átöltözteti. 

• Az óvoda működéséről, az intézményben folyó tevékenységekről, a berendezések állapotáról csak az 

intézményegység vezető, vagy az általa erre felhatalmazott személy adhat személyesen tájékoztatást. 

• 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 intézményegység vezetőjével.  

Az intézményegység vezető, vagy a munkaközösség vezető 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. 

• Az óvodai csoportok, és tevékenységek látogatását más személyek részére az intézményegység 

vezető engedélyezheti. 

• Amennyiben az intézmény területére érkező személy – szemmel láthatóan a gyermekekre nézve 

veszélyes lehet (ittas, garázda), azonnal el kell távolítani az intézmény területéről.  

• Az óvoda dolgozói, ügynökök, üzletszerzők, az óvoda területén kereskedelmi tevékenységet nem 

folytathatnak. Óvodai vásárok csak vezetői engedéllyel, ill. az SZSZ hozzájárulásával tarthatók.  

• Az intézmény dolgozóinak hozzátartozói nem állnak jogviszonyban az óvodával, ezért az épületen 

belüli tartózkodásuk csak indokolt esetben és az óvodavezető, vagy megbízottja által engedélyezett, 

annyi időre, ameddig halaszthatatlan ügyüket el nem intézik, és nem zavarják őket a gyermekek 

ellátásában. 

• Az óvodával nem jogviszonyban álló személy az intézmény telefonját csak abban az esetben 

használhatja, ha erre az óvodavezető, vagy megbízottja engedélyt ad. 

VIII. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁNKKAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS RENDJE 

Az intézménynek a tagintézménnyel folyamatos, napi kapcsolatot kell fenntartania. Az 

iskolavezetés ülései, az ott hozott döntések, a közös munka, az intézményi koordinált, egységes 

feladatellátás biztosítékai.  

A kapcsolattartás formái: 

- személyes megbeszélés, tájékoztatás; 

- telefonos egyeztetés, jelzés; 
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- írásos tájékoztatás; 

- értekezlet;  

- az intézményegység ellenőrzése stb. 

A nevelőtestület tagjai folyamatosan tájékozódnak a másik egységben zajló tanulmányi és 

pedagógiai munkáról. Az intézményi dokumentumokat közösen hozzák létre. A munkaértekezleteken 

mindkét egység eredményeiről és fő problémáiról beszámol az intézményvezető, így folyamatosan 

tájékoztatva vannak a nevelőtestület tagjai a másik egységben folyó munkáról. 

 

IX. A VEZETŐK ÉS A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS 

RENDJE 

 

A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje: 

A jogszabályoknak, szakmai előírásoknak megfelelően az intézményen belül elkülönült feladatuk 

alapján részleges önállósággal, illetve sajátos feladatokkal rendelkezik: 

Az alkalmazotti közösség, ezen belül: 

- a nevelőtestület 

- óvodapedagógusok 

- a szakmai munkaközösség 

- pedagógiai asszisztens 

- óvodatitkár 

· a nevelőmunkát közvetlenül segítő dajkák, konyhai kisegítő, karbantartó. 

 

A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás formái: 

· értekezletek 

· megbeszélések 

· rendezvények. 

 

Az intézmény belső és külső kapcsolattartásának rendje 

A nevelőtestület és a dajkák csoportja közötti kapcsolattartás az óvodai munka egészét, 

valamint az óvoda valamennyi alkalmazottját érintő ügyekben a félévente egy alkalommal összehívott, 

valamennyi alkalmazott részvételével tartott alkalmazotti értekezleten valósul meg.  

Az egyes tervezési időszak feladatait a csoport óvónője rendszeresen megbeszéli a csoporthoz 

beosztott dajkával. 

Az óvodai közösségek közötti kapcsolattartás formáit  

- a Helyi Pedagógiai Program 

- a Munkaközösség Működési szabályzata 



Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda                                  Szervezeti és Működési Szabályzat 

 - 15 - 

Pedagógusok kapcsolattartási formái: ÉRTEKEZLETEK 

Az óvodában az alábbi értekezleteket kell megtartani 

- Nevelőtestületi,  

- Munkatársi (közalkalmazotti), 

- Szülői értekezlet, 

- Munkaközösségi értekezlet. 

 

 

X. A HELYETTESÍTÉS RENDJE 

 

Az intézményegység – vezető akadályoztatása esetén helyettesítését a munkaközösség vezetője 

látja el teljes felelősséggel. Kivételt képeznek ez alól azok az ügyek, amelyek azonnali döntést nem 

igényelnek, illetve amelyek a vezető kizárólagos hatáskörébe tartoznak. 

Az intézményegység – vezető tartós távolléte esetén a helyettesítés teljes körű, kivéve, ha a 

fenntartó másként intézkedik. Tartós távollétnek minősül a kétheti időtartalom. A vezető és a 

munkaközösség vezető együttes hiányzásakor a helyettesítést az azonnali döntést igénylő kérdésekben 

a vezető által felkért rangidős pedagógus látja el. 

A reggel 6.30 órától – 7.30 óráig, illetve 16.30 órától – 17.30 óráig terjedő időben a vezető 

helyettesítésének ellátásában közreműködik a munkarend szerint ez időben munkát végző 

óvodapedagógus. Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának 

megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 

 

XI. A VEZETŐK ÉS AZ ÓVODAI SZÜLŐI SZERVEZET KÖZÖTTI KAPCSOLAT  

FORMÁI 

 

A szülői képviselőkkel való együttműködés szervezése az intézményegység vezető feladata. A 

csoport szintű ügyekben a gyermekcsoport szülői szervezetének képviselőivel az óvodapedagógus, 

gyógypedagógus, valamint az óvodapedagógus területét meghaladó ügyekben a munkaközösség 

vezető tart kapcsolatot. A Szülői Szervezet képviselőit meg kell hívni a nevelőtestületi ülés azon 

napirendi pontjainak tárgyalásához, amely ügyben a szülők képviselőinek javaslattételi és 

véleményezési joga van. A megbízás a napirendi pont írásos anyagának legalább 8 nappal korábbi 

átadásával történhet. Az intézményegység vezetője a Szülői Szervezet választott vezetőit legalább 

félévente tájékoztatja az óvodában folyó nevelőmunkáról és a gyermekeket érintő kérdésekről. Az 

óvodapedagógus a csoport szülői képviselőjének szükség szerint ad tájékoztatást. 
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A Szülői Szervezet véleményezési jogköre az alábbiakra terjed ki: 

- A gyerekeknek a köznevelési törvényben megfogalmazott jogaik érvényesítésére.  

- Az óvodai nevelési év rendjét meghatározó óvodai munkaterv, a szülőket is érintő terület 

véleményezésére; 

- A vezető és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás formájára; 

- Meghatározhatja azt a legmagasabb összeget, amelyet a nevelési intézmény által szervezett 

programok megvalósításánál nem lehet túllépni. 

- A Szervezeti és Működési szabályzat, 

- Helyi Pedagógiai Program, 

- Házirend készítésére. 

 

A Szülői Szervezet vezetőjének feladata: 

– A hatáskörébe utalt jogköreit a rendelkezésre álló időn belül gyakorolja. 

– Megadja a szükséges tájékoztatást az érintett szerveknek. 

– A SZSZ véleményezési jogkörében eljárva minden esetben köteles írásban nyilatkozni. 

 

 

XII. A NEVELŐTESTÜLET FELADATKÖRÉBE TARTOZÓ ÜGYEK ÁTRUHÁZÁSA 

 

A nevelőtestület:  

A nevelőtestület a Nemzeti köznevelési törvény alapján meghatározott jogosítványokkal 

rendelkező testület, amely a nevelési kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és 

döntéshozó szerve. Törvényben, illetve más jogszabályban meghatározott kérdésekben döntési, 

véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.  

A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból – 

meghatározott időre vagy alkalmilag – bizottságot hozhat létre, valamint egyes jogköreinek 

gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre. Az átruházott jogkorok gyakorlója a 

nevelőtestületet tájékoztatni köteles – a nevelőtestület által meghatározott időközönként és módon – 

azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából jár el. 

A nevelőtestület döntési jogkörét nem ruházhatja át a Pedagógiai Program, a Szervezeti és Működési 

Szabályzat, a Házirend elfogadásánál. 

A nevelőtestület működésére vonatkozó általános szabályok 

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

határozza meg. A nevelőtestület a nevelési év folyamán rendes és rendkívüli értekezletet tarthat. A 

nevelőtestület értekezleteit az óvoda munkatervében meghatározott napirenddel és időponttal az 
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intézményegység – vezetője hívja össze. Az intézményegység – vezető a rendkívüli nevelőtestületi 

értekezlet összehívásáról a napirend három nappal előbb történő kihirdetésével intézkedik.  

A nevelőtestületi értekezlet levezető elnöki feladatait az intézményegység vezető, 

akadályoztatása esetén a munkaközösség-vezető láthatja el. A jegyzőkönyv hitelesítésére az 

értekezleteket nevelőtestületi tagot választ. Ha a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel hozható 

döntésekor szavazategyenlőség keletkezik, a határozatot az intézményegység – vezető szavazata dönti 

el. 

A nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvével kapcsolatos teendők: 

- a jegyzőkönyvet a megbízott jegyzőkönyvvezető vezeti 

- az értekezletet követő három munkanapon belül kell elkészíteni 

- az intézményegység – vezető, a jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő írja alá 

- csatolni kell mellé a jelenléti ívet. 

A nevelőtestület akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Döntéseit 

egyszerű szótöbbséggel hozza. Az intézményegység – vezetői megbízással kapcsolatos rendkívüli 

nevelőtestületi értekezlethez a nevelőtestület kétharmadának, az alkalmazotti közösség értekezletének 

határozatképességéhez az óvodában dolgozók kétharmadának jelenléte szükséges. Az intézmény 

vezetésére vonatkozó program és a fejlesztései elképzelések támogatásról (vagy elutasításról) a 

nevelőtestület titkos szavazása határoz, egyébként döntéseit nyílt szavazással is hozhatja.  

 

Gyermekvédelmi felelős:  

Az óvoda gyermekvédelmi szabályzatában rögzítettük azokat a rendelkezéseket, melyeket a 

gyermekvédelemben be kell tartani. 

Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon 

legalább 6 órát kell az óvodában tartózkodnia. 

 

Feladatai: 

 gyermekvédelmi esetek felmérése, HH és HHH gyermekek nyilvántartása, 

 gyermekvédelmi teendők koordinálása az óvoda vezetőjével, a csoportban dolgozó 

pedagógusokkal és dajkákkal 

 kapcsolattartás a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal és a DMJV Családsegítő és 

Gyermekjóléti Központtal. 

 

Nevelő munkát segítők: 

A Pedagógiai asszisztens: Fő feladata a kijelölt óvodai csoportok felügyelete, kísérése, gondozása, 

igényes szabadidős foglalkoztatása, óvodai működési rend és beosztás szerint.  



Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda                                  Szervezeti és Működési Szabályzat 

 - 18 - 

A foglalkozások alatt a pedagógusok útmutatása alapján, vagy egyéni felzárkóztatással segíti a nevelés 

eredményességét, vagy gyakorló feladatlapokat készít, eszközöket vesz elő. Szükség esetén 

végzettségének megfelelő szakszerű, vagy nem szakszerű helyettesítést illetve gyermekfelügyeletet 

végez, ilyenkor a napi nyolc órás munkaidő letöltésének kezdetét és végét az óvodavezető határozza 

meg. Szervezi, felügyeli a rábízott csoport étkezéseit, ügyel a személyi és környezeti higiénés 

szabályok betartására, a helyes szokások kialakítására.  

 

A dajka: az óvodapedagógus közvetlen munkatársa, segítője. Azokat a feladatokat végzi, ami 

szükséges a gyermek egész napos óvodai ellátásához, az óvodában végzett nevelési célok eléréséhez. 

Részletes munkaköri feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. 

Feladatuk, az óvodapedagógus irányítása mellett: 

 A gyermekek gondozása, 

 Az óvoda épületének folyamatos, rendszeres tisztán tartása, 

 Az intézményegység vezető által munkakörébe utalt egyéb, nem feladatkörébe tartozó teendők 

ellátása, 

 Az óvodapedagógushoz hasonló magatartás, példamutató viselkedés és beszéd. 

 

Nevelőmunkát közvetetten segítő egyéb alkalmazottak: 

Óvodatitkár: A hatályos jogszabályok és az intézmény iratkezelési szabályzatának megfelelően végzi 

az ügyiratok kezelését, az iktatást (ügyelve a határidők betartására), az irattári anyagok szakszerű 

nyilvántartását és tárolását. Elkészíti az óvodavezetés levelezését. Ellátja a beérkező telefonok 

fogadásával összefüggő teendőket. Vezeti a nyilvántartásokat, ideértve az óvodásokra vonatkozó 

információk kezelését, rendszerezését, a felvételtől a szoros nyilvántartású dokumentumokon át az 

óvodai jogviszony megszüntetéséig. Az óvodavezetés által meghatározott módon részt vesz az aktuális 

kimutatások, jelentések, beszámolók, tájékoztató anyagok elkészítésében, rendezésében. 

A karbantartó: évszaktól függően óvja és gondozza az óvoda udvarát, kertjét. Karbantartási és 

kézbesítői feladatokat is ellát. Részletes munkaköri feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 

Konyhai kisegítő: munkaköri leírás alapján végzi feladatait. Az óvoda tisztán tartása, az étkezések 

zavartalan lebonyolítása érdekében. 

 

 

XIII. A KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA ÉS MÓDJA 

 

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. 
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Az intézményegység - vezető kapcsolatot tart a pedagógiai szakmai szolgáltatások ellátására 

létrehozott intézményekkel. 

Az általános iskolák képviselőjével az intézményegység - vezető, s a gyermekeket leadó 

óvodapedagógus együttműködik az iskolába távozó gyermekek beilleszkedésének megkönnyítése, s 

felkészültségük visszajelzése érdekében. 

Az óvoda gyermekvédelmi felelőse folyamatos kapcsolatot tart a gyermekvédelmi 

intézményekkel, amelyről az intézményegység - vezetőnek rendszeresen beszámol. A kapcsolattartást 

vezetői szinten az intézményegység - vezető gondozza. 

Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás, megállapodás az intézményegység - 

vezető feladata. Az óvodát a szakmai szervezetekben az intézményegység - vezető képviseli. 

 

A fentiek alapján az intézményegység - vezető kapcsolatot tart: 

- Az egészségügyi szolgáltatókkal 

- Óvodaorvos-védőnő – éves ütemterv alapján, havonta 

- Gyermekfogászat – előzetes egyeztetés alapján évente egyszer 

- HBM-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet szükség szerint 

- Közeli általános iskolák képviselőjével 

- Tájékoztató kiadványok, megbeszélések alkalmanként 

- Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézményével 

- Esetmegbeszélések, internet alkalmanként szükség szerint 

- Fenntartóval folyamatosan 

- Egyéb szervezetekkel, hatóságokkal: (rendőrség, tűzoltóság, stb.) szükség szerint. 

 

 

XIV. AZ ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A HAGYOMÁNYOK 

ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK 

 

A gyermekek az óvodai ünnepek alkalmával gyakorolják legteljesebben a közösségi 

tevékenységet. Az ünnepeket a mindennapjaink sorából, az előkészület és a szokatlanság emeli ki. A 

hosszabb, rövidebb ideig tartó távlatok ünnepi eseményként zárulnak.  

Gyermekeink aktívan vesznek részt az előkészületekben, a felkészülésben, melyet az óvoda 

életének természetes menetébe építünk be. Az eseményekre való készülődés örömteli várakozással 

tölti el a gyermekeket, s további tevékenységre ösztönzi őket.  
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Lehetőséget ad a legszélesebb körű komplex tevékenységformákra, melyek biztosítják a 

kommunikáció és kooperáció gyakorlását. Ünnepeink csoport- és óvodaszintű rendezvények, naptári 

évhez, egy-egy jeles nap ünnepi szokásrendszeréhez igazodnak. 

 

Hagyományápolási cél és tartalom 

Az intézményi hagyományok ápolása, ezek fejlesztése, valamint az intézmény jó hírének 

megőrzése az alkalmazotti, szülői és gyermekközösség minden tagjának kötelessége.  

A nemzeti ünnepélyek, megemlékezések megtartása a fiatalok nemzeti identitástudtát és hazaszeretetét 

mélyíti. Az egyéb helyi hagyományok ápolása a közösségi élet formálását szolgálja. A felelős közös 

cselekvés a gyermekeket az egymás iránti szeretetre neveli.  

A nevelőtestület döntése alapján intézményi szintű ünnepélyt tartunk az alábbi nemzeti ünnepek 

alkalmával: 

 

 

A csoportok szintjén tartott megemlékezések: 

 alkotó délután – koszorú áldás 

 farsang 

 születés-és névnapok 

 egyházi ünnepeken templomlátogatás 

 húsvét 

 apák napja 

 anyák napja 

Az intézmény hagyományos rendezvényei: 

 Őszi terményáldás 

 október 23. 

 Mikulás ünnepe 

 Karácsony 

 Húsvét 

 Március 15. 

 Pünkösd 

 Gyermeknap 

 Családi nap 

 Óvodai ballagás 
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Hagyományőrző feladatok, külsőségek 

A hagyományápoló feladatokat, időpontokat, felelősöket a munkaterv határozza meg. Alapelv, 

hogy a rendezvényekre, ünnepélyekre való megfelelő színvonalú pedagógusi felkészítés és gyermeki 

felkészülés – a képességeket és a rátermettséget figyelembe véve – egyenletes terhelést adjon.  

Az intézményi szintű ünnepélyeken és rendezvényeken a pedagógusok, egyéb alkalmazottak és a 

gyermekek részvétele kötelező az alkalomhoz illő, gondozott öltözékben. A jeles napokhoz igazodó 

népi játékokat – táncos, dramatikus, ügyességi – lehetőség szerint gyermeki közreműködéssel, kisebb-

nagyobb közösség előtt maguk is eljátsszák. Megismertetjük a gyermekeket a hónapokhoz kapcsolódó 

aktuális népi kismesterségekkel, eseményekkel, és lehetőséget biztosítunk azok gyakorlására, 

művelésére. Tanulmányi kirándulások, séták, mozi- és színházlátogatás, sportnapok szervezése a 

munkaterv szerint történik. 

 

 

XV. SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, 

KAPCSOLATTARTÁS RENDJE 

 

Intézményünkben kettő működő szakmai munkaközösség van. Működési területük változó, 

annak függvényében, hogy az intézményegység vezető milyen feladat ellátási kötelezettséggel bízza 

meg a munkaközösség vezetőket, illetve mely területeket tart az adott nevelési évben, kiemelt 

fontosságúnak. 

   A szakmai munkaközösséget az óvoda pedagógusai hozhatják létre. 

  A szakmai munkaközösség feladata: szakmai, módszertani kérdésekben nyújtson segítséget az 

óvodában folyó nevelő munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. 

  A munkaközösség vezetője éves terv alapján végzi feladatait. A tervezés elkészítésekor 

egyeztetnek a nevelőtestület tagjaival, az óvoda intézményegység vezetőjével az éves feladatok 

meghatározását illetően. 

  A szakmai munkaközösség évente legalább 3 alkalommal tart ülést, valamint szükség szerint 

véleményezési, döntési jogkör gyakorlása során.  

  A szakmai munkaközösség vezetője tevékenységéről évente legalább 2 alkalommal beszámol. 

Nevelési év végén értékelést készít.   
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XVI. A RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE 

 

Az intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek felügyeletéről, a nevelés és oktatás 

egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről, a gyermekek rendszeres egészségügyi 

vizsgálatának megszervezéséről a mindenkor érvényes eu. törvénynek megfelelően. Az óvoda 

működtetése során az Kormányhivatal által meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani 

(fertőtlenítés, takarítás, mosogatás, stb.) 

 

A Szent Efrém Görögkatolikus Óvodát ellátó orvos neve: Dr. Németh Adrienne 

feladata: 

- részvétel a nevelési intézmény egészségnevelő tevékenységében, 

- környezet-egészségügyi feladatok ellátása. 

A védőnő neve: Scherfelné Orosz Anita 

feladata: 

A mindenkori éves egészségügyi munkatervben meghatározottak szerint: 

– környezethigiénia; 

– egészségnevelés; 

– gyermektisztasági vizsgálat (hajtetű). 

Az óvoda – egészségügyi orvosi ellátás az óvodaorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, 

melyet fogorvos és fogászati asszisztens közreműködésével látnak el. A gyermek egészségügyi 

ellátását az orvos és a védőnő az óvoda intézményegység vezetőjével egyeztetett rend szerint végzi. 

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

– betegségre gyanús, lázas gyermeket el kell különíteni, és le kell fektetni; 

– gondoskodni kell a szülők mielőbbi értesítéséről. 

 

Dolgozók munkaköri alkalmassági vizsgálata 

 Munkába lépés előtt valamennyi dolgozó köteles foglalkozás egészségügyi vizsgálaton részt 

venni, az óvoda foglalkozás-egészségügyi orvosánál. A munkavállalók időszakos, rendszeres 

vizsgálaton vesznek részt jogszabályban előírtak alapján, évente. 
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XVII. INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 

 

 Az intézmény biztonságos működését garantáló szabályok megtartása kötelező az intézmény 

területén tartózkodó szülőknek, valamint az intézménnyel kapcsolatban nem álló más személyeknek is.  

Az intézményi védő - óvó előírásokat a Gyermekvédelmi Szabályzatunk rögzíti. Betartását a DMJV 

Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, a Szociális Osztály szakembereivel való külső 

kapcsolattartással segítjük. A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése 

érdekében a szükséges feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat. 

Minden óvodapedagógus törvényben meghatározott feladatát képezi az, hogy 

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

átadja 

- ezek elsajátításáról meggyőződjék 

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

intézkedéseket megtegye 

Ezért: 

Minden nevelési év kezdetén, valamint kirándulások előtt és egyéb esetekben szükség szerint  

minden óvodai csoportban – a gyermekek életkorának megfelelően- ismertetni kell az egészségük és 

testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat és az elvárható magatartásformát. 

Ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó óvodapedagógus kötelessége az 

elsősegélynyújtás. Ha a balesetet vagy a veszélyforrást bármelyik dolgozó észleli, köteles azonnal 

intézkedni, a veszélyforrásra pedig a vezető-helyettes figyelmét haladéktalanul felhívni. A 

gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettség teljesítését az intézményegység 

- vezető ellenőrzi. Az óvoda dolgozói munkájukat a munka - és balesetvédelmi előírások betartásával 

kötelesek végezni.  

A gyermek balesetvédelmi tájékoztatása a csoportnaplóban feltüntetve, dokumentálva. 

 

A gyermekek egészségét veszélyeztető helyzetek kezdésére irányuló eljárásrend: 

A gyermekek egészségének védelme érdekében – 5 C fok alatt, ill. SMOG riadó, egészségére 

ártalmas levegő esetén a szabad levegőn való tartózkodást kerüljük.  
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XVIII. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY (BOMBARIADÓ) ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK 

 

Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen felettesének 

jelenteni. 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 egészséget, 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 

 gyermek nyitvatartási idő után az óvodában marad. 

Az intézményegység - vezető dönt a szükséges intézkedésekről és a fenntartó értesítéséről. 

Rendkívüli esemény esetén az intézményegység - vezető intézkedhet. Akadályoztatás esetén az 

SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni. Az épület kiürítése a Tűzriadó Terv 

szerint történik. Az épület kiürítésének időtartamáról, a gyermekek elhelyezéséről az intézkedést 

vezető hatóság információja alapján az intézményegység vezető, akadályoztatása esetén az 

intézkedéssel megbízott személy dönt. Az intézményegység - vezető gondoskodik a közeli 

Görögkatolikus Parochiában a gyermekek rendkívüli esemény esetén történő ideiglenes elhelyezéséről. 

A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, valamint a dolgozókkal történő megismertetéséért, 

évenkénti felülvizsgálatáért a mindenkori tűzvédelmi megbízott a felelős.  

 Az intézményegység vezető és egyéb alkalmazottak (dajka, óvodatitkár konyhás, karbantartó,) 

átvizsgálják a helyiségeket, udvart, hogy kisgyermek nem maradt-e az épületben, s a rendőrség 

megérkezéséig ők is épületen kívül várakoznak. Minden egyes bombariadót köteles jelenteni a 

Rendőrségnek, majd jelentési kötelezettségének megfelelően a fenntartó felé is.  

 

 

XIX. TÁJÉKOZTATÁS, MEGISMERTETÉS RENDJE 

 

Az intézményegység - vezető irodájában helyben szokásos módon elérhetővé tesszük az 

intézményegység - vezető által hitelesített másolati példányban: 

- az óvoda Pedagógiai Programját 

- Szervezeti és Működési Szabályzatát 

- Házirendjét. 

A szülők az intézményegység - vezetőtől vagy a szakmai munkaközösség vezetőjétől kérhetnek 

szóbeli tájékoztatást – előzetes időpont egyeztetés alapján - a dokumentumokról, illetve az óvoda 
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hirdetőtábláján is kifüggesztett Házirendből folyamatosan tájékozódhatnak. Az óvodai beíratások előtt 

a szülők tájékoztatására az intézményegység - vezető intézkedése szerint szervezett formában az első 

összevont szülői értekezleten kerül sor, majd a Házirend kivonatát a szülők megkaphatják. 

 

XX. AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT PAPÍRALAPÚ 

NYOMTATVÁNYOK HITELESÍTÉSÉNEK RENDJE 

 

A köznevelési feladatot ellátó intézmények adatokat szolgáltatnak a KIR-be. 

A hitelesítés eszközei: aláírás, pecsét, keltezés 

Az ügyiratok kezelőjenek felelősei: intézményegység - vezető,  

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

tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszer 

alkalmazása a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. A rendszerben 

alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást intézményünk nem használ.  

Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell 

elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: 

 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 

 az alkalmazott pedagógusokra vonatkozó adatbejelentések, 

 a gyermeki jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 

 az október 1-jei pedagógus és gyermek lista. 

 

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az 

intézményvezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni. 

Az egyéb elektronikusan megküldött fontos adatok írásbeli tárolása, hitelesítése is hasonló 

módon történik. A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az óvoda informatikai hálózatában 

egy külön e célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai 

rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek 

férhetnek hozzá. 

 

Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 

Az irattárban a papír alapú ügyiratokat - biztosítva azok gyors és hatékony 

visszakereshetőségét, selejtezését, valamint átadás-átvételét – az iratkezelési szabályzatban 

meghatározott rendben kell tárolni. 

Az elektronikusan tárolt és archivált adatállományok, elektronikus dokumentumok utólagos 

olvashatóságát, visszakereshetőségét, használatát a megőrzési idő lejáratáig biztosítani kell.  
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A közfeladatot ellátó szervek alkalmazottai csak azokhoz az - akár papíralapú, akár 

elektronikus adathordozón tárolt - iratokhoz, illetőleg adatokhoz férhetnek hozzá, amelyekre 

munkakörük ellátásához szükségük van, vagy amelyre az illetékes vezető felhatalmazást ad. A 

hozzáférési jogosultságot folyamatosan naprakészen kell tartani. 

 

 

XXI. AZ ÓVODAI FELVÉTEL, ÁTVÉTEL, NYILVÁNTARTÁS, ELHELYEZÉS - 

MEGSZŰNÉS 

 

Az óvodai felvétel rendje 

Az intézmény a Hajdúdorogi Főegyházmegye fenntartása alatt áll. Debrecen város és 

vonzáskörzetének minden gyermeke előtt nyitva áll, függetlenül attól, hogy milyen felekezethez 

tartozik. Fontos korlátja a felvételi kötelezettségnek, hogy az egyházi jogi személy által fenntartott 

óvodák tekintetében a felvételi kötelezettség csak akkor érvényesíthető, ha az nem ütközik a 

köznevelésről szóló törvény 31.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogosultsággal, azaz: 

a) „a nevelési-oktatási intézmény vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként működhet, 

és ennek megfelelően a gyermekek vagy a tanulók felvételének előfeltételeként kikötheti valamely 

vallás, világnézet elfogadását, és ezt felvételi eljárás keretében vizsgálhatja”. 

 Az óvodai felvételre való jelentkezés a helyi szokásoknak megfelelően előzetesen 

szándéknyilatkozat és papi ajánlás leadásával történik minden év február 15-ig, majd a felvételi 

határozat megszületése után a beiratkozás ideje: április 3. vagy 4. hete, amikor a szülők 

gyermekükkel együtt a szükséges okmányok bemutatásával beíratják a gyereküket az óvodába 

az intézményegység vezetőjénél. 

 2010. szeptember 1-től hatályos rendelkezés szerint az óvodába az a gyermek vehető fel, aki a 

harmadik életévét az adott év december 31. napjáig betölti. A harmadik életéve betöltése előtt 

fél évvel is fel lehet venni a gyermeket, ha a férőhelyek száma megengedi. 

 Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodapedagógusok véleményét 

és a szülők kérését is figyelembe véve az intézményegység vezető dönt. 

 Az új gyermekek fogadása egész évben (orvosi igazolással) folyamatosan történik. 

 

A gyermekek távolmaradásának igazolására, a térítési díjak be-, illetve visszafizetésére 

vonatkozó szabályok 

Ha a gyermek az óvodától távol marad mulasztását a szülőnek igazolnia kell. A mulasztást 

igazoltnak kell tekinteni, ha a szülő előzetesen vagy utólag bejelentette az óvónőnek jelzi, hogy 

gyermekét nem viszi óvodába, illetve a gyermek beteg volt, és három napon túli gyógyulását orvos 

igazolja vagy az óvoda által használt igazolással igazolja a távollétet. 
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A befizetés minden hónapban az óvoda pénztárában történik, minden hónap 15-ig 15 -17 óráig. 

Nem fizetés esetén a szülő 2 alkalommal 8 naponként telefonon felszólítást kap. Az eredménytelen 

felszólítás és a gyermek szociális helyzetének vizsgálata után az óvodai elhelyezést az 

intézményegység vezető megszüntetheti. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő 

gyermek ingyenes étkező, amennyiben az erről szóló érvényes határozatot bemutatja. 

Hiányzás esetén az étkezés lemondása a bejelentést követő naptól lép életbe, s a következő 

hónapban írható jóvá. A szülőnek azt is be kell jelenteni, ha a következő naptól hiányzás után a 

gyermek újra óvodába jön. A teljes hét lejelentésére előző hét péntekén van lehetőség. A bejelentés 

minden nap 9 óráig fogadható el. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére 

nem tarthat igényt.  

 

Az óvodai átvétel, nyilvántartás, elhelyezés – megszűnés 

Az óvodába a gyermek a 2,5 életévének betöltése után, a nevelési év folyamán – ha a létszám 

engedi – bármikor felvehető. Az intézményegység vezető köteles felvenni a tanköteles korú 

gyermeket, ameddig erre a maximális létszámkeret lehetőséget ad. Ha a létszám engedi, és az óvoda 

minden három éves körzetes gyermek igényét kielégítette, két és félévesen is felvehető. A felvételről, 

átvételről a szülőt, illetve az előző óvoda vezetőjét írásban értesíteni kell. A felvett gyermeket az 

óvoda tartja nyilván. Törli a nyilvántartásból akinek ellátása a jogszabályok szerint megszűnt. Ha a 

gyermek egy nevelési évben hét napnál igazolatlanul többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a 

jegyzőt.  

Az óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermek egy nevelési évben tíz napot 

meghaladóan igazolatlan hiányzása esetén a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes 

gyámhatóságot, óvodás gyermek esetén az általános szabálysértési hatóságként eljáró járási hivatalt 

kell értesíteni a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (4) bekezdése értelmében. 

 

XXII. ADATKEZELÉS AZ INTÉZMÉNYBEN 

 

Az intézmény jogszabályban előírt nyilvántartásokat köteles vezetni az alkalmazottak, valamint 

a gyermekek adatairól. Az adatok továbbíthatók fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, 

önkormányzat, államigazgatási szerv részére (minden adat). 

Intézményünk továbbíthatja a testi, érzékszervi, beszéd vagy más fogyatékosságra, 

beilleszkedési zavarra, tanulási nehézségre, magatartási rendellenességre vonatkozó adatokat a 

pedagógiai szakszolgálat intézménye felé. Az intézményi fejlődéssel kapcsolatos adatok kiadhatók 

szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek és másik iskolának. 
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Az intézményt érintő adatok kiadása az intézményvezető jogköre. Az intézmény kiadmányozás 

joga: az intézményvezetőt, akadályoztatása esetén az intézményegység- vezetőt, intézményvezető-

helyettesét és a gazdasági vezetőt illeti meg, tevékenységükkel összefüggésben. 

 

XXIII. EGYÉB SZABÁLYOK 

 

Reklám tevékenység 

Az óvodában tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha az a gyermekeknek szól és az egészséges 

életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi és közéleti tevékenységgel, illetve a kulturális élet 

tevékenységeivel függ össze. Reklámhordozó csak a intézményegység vezető engedélyével helyezhető 

el. Nem lehet olyan reklámot, reklámhordozót kitenni, amely személyességi, erkölcsi jogokat 

veszélyeztet. Tilos közzé tenni olyan reklámot, amely kegyeleti jogokat sért, amely erőszakra, a 

személyes vagy a közbiztonság megsértésére, a környezet, a természet károsítására ösztönözne. 

 

Internet használata 

Az intézményben csak az óvodai élettel kapcsolatos ügyek intézésére, és a foglalkozással 

lekötött órán túl használható az Internet (pl: pályázatok írásával kapcsolatos dokumentumok 

letöltésére, hivatalos levelezésre, kirándulások szervezésénél, helyfoglalásra, múzeumok nyitva 

tartására, stb. …) 

 

Hivatali titok megőrzése 

Amennyiben adott esetben, jogszabályban előirt 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.  

 

A dolgozó nem közölhet illetéktelen személlyel, szülővel olyan adatot, amely a munkaköre 

betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más 

személyre hátrányos következményekkel járhat. 

Hivatali titoknak minősül:  

 A dolgozók személyes adatai, bérezéssel kapcsolatos adatok, 

 A gyermekek személyességi jogaihoz fűződő adatok, 

 A család magánéletéhez kapcsolódó tények és adatok, 

 Az óvoda belső életével, munkatársakkal kapcsolatos tények, adatok. 

A dolgozók személyes adatait tartalmazó nyilvántartást zárt szekrényben kell őrizni. A személyi 

anyagba való betekintésre, csak az arra jogosultnak van lehetősége. Az iratkezelési szabályzatban 
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rögzítettek szerint a betekintést dokumentálni kell. Az intézmény dolgozója köteles a tudomására jutott 

hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az illetékes felettesétől engedélyt nem kap.  

 

A telefonhasználat eljárásrendje 

Dolgozói mobiltelefon használatra 8 óra és 11 óra között nincs lehetőség. A dolgozó a mobil 

telefonját a gyermekekkel való foglalkozás teljes idejében, néma állapotban tarthatja magánál. Az 

intézményi vonalas telefon kivételes, sürgős esetben használható magáncélra. A pedagógus a 

gyermekek között munkaidejében mobiltelefonját magáncélú beszélgetésre sem a csoportszobában 

sem az udvaron nem használhatja. Telefon használatra a megfelelő helyiséget (öltöző) kell használni.   
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XXIV. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 

A szabályzat elfogadása és jóváhagyása 

 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése után a 

nevelőtestület 2018. május 04. napján elfogadta. Az elfogadást a nevelőtestület képviselői az 

értekezleten készült jegyzőkönyv jelenléti ívén aláírásukkal tanúsítják.  

Debrecen, 2018. május 30. 

 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… ….………………………………… 

a nevelőtestület képviselői     intézményegység vezető 

 

PH. 

A fenti Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatban a szülői szervezet – a jogszabályban 

meghatározottak szerint – egyetértési jogot gyakorolt.  

 

Debrecen, 2018. 05. 10. 

 

        ……………………………………. 

              SZSZ elnöke 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot a fenntartó jóváhagyta.  

 

Debrecen,  

        …………………………………….. 

            Fenntartó 

PH. 
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XXV. AZ ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖRI FELADATAI 
 

 

Név:  

Munkaköre: Óvodapedagógus 

Munkáltatója: Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola  

és Alapfokú Művészeti Iskola 

  4024 Debrecen, Kossuth u. 44. 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető 

Munkavégzés helye: Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda 

 4024 Debrecen Vígkedvű Mihály utca 5. 

               

Az óvodapedagógus feladatai: 

 

1. A rábízott gyerekek nevelése és fejlesztése a legjobb tudásának megfelelően minden területre 

kiterjedően. 

2. Munkáját a közoktatási törvényben meghatározottak szerint, az országos és helyi nevelési 

program alapján végzi önállóan és felelősséggel. 

3. A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket melyeket az ide 

vonatkozó jogszabályok határoznak meg. 

4. Alkotó módon együttműködik a nevelőmunka fejlesztése és a nevelőtestületi egység kialakítása 

érdekében. 

5. Feladata az együttműködés változatos és célszerű formájának kialakítása. 

6. Köteles betartani a pedagógus etika követelményeit, valamint a munkafegyelem és közösségi 

együttműködés normáit. 

7. Életszemléletében törekedjen a pozitív beállítottságra, működjön együtt a jó munkahelyi légkör 

megteremtésében. 

Alaptevékenysége: 

1. Az óvoda nyitva tartása alatt 6.30-17.30-ig óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel. 

2. Felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért. Nevelő tevékenysége során 

gondoskodjon a gyermekek testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, 

személyiségének fejlődéséről. Az ismereteket sokoldalúan közvetítse. A humanista pedagógia 

elveivel ellentétes büntetési eljárásokat nem alkalmazhat / pl.: testi fenyítés, megfélemlítés, 

csoporttól való eltávolítás, alvásra, vagy az étel elfogyasztására való kényszerítés, stb. /. 

3. 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. 

4. Az érvényben lévő dokumentum előírásai és ajánlásai szerint megfelelően készüljön fel a 

tervszerű nevelőmunkára. Alkalmazza a gyermekek tevékenységéhez szükséges szemléltető 

eszközöket, segédanyagokat. Lássa el a szakmai munkával kapcsolatos ügyviteli teendőket. 

 

5. Folyamatosan ellenőrzi, méri, értékeli a gyermekek teljesítményét, fejlődését és erről a 

személyiséglapon feljegyzést készít. 

6. A csoportszobában és a közös helyiségekben teremtsen esztétikus környezetet, amely 

harmonizál az óvoda többi helyiségével. 

7. A külső világ tevékeny megismeréséhez gondoskodjon biztonságos külső helyszínekről, 

kíséretről. 

8. A minőségfejlesztésben aktívan vegyen részt. 

9. Megfelelő felkészültséggel felkérésre vállaljon és végezzen mentori feladatokat. 

10. Kapcsolatot tart a szülőkkel, pedagógiai, pszichológiai és egészségügyi felvilágosító 

tevékenységével hozzájárul az óvodai és családi nevelés egységének kialakításához. A 
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gyermekek és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja. Részt vesz az óvoda szülői 

értekezletein, megszervezi és vezeti azokat, a szükségletekhez igazodva fogadóórát és nyílt 

napot tart. A szülőket folyamatosan tájékoztatja az óvodában folyó nevelőmunkáról, a 

gyermekek fejlődéséről. Ha családlátogatást végez, arról feljegyzést készít. Közreműködik a 

gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermekek fejlődését veszélyeztető 

körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 

11. A nevelés folyamatosságának biztosítása érdekében kapcsolatot tart az iskolai nevelőkkel. Az 

iskolaérettség megállapításához szakvéleményt készít. 

12. Támogatja, segíti az orvos, a védőnő, a logopédus munkáját. 

13. Csoportját nem hagyhatja felügyelet nélkül. Gondoskodik a kultúrált étkezés, a nyugodt 

pihenés és gondozás feltételeinek biztosításáról. A gyermekek egészségi állapotáról, 

magatartásáról, értelmi képességeinek fejlődéséről, a szülőt rendszeresen tájékoztatja.  

14. A gyermekek életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi 

együttműködés magatartási szabályait, törekszik azok betartatására. 

15. Naprakészen végzi a csoportmunkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat.               / 

mulasztási napló, csoportnapló, személyiséglapok, étkezési nyilvántartás, stb. /. 

16. Alapvető feladata a rábízott gyermekek egyéni differenciált nevelése, a gyermekközösségek 

alakítása, fejlesztése. Vegye figyelembe a gyermek egyéni képességét, tehetségét, fejlődési 

ütemét, szociokultúrális helyzetét, átlagtól eltérő másságát. Biztosítsa a gyermekek részére az 

etikus viselkedéshez szükséges ismereteket. Feladata a tehetséggondozás, felzárkóztatás, a 

preventív nevelőmunka. 

17. Az iskolaérettségi vizsgálatokhoz felméri a gyermekek tudásszintjét, erről tájékoztatja a 

szülőket, és január 30-ig a Pedagógiai Szakszolgálathoz irányítja azt a gyermeket, akinél ez 

szükséges. 

18. Az iskolában megszervezi az iskolalátogatást. 

19. Köteles a balesetveszélyt megelőzni, elhárítani, ennek érdekében a szükséges intézkedéseket 

megtenni. 

20. Az óvodában olyan időpontban jelenjen meg, hogy munkaidejének kezdetekor munkavégzésre 

rendelkezésre álljon. Ha munkáját betegség vagy egyéb ok miatt nem tudja megkezdeni, 

távolmaradását jelezze vezetőjének, kollégájának, hogy helyettesítéséről időben 

gondoskodhassanak. Munkaidő alatt csak a vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát. 

21. A pedagógiai munkával, az óvoda ügyvitelével és működésével kapcsolatos – kötelező 

óraszámon kívüli – rendszeres vagy esetenkénti teendőket a vezető útmutatása szerint végzi.  

22. Óvja az óvoda berendezését és felszerelési tárgyait. A csoportszobában elhelyezett leltári 

tárgyakért és az általa használt eszközökért felelősséggel tartozik. 

23. A költségvetés készítésénél javaslatot tesz a csoportjában levő bútorok, eszközök javítására, 

pótlására, bővítésére. 

 

24. Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival és munkájával, a gyermekek egészségügyi és 

családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni. 

25. Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, magánügyeit gyorsan / 

mindössze 3-5 percben /, a nevelőmunka zavarása nélkül, saját telefonjáról intézze el. Az 

intézmény telefonját csak hivatalos célra használhatja. 

 

 

Az óvodára háruló feladatokból az óvónő köteles az alábbi részfeladatokat ellátni a vezető útmutatása 

szerint: 

- Helyettesítés 

- Szülői értekezlet megtartása 

- Előadás, beszámoló, korreferátum, gyakorlati bemutató tartása 

- Szertárfelelős 

- Könyvtárfelelős 

- Jegyzőkönyvvezetés 
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- Az óvodai munkatervben szereplő rendezvények, szabadidős tevékenységek megszervezése 

- Pályázatírásban való részvétel 

- Továbbtanulók segítése 

- Hallgatók gyakorlatának vezetése 

- Leltározás, selejtezés előkészítése 

- Felkérés alapján vállalhat munkavédelmi és tűzvédelmi megbízást 

- Vállalhat gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat, mint felelős 

 

Záradék: 

 

A munkakör betöltője köteles felettese utasítása alapján további olyan feladatokat is ellátni, amelyek 

jellegüknél fogva a tevékenységi körbe tartoznak, vagy ismeretei alapján szükségszerűségből rá kell 

bízni. 

Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete. Tudomásul veszem, hogy 

munkámat a szervezeti és működési szabályzatban, a pedagógiai programban, a házirendben, illetve a 

munkaköri leírásomban előírtaknak megfelelően kell végeznem, a bennük foglaltak betartásáért, 

valamint az általam kezelt értékekért felelősséggel tartozom. 

A munkahelyemen tudomásomra jutott információkat bizalmasan, a titoktartási előírásoknak 

megfelelően kezelem. 

A Magyar Katolikus Egyház közoktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok számára összeállított 

Etikai Kódexben foglaltakat betartom. 

 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem, teljesítését kötelezően elismerem. 

Egy példányt átvettem. 

 

Jelen munkaköri leírás 20….év ………..hó …... napján lép életbe. 

 

Debrecen, 2016. év ……………..hó …... nap 

 

 

 

…………………. P.H.  .............................................  

    munkavállaló           intézményvezető  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda                                  Szervezeti és Működési Szabályzat 

 - 34 - 

 

XXVI. A DAJKA MUNKAKÖRI FELADATAI 
 

Név:  

 Munkaköre: Dajka 

Munkáltatója: Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és AMI 

  4024 Debrecen, Kossuth u. 44. 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető 

Munkavégzés helye: Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda 

 4024 Debrecen Vígkedvű Mihály utca 5. 
 

Közvetlen felettese az óvodai intézményegység vezetője. Munkáját az óvodavezető által meghatározott 

munkarendben a vezető irányítása és ellenőrzése alapján, csoportmunkáját a csoportvezető 

óvodapedagógus irányítása alapján végzi. 

 

Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és beszédmintájával 

hasson az óvodás gyermekek fejlődésére! Tisztelje a gyermeket, a szülőt, kapcsolataira a tapintat, az 

elfogadás legyen a jellemző. A tudomásra jutott pedagógiai információkat titokként kezelje. Nevelési 

kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az óvodapedagógushoz irányítsa. 

 

A dajka általános feladatai a gyermekcsoportokban: 

 A csoportvezető óvónő által meghatározott napirend szerint segítik a gyermekek gondozásában, 

öltöztetésében, a tisztálkodási teendők ellátásában. Az óvónő mellett a nevelési terveknek 

megfelelően tevékenyen részt vesz a gyermekcsoportok életében. 

 Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik,az ételeket az óvónőkkel együtt 

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

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

jelének figyelembevételével. 

 A terem szellőztetéséről gondoskodik lefekvés előtt. 

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

útmutatásait követve. 

 A gyermekek érkezésekor és távozásakor szükség szerint segít az öltözőben. 

 Türelmes, kedves hangnemmel segíti a nevelőmunkát, a gyermekek szokásrendjének alakulását. 

 Az óvodai nevelés eredményességéhez munkájával nyújtson minőségi szolgáltatást. 

 Hiányzás esetén díjazás ellenében köteles helyettesíteni. 

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

rendelkezésre álljon. 

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

vezetőjének, kollégájának, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. Munkaidő alatt csak 

a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát. 

 Tevékenyen vegyen részt a minőségfejlesztés megvalósításában. 

 Alkotói módon működjön együtt az óvónőkkel és munkatársaival. 

 Járuljon hozzá az óvoda jó munkahelyi légkörének kialakításához. 

 Az óvodai ünnepélyeken, hagyományokban aktívan közreműködik, a szervezési feladatokban a 

vezető és az óvónő útmutatásai szerint részt vesz. 

 Séták, kirándulások alkalmával az óvodapedagógusokat segítve kíséri a gyermekcsoportot, 

felügyelve a biztonságos közlekedésre a baleseti veszélyforrásokat figyeli, azokat haladéktalanul 

jelenti az óvodavezetőnek. 

 A környezet esztétikai rendjének megteremtésében aktívan közreműködik. 

 A rábízott növények, állatok napi gondozásban részt vesz. 

 A napközben megbetegedett gyermekeket felügyeli, ápolja, amíg a szülő érte nem jön. 
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A dajka egyéb feladatai: 

 Az óvoda helyiségeit a munkamegosztás rendjében tisztán tartja. 

 Hetente végez fertőtlenítő takarítást a termekben, öltözőkben, mosdókban. 

 A portalanítást mindennap elvégzi. 

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

 A tisztítószereket elkülönítve a gyermekektől, biztonságos helyen tárolja. 

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

 Az ablakokat, ajtókat, bútorokat lemossa, tisztítja. 

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

udvarrészeket reggeli és délutáni időszakban. 

 A nyári takarítási szünetben elvégzi az éves nagytakarítást. 

 

Egyéb rendelkezések: 

 Az óvoda tárgyait és eszközeit felelőséggel használja és óvja, a biztonságtechnikai és tűzvédelmi 

előírásokat mindenkor betartja. A munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes 

megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. 

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

 A munkatársi értekezleten részt vesz. 

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

törésnaplóját. 

 Tervezi és vezeti a felhasznált tisztító- és mosószer mennyiségét az óvoda vezetőjével. 

 Munkakörülményeinek javításához szükséges tárgyi feltételek fejlesztéséhez a költségvetés 

tervezésénél javaslatot tehet. 

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

felvilágosítást nem adhat. 

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

időnként megbízza. 

 Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, magánügyeit gyorsan, a 

munkafolyamat zavarása nélkül intézze el. 
 

Záradék: 

A munkakör betöltője köteles felettese utasítása alapján további olyan feladatokat is teljesíteni, melyek 
jellegüknél fogva a tevékenységi körükbe tartoznak, vagy ismeretei alapján szükségszerűségből rá kell bízzák.  

 

Jelen munkaköri leírás kötelező érvénnyel rögzíti a munkavégzés szabályait, a munkaszerződés elválaszthatatlan 
melléklete. 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem, teljesítését kötelezően elismerem. 

Egy példányt átvettem. 

 

Jelen munkaköri leírás 20….. …………….hó . napján lép életbe. 

 

Debrecen, 20……………………………. 

 

 

 

…………….………………….                P.H.  .............................................  

              munkavállaló           intézményvezető  
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XXVII. A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS MUNKAKÖRI 

FELADATAI 
Név:  

Munkaköre:Pedagógiai asszisztens 

Munkáltatója: Szent EfrémGörögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és  

Alapfokú Művészeti Iskola 

  4024 Debrecen, Kossuth u. 44. 

Munkáltatói jogkör gyakorlója :intézményvezető 

Munkavégzés helye: Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda 

 4024 Debrecen Vígkedvű Mihály utca 5. 

 

A munkakör célja:  

Segíti az óvodapedagógusok technikai munkáját, felügyeli és gondozza a rábízott gyermekcsoportot, 

ellátja a kisebb gyermekek szabadidő-szervezését. Részt vesz az egészséges életmódú szokásrendszer 

kialakításában. Foglalkozási eszközöket készít és előkészít. 

 

Munkaidő:  Heti 40 óra a munkáltató által meghatározott időbeosztás alapján. 

 

Feladatkör részletesen:  

1.) Fő feladata a kijelölt óvodai csoportok felügyelete, kísérése, gondozása, igényes szabadidős 

foglalkoztatása, óvodai működési rend és beosztás szerint.  

2.) Nyolcórás napi munkaidejének felében a gyerekekkel való közvetlen foglalkozást lát el, a 

fennmaradó időben a foglalkozások eszközeinek előkészítését, a foglalkozásokra való szervezést és 

felkészülést végez, valamint az óvoda zavartalan működését elősegítő irodai feladatokat lát el. 

3.) A foglalkozások alatt a pedagógusok útmutatása alapján, vagy egyéni felzárkóztatással segíti a 

nevelés eredményességét, vagy gyakorló feladatlapokat készít, eszközöket vesz elő.  

4.) Szükség esetén végzettségének megfelelő szakszerű, vagy nem szakszerű helyettesítést illetve 

gyermekfelügyeletet végez, ilyenkor a napi nyolc órás munkaidő letöltésének kezdetét és végét az 

óvodavezető határozza meg. 

5.) Szervezi, felügyeli a rábízott csoport étkezéseit, ügyel a személyi és környezeti higiénés szabályok 

betartására, a helyes szokások kialakítására.  

6.) Rendszeresen tájékoztatja a pedagógust a gyermekek, fejlődéséről, magatartásukról, az 

eredményekről. A gyermekekkel, kapcsolatos érdemi tájékoztatás érdekében a szülőt a pedagógushoz 

irányítja. A szülő tájékoztatása a pedagógus joga és kötelessége. 

7.) Aktívan részt vesz az intézményi programok előkészítésében és szervezésében: az óvodások 

kirándulásain; egyéb intézményi rendezvényeken segíti a programok megvalósítását.  

8.) Részt vesz kívánság szerint a szülői értekezleteken. Gondoskodik a gyerekek testi és erkölcsi 

védelméről, személyiségük fejlesztéséről, a balesetek megelőzéséről, óvja a fiatalok jogait, az emberi 

méltóságot.  

9.) A pedagógiai program alapján tárgyilagos ismeretekkel növeli a gyermekek tudását, sokoldalú és 

érdekes gyakorlati feladattal, a fejlesztő gyakorlással egyéni képességeiket, objektíven és indoklással 

értékel.  

10.) Aktívan bekapcsolódik az intézmény vallási, erkölcsi nevelésébe: 

 - ünnepkörök óra-,foglalkozásvázlatai, gyűjtemény készítése 

 - segédanyagok gyűjtése 

 - ikonok rendezése 

 - csoportos foglalkozások „lelki percek” 

 

11.) Faliújság aktualizálása, dekorálása a csoport pedagógusainak elvárása alapján 

12.)Postai ügyintézés, étkezési nyilvántartás vezetése, valamin az intézmény zavartalan működésével 

kapcsolatos adminisztráció ellátása, amennyiben azzal az óvodavezető megbízza. 
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13.) Fejlesztő pedagógus irányításával a gyermekek fejlesztésének segítése 

14.) Határidőre elvégzi minőségi kivitelezésben mindazokat a munkafeladatokat, amelyekkel az 

igazgató és az óvodavezető megbízza.  

 

Jogkör, hatáskör:  

Hatásköre kiterjed teljes tevékenységkörére. Gyakorolja a munkavállaló jogszabályokban biztosított 

jogait. Jogosult (és köteles) az közvetlen vezetője figyelmét felhívni, minden szabályellenes jelenségre. 

 

Felelősségi kör:  

Személyesen felelős a felügyeletére bízott gyerekek testi, érzelmi és morális épségéért.  

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére.  

Felelősségre vonható:  
 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért;  

 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért,  

 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek jogainak 
megsértéséért,  

 A rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, 

elrontásáért,  
 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 

 

Záradék: 

A munkakör betöltője köteles felettese utasítása alapján további olyan feladatokat is ellátni, amelyek 

jellegüknél fogva a tevékenységi körbe tartoznak, vagy ismeretei alapján szükségszerűségből rá kell 

bízni. 

Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete. Tudomásul veszem, hogy 

munkámat a szervezeti és működési szabályzatban, a pedagógiai programban, valamint a 

minőségirányítási rendszerben munkakörömre vonatkozó szabályozásoknak, a házirendben, illetve a 

munkaköri leírásomban előírtaknak megfelelően kell végeznem, a bennük foglaltak betartásáért, 

valamint az általam kezelt értékekért felelősséggel tartozom. 

Az intézmény minőségpolitikáját és célrendszerét megismertem, a feladataimhoz kapcsolódó célok 

megvalósításában aktívan részt veszek. 

A munkahelyemen tudomásomra jutott információkat bizalmasan, a titoktartási előírásoknak 

megfelelően kezelem. 

A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem, teljesítését kötelezően elismerem. 

Egy példányt átvettem. 

Jelen munkaköri leírás 201………………………….. napján lép életbe. 

 

Debrecen, 201………………  

 

 

…………………. P.H.  .............................................  

munkavállaló           intézményvezető 
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XXVIII. AZ ÓVODATITKÁR MUNKAKÖRI FELADATAI 
 

Név:  

Munkaköre:Óvodatitkár 

Munkáltatója: Szent EfrémGörögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és  

Alapfokú Művészeti Iskola 

  4024 Debrecen, Kossuth u. 44. 

Munkáltatói jogkör gyakorlója :intézményvezető 

Munkavégzés helye: Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda 

 4024 Debrecen Vígkedvű Mihály utca 5. 

 
- Kinevezése, munkaideje határozatlan időtartamra,  

- munkabére munkaszerződése szerint  

- munkaideje: heti 40 óra  

 

Munkáját az intézményvezető (távollétében helyettese) valamint az intézményegység vezető irányítása 

alapján végzi. Nem egyedi feladatokat és megbízásokat teljesít, hanem önállóan és aktívan szervezi 

ügyviteli, adminisztrációs, igazgatási és klasszikus titkárnői tevékenységét. 

 

Az intézmény – ezen belül kiemelten az óvodavezetés – zökkenőmentes működése 

érdekében az alábbi feladatokat látja el: 

- A hatályos jogszabályok és az intézmény iratkezelési szabályzatának megfelelően végzi az 

ügyiratok kezelését, az iktatást (ügyelve a határidők betartására), az irattári anyagok szakszerű 

nyilvántartását és tárolását. 

- Elkészíti az óvodavezetés levelezését, a be- és kimenő postai küldemények ügyintézését, a 

feladókönyv vezetését, és a bélyegekkel kapcsolatos elszámolást. 

- Ellátja a beérkező telefonok fogadásával összefüggő teendőket az információk rögzítésétől és 

továbbadásától kezdve a hívások megfelelő helyre kapcsolásáig. 

-  Vezeti a nyilvántartásokat, ideértve az óvodásokra vonatkozó információk kezelését, 

rendszerezését, a felvételtől a szoros nyilvántartású dokumentumokon át az óvodai jogviszony 

megszüntetéséig. 

- Együttműködik az egészségügyi szervekkel az óvoda – törvényben rögzített – egészségügyi 

ellátásának szervezésében. 

- Közreműködik az óvodaszerek, az oktatáshoz napi szinten szükséges eszközök, kellékek 

megrendelésében, figyelemmel kísérésében (kréta, papír, festékek stb.). 

- Az óvodavezetés által meghatározott módon részt vesz az aktuális kimutatások, jelentések, 

beszámolók, tájékoztató anyagok elkészítésében, rendezésében. 

-  Ellátja az óvodavezetés által meghatározott fénymásolási feladatokat. 

- A klasszikus titkárnői feladatok keretében közreműködik az óvodavezetés vendégeinek 

fogadásában. 

- Felel környezete rendjéért, esztétikus megjelenéséért. 

- A tételesen felsoroltakon kívül elvégzi mindazokat az óvoda működtetésével szorosan 

összefüggő tevékenységeket, melyekkel az intézményvezető megbízza. 
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Záradék: 

A munkakör betöltője köteles felettese utasítása alapján további olyan feladatokat is ellátni, amelyek 

jellegüknél fogva a tevékenységi körbe tartoznak, vagy ismeretei alapján szükségszerűségből rá kell 

bízni. 

Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete. Tudomásul veszem, hogy 

munkámat a szervezeti és működési szabályzatban, a pedagógiai programban, valamint a 

minőségirányítási rendszerben munkakörömre vonatkozó szabályozásoknak, a házirendben, illetve a 

munkaköri leírásomban előírtaknak megfelelően kell végeznem, a bennük foglaltak betartásáért, 

valamint az általam kezelt értékekért felelősséggel tartozom. 

Az intézmény minőségpolitikáját és célrendszerét megismertem, a feladataimhoz kapcsolódó célok 

megvalósításában aktívan részt veszek. 

A munkahelyemen tudomásomra jutott információkat bizalmasan, a titoktartási előírásoknak 

megfelelően kezelem. 

A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem, teljesítését kötelezően elismerem. 

Egy példányt átvettem. 

Jelen munkaköri leírás 201………………………….. napján lép életbe. 

 

Debrecen, 201………………  

 

 

…………………. P.H.  .............................................  

munkavállaló           intézményvezető 
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XXIX. A KONYHAI KISEGÍTŐ MUNKAKÖRI FELADATAI 

 
Név:  

Munkaköre: Konyhai kisegítő 

Munkáltatója: Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú               

Művészeti Iskola 4024 Debrecen, Kossuth u. 44. 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető 

Munkavégzés helye: Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda 

 4024 Debrecen Vígkedvű Mihály utca 5. 

 

A munkakör célja:  

Az intézmény területén a kijelölt helyiségek és berendezések, a közlekedő területek rendszeres 

tisztántartása, fertőtlenítése, nagytakarítása. 

Munkaidő:  Heti 40 óra a munkáltató által meghatározott időbeosztás alapján. 

 

Feladatkör részletesen:  

1.) Munkavégzéséhez köteles védőruhát viselni, balesetveszélyes cipőt, papucsot nem használhat.  

2.) A kijelölt helyiségeket (előtér, tálalókonyha, stb.,) naponta felsöpri, fertőtlenítő oldattal felmossa, a 

bútorzatot takarítja és portalanítja, a textíliákat tisztántartja.  

5.) Az ablakok, ajtók üvegének és keretének a tisztítását folyamatosan köteles végezni beosztott 

területén. Biztosítja a tűzvédelmi közlekedési utakat, eltávolítja a balesetveszélyes tárgyakat a 

gondnok által kijelölt helyre.  

6.) Portalanít, valamint a cserepes növényeket gondozza.  

7.) Összegyűjti a keletkezett hulladékot, és a szeméttárolóba viszi. A szemetes edényeket valamint az 

ételmaradékos edényt kimossa, szükség szerint, maximum hetente fertőtleníti.  

8.) Használati előírás szerint, balesetmentesen működteti a szükséges gépeket. 

9.) Napi munkája végén bezárja az ablakokat, a helyiségek bejárati ajtaját.  

10.) Hetente nagyobb, előírás szerinti fertőtlenítő takarítást végez, megtisztítja a szennyeződött 

eszközöket, bútorokat, berendezési tárgyakat, kimossa a törölközőket. 

11.) Évente háromszor – a tavaszi, nyári és a téli szünetekben – általános nagytakarítást végez. 

Megtisztítja az ablakokat, ajtókat, kimossa a függönyöket, ápolja a faanyagú bútorokat, kezeli és 

fényezi a padlózatot, fertőtlenítő oldattal lemossa a fűtőtesteket, tisztítja a világító testeket. Fokozottan 

ügyel a munka és balesetvédelmi szabályok betartására.  

12.) Munkavégzése során ügyel a bútorok, egyéb berendezési tárgyak épségére, mert anyagilag felelős 

a berendezési tárgyak kezeléséért.  

13.) Az óvodaépülettel, a felszereléssel, berendezéssel kapcsolatos hibákat köteles a felettesének 

jelenteni.  

14.) A takarítási anyagokat és eszközöket az arra kijelölt helyen, a munkavédelmi szabályoknak 

megfelelően tárolja, ezekért teljes anyagi felelősséggel tartozik. Határidőre és minőségi kivitelezésben 

ellátja mindazon más feladatokat, amikkel közvetlen felettese, vagy az intézményvezető megbízza.  

 

Különleges felelősségek: 

 A tálalókonyhában, előkészítőben csak az egészségügyi könyvvel rendelkező dolgozó, 

alkalmazott tartózkodhat.  

 A konyhatechnikai eszközök, gépek berendezések rendeltetés szerinti használatát biztosítja. 

Javíttatásukról az intézmény gazdasági vezetőjénél gondoskodik. 

 Az élelmezési részleg eszköz-és árukészletéért leltárilag felelős.  

 A konyha kövezetét felsöpri és felmossa. A munkafelületeket, falakat, gépeket, 

berendezéseket lemossa. A szemetes edényeket kiüríti és kimossa. Az edényeket 

elmosogatja. 

 A takarításhoz különféle vegyszereket használ 
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 Elvégzi vagy közreműködik a terítésben 

 Közreműködik az ételek kiosztásában. A tányérokat, edényeket, ételmaradékokat 

összegyűjti. 

 Betartja az utasításokat 

 

 

 

Jogkör, hatáskör:  

Gyakorolja munkavállaló jogszabályokban biztosított jogait. Jogosult (és köteles) felettese figyelmét 

felhívni, ha valami nem felel meg a szabályoknak, belső utasításoknak. 

Hatásköre kiterjed teljes munkaterületére. 

 

Felelősségi kör:  

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható: 

- munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért, 

- a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért, 

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

jogainak megsértéséért,  

- a rendelkezésre bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, 

elrontásáért,  

- a vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 

 

Záradék: 

 

A munkakör betöltője köteles felettese utasítása alapján további olyan feladatokat is ellátni, amelyek 

jellegüknél fogva a tevékenységi körbe tartoznak, vagy ismeretei alapján szükségszerűségből rá kell 

bízni. 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, azt tudomásul vettem. Annak egy példányát 

átvettem, másik példányát – amely az eredetivel megegyezik – aláírásommal láttam el. 

Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete. Tudomásul veszem, hogy 

munkámat a szervezeti és működési szabályzatban, a pedagógiai programban, valamint a  

minőségirányítási rendszerben munkakörömre vonatkozó szabályozásoknak, a házirendben, illetve a 

munkaköri leírásomban előírtaknak megfelelően kell végeznem, a bennük foglaltak betartásáért, 

valamint az általam kezelt értékekért felelősséggel tartozom. 

Az intézmény minőségpolitikáját és célrendszerét megismertem, a feladataimhoz kapcsolódó célok 

megvalósításában aktívan részt veszek. 

A munkahelyemen tudomásomra jutott információkat bizalmasan, a titoktartási előírásoknak 

megfelelően kezelem. 

 

 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem, teljesítését kötelezően elismerem. 

Egy példányt átvettem. 

 

Jelen munkaköri leírás 201…………………….napján lép életbe. 

 

Debrecen, 201…………………. 

 

 

 

…………………. P.H.  .............................................  

    munkavállaló           intézményvezető  
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XXX. A KARBANTARTÓ MUNKAKÖRI FELADATAI 

 
Név:  

 Munkaköre:  Karbantartó 

Munkáltatója: Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

  4024 Debrecen, Kossuth u. 44. 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető 

Munkavégzés helye: Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda 

 4024 Debrecen Vígkedvű Mihály utca 5. 
 
A munkakör célja: Biztosítja az intézményben a jogszabályok, belső szabályzatok szerinti rendet, biztonságot, 

tisztaságot és vagyonvédelmet. Gondoskodik a műszaki berendezések rendeltetésszerű használatáról, 

gazdaságos üzemeltetéséről. A sérült technikai szerkezetek, eszközök, bútorok, stb. javítása, az állagvédelem 
ellátása és folyamatos hibaelhárítás. 

 

Heti munkaidő: 20 óra 

 
Követelmények: 

Szakmunkás végzettség.  

Gyakorlati idő: minimum 5 év 
Elvárt ismeretek: Gazdasági, műszaki jártasság. A szükséges műszaki, munkavédelmi és tűzvédelmi 

jogszabályok, előírások, belső szabályzatok ismerete. 

Szükséges képességek: Szervező és rendszerező képesség, lényeglátó képesség. Kézügyesség, esztétikai érzék, a 

szabványok és műszaki előírások gyakorlati alkalmazása. 
Személyes kritériumok: Pontosság, megbízhatóság, gondosság, racionalitás, terhelhetőség, együttműködési 

készség. 

Kötelességek:  Feladatkör részletesen: 

- Gondoskodik az épület, folyosók szürkület esetén való megvilágításáról. 

- Ellátja és megköveteli az intézményi vagyon és biztonság védelem feladatait, biztosítja és ellenőrzi a 

munka és tűzvédelmi előírások betartását, a balesetmegelőző állapotok fenntartását.  
- Közvetlen felettesének jelzi a hiányosságokat. 

- A hivatali titkot megőrzi. 

- Rendszeresen referál közvetlen felettesével, tájékoztatja a hiányosságokkal, veszélyhelyzetekkel 

összefüggő teendőkről. Rendkívüli eseményesetén köteles az intézményvezetőt vagy helyettesét azonnal 
értesíteni. 

- A megrendelésekről, a beszerzésekről az intézményvezető jóváhagyása után intézkedik. 

- Felügyeli az intézményi berendezések, és szemléltetőeszközök rendeltetésszerű állapotát, ellenőrzi, hogy a 
berendezések nem egészségkárosító hatásúak-e. 

- Feladata az intézmény területén tárolt felesleges eszközök felderítése, a baleset és tűzvédelem miatti 

eltávolítása, azok hasznosítása; Segíti a selejtezés lebonyolítását, irányítja a selejthulladék értékelését; 
elszállítását. 

- Segíti a leltározás előkészítését és értékelését. 

-  Rongálások esetén felderíti a károkozót, megköveteli az elkövetők felelősségre vonását. Gondoskodik a 

gyermekek és a dolgozók által okozott károk megtérítéséről, a hibák kijavításáról. 
- Gondoskodik a közüzemi szolgáltatások méréséről, a víz, villany, csatornahálózat hibáinak feltárásáról, az 

zavartalan üzemelésről. 

- Határidőre elvégezi mindazokat a feladatokat, melyekkel az intézményvezető és helyettesei megbízzák. 
- Munkavégzésekor maradéktalanul betartja a munkavédelmi szabályokat, köteles védőruhát viselni 

(balesetveszélyes cipőt, papucsot nem használhat). 

- Fontossági sorrendben végzi az intézményben a műszaki hibák elhárítását (vízvezeték és kisebb 

érintésvédelmi biztosítás, csapok, öblítőtartályok, zárak, nyílászárók javítása vagy cseréje, stb.) 
- Részt vesz a karbantartó szerszámok, műszerek beszerzésekben, az alkatrészek, anyagok szállításában, 

használati előírás szerint balesetmentesen működteti a karbantartó gépeket (elektromos fúró, csiszológép, 

fűrészgép, festékszóró, stb.) 
- Fogadja és kíséri a külső szerelőket, megfigyeli munkavégzésüket, részt vesz a műszaki bejárásokon és 
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ellenőrzéseken. 

- Az elromlott berendezési tárgyakat, oktatástechnikai eszközöket a leadási időpont sorrendjében javítja, karban 

tartja. 

- Folyamatosan felügyeli és karbantartja az intézmény a rögzítetten felszerelt eszközeit, kerti és más 

gépeket. 

- A nyílászárókat (ajtók, ablakok, kapuk), a kerítéseket, kilincseket, zárakat javítja, vagy cseréli, kisebb 
mázolásokat végez, szükség szerint szigetel. 

- Biztonságosan felszereli a táblákat, polcokat, dekorációs anyagokat, faliújságokat, karnisokat, 

tablóképeket, szemléltető eszközöket. 

- Cseréli az izzókat, fénycsöveket, csavaros biztosítékokat, a világítótestek buráit, ellenőrzi az elektromos 
berendezések érintésvédelmi állapot. 

- Javítja a bútorokat (padok, székek, asztalok), csavarokat pótol, hegeszt, csiszol, stb. 

- Köteles a karbantartási naplóban az elvégzett karbantartási munkákat rendszeresen rögzíteni. 
- Segít az intézmény nagytakarításában: az ablakokat, ajtókat, berendezési tárgyakat, eszközöket a 

tisztításhoz szükség szerint le és felszereli. 

- Ellátja mindazon más feladatokat, amivel közvetlen felettese, vagy az intézményvezető megbízza.  
- Tervezetet készít a gépek, berendezések ciklikus vizsgálatáról, a kis és nagyjavítások ütemezéséről, a 

javítások időbeni megrendeléséről. 

- Beszerzi, vagy megrendeli a gépek zavartalan működéséhez szükséges tartozékokat, alkatrészeket. 

- Ellenőrzi a kisgépeket, szerszámokat, melyet írásban dokumentál. 
- Figyelemmel kíséri az épület fűtésének üzemképességét. A tapasztalt hibákról értesíti a hőközpont, 

illetékeseit. 

- Munkából való távolmaradásának okát rövid időn belül köteles bejelenteni. 
- Naprakész kimutatást vezet a karbantartási anyagokról, felhasználásukról. 

- Teljes felelősséggel vezeti a karbantartási naplót. 

Jogkör, hatáskör: 

Hatásköre kiterjed az intézmény egész területére, az intézményi dolgozók biztonságos munkavégzésére, az 
üzemeltetési munkahelyek felügyeletére, a berendezések rendeltetésszerű használatára Gyakorolja a 

munkavállalói jogszabályokban biztosított jogait. Jogosult és köteles az intzéményvezető figyelmét felhívni 

minden szabályellenes jelenségre. 
Munkaköri kapcsolatok: Kapcsolatot tart az intézmény munkatársaival, szállítókkal, külső kivitelezőkkel, 

közüzemi szolgáltatókkal. 

Felelősségi kör: Felelős a munkavédelmi előírások betartásáért. Anyagi felelőssége kiterjed teljes munkakörére 
és tevékenységére, a rábízott szerszámokra, leltári tárgyakra. Felelősségre vonható: 

– munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért, 

– a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért, 

– a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak vagy a gyermekek jogainak 
megsértéséért, 

– a rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, 

elrontásáért, 
– vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 

Záradék: 

A munkakör betöltője köteles felettese utasítása alapján további olyan feladatokat is teljesíteni, melyek 
jellegüknél fogva a tevékenységi körükbe tartoznak, vagy ismeretei alapján szükségszerűségből rá kell bízzák. 

Jelen munkaköri leírás kötelező érvénnyel rögzíti a munkavégzés szabályait, a munkaszerződés elválaszthatatlan 

melléklete. 

A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem, teljesítését kötelezően elismerem. 

Egy példányt átvettem. 

 

Jelen munkaköri leírás 201…………….napján lép életbe. 

 

Debrecen, 201…………….. 

 

…………….………………….                P.H.  .............................................  

              munkavállaló           intézményvezető  
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