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1. Jogszabályi környezet 
 

 2013. évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  

törvény módosításáról 

 A nevelési –oktatási intézmények működési rendjéről  szóló 11/1994. (VI. 8.)  

MKM. rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint 

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

működéséről  

és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

végrehajtásáról 

 A kormány 326/2013. (VII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli  

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvény  

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról. 

 A Kormány 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos  

alapprogramjáról 

 Oktatási Hivatal:  

 Önértékelési kézikönyv óvodák számára  

 Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára  

 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. Harmadik javított változat  

 Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a 

pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció 

értelmezéséhez. Óvodai nevelés Negyedik, javított kiadás  

A munkatervben figyelembe vételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét  

meghatározó fontosabb belső szabályozások is, így különösen: 

 az intézmény pedagógiai programja; 

 az intézmény teljesítményértékelés rendjére vonatkozó szabályozás 

 az intézmény szervezeti működési szabályzata; 

 az intézményben működő szervezetek működési dokumentumai; 

 fenntartói határozatok. 

A munkatervvel kapcsolatban ellátásra kerültek a különböző véleményeztetési feladatok. 
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2. Működési terv 

Nevelési év rendje: 

Nevelési évünk időtartama: 2018. szeptember 03 – 2019. augusztus 31.-ig tart.  A nevelési év 

első féléve 2019. január 25-ig tart. 

Gyermekek fogadása: folyamatosan, szülőkkel egyeztetve. 

Szünetek időtartama: 

Téli zárva tartás: 

A téli szünet 2018. december 24-től - 2019. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó nevelési 

nap 2018. december 20. (csütörtök), a szünet utáni első nevelési nap 2019. január 3. 

(csütörtök). 

Nyári zárva tartás:  

A nyári szünet: 2019. július 22 – augusztus 16-ig (utolsó nyitva tartási napunk július 19-e 

péntek, első nyitva tartási napunk augusztus 21 szerda.) Óvodánk takarítási, felújítási 

munkálatok miatt zárva tart. 

Állami, egyházi ünnepek miatti szünetek,  

 

 2018. október 23  kedd,   1956-os forradalom emlékére 

 2018. november 01  csütörtök, Mindenszentek 

 2019. január 01.  kedd,   Új Év, pihenőnap  (4 napos hétvége) 

 2019. március 15. péntek,  Nemzeti ünnep, pihenőnap  (3 napos hétvége) 

 2019. április 19. péntek,  Nagypéntek, pihenőnap 

 2019. április 22.  hétfő,   Húsvét, pihenőnap (4 napos hétvége) 

 2019. május 1.  szerda,  Munka Ünnepe, pihenőnap  

 2019. június 10.  hétfő,   Pünkösd hétfő, pihenőnap (3 napos hétvége) 

 2019. augusztus 20.  kedd,   Államalapítás ünnepe, pihenőnap  

 

Áthelyezett munkanapok: 

 

 2018 október 13. szombat munkanap  

2018 október 22. hétfő pihenőnap  

 2018 november 10. szombat munkanap  

2018 november 2. péntek pihenőnap  

 2018 december 1. szombat munkanap  

2018 december 24. hétfő pihenőnap  

 2018 december 15. szombat munkanap  

2018 december 31. hétfő pihenőnap 

 2019 augusztus 10. szombat, munkanap  

2019 augusztus 19. hétfő, pihenőnap  

 

Az iskolai szünetek idején óvodánk folyamatosan üzemel! 
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Nevelés nélküli munkanapok: Törvény által meghatározott 5 nap. 

Felhasználása aktualitásoknak megfelelően, nevelési értekezletek témái szerint. 

Szülők értesítése: Nevelés nélküli munkanap előtt 7 nappal. 

Nevelés nélküli munkanapok tervezett időpontjai  

2018. augusztus. 31.  Nevelési évnyitó értekezlet 

2018. december 21. Intézményi önértékelés, szervezetfejlesztés, 

2019. február 01.  Félévzáró értekezlet 

2019. június 06. Nevelési évzáró értekezlet  

2019.augusztus 30.  Nevelési évnyitó értekezlet 

 

Az időpontok módosulhatnak, melyről a szülők tájékoztatást kapnak. 

Óvodánk nyitva tartása: 

Heti 5 munkanap 7:00 – 17:00 óráig. 

A gyermekekkel az óvodában nyitástól zárásig szakképzett óvodapedagógus foglalkozik. 

Nevelési év rendje  

 

A 2018/2019- es nevelési év 2018. szeptember 3 - 2019. augusztus 30.-ig tart. 

 

3. Fejlesztési terv 

3.1. Személyi feltételek:  

Az óvoda személyi állománya:  

Óvodavezető:     1 fő 

Székhelyen:    Óvodapedagógus   9 fő (ebből GYES-, GYED-en 2 fő) 

Dajka:      3 fő 

Konyhai kisegítő:    1 fő 

Az óvodapedagógusok és dajkák beosztása a gyermekcsoportokhoz: 

csoport óvodapedagógus óvodapedagógus dajka 

Katica csoport P. Gy. K. J. S.J. 

Maci csoport K. Gy. V. B. B. P. K. 

Süni csoport N.G.E. B. A. M. Z. 

 

A nevelőtestület képesítés szerinti megoszlása: 

Szakvizsgázott pedagógus:    4 fő 
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Főiskolai végzettséggel rendelkezik:  8 fő 

Dajka képzőt végzettek száma:    4 fő 

 

A pedagógus munkaköri leírásán túl önként vállalt feladatok felelősei 

1. Munka-tűzvédelmi , környezetvédelmi felelős:  

V. B. B. 

2. Gyermekvédelmi felelős: 

P. Gy. 

3. Pályázatfigyelő felelős: 

K.Gy. 

4. Minőségügyi felelős (intézményi önértékelés, partneri elégedettségi mérések, 

gyermekek kompetencia fejlődésének mérései, pedagógus kompetencia mérései, stb.) 

N.G:E.  

5. Munkaközösség: 

N.G. E. - vezető 

6. BECS 

N. G. E., V. B. B., K. Gy.  

7. HIT 

K.Gy. 

Munkaterv megtalálható a 6 számú mellékletként. 

8. Óvoda művészeti arculatának kommunikációjának felelőse: 

K. Gy. 

3.2. Tárgyi feltételek. Pedagógiai, szakmai munkát segítő tárgyi fejlesztés: 

A köznevelési törvényben előírtaknak megfelelően, szép, esztétikus, és a gyermekek 

fejlődését, tanulását, tapasztalását támogató környezetben kezdhetjük a nevelési évet.  

Épületünk festés és a burkolatok cseréje, felújítása után esztétikus, barátságos képet mutat. 

 

Az esetleges eszközök, felszerelések pótlása illetve beszerzése a Helyi pedagógiai 

programunkhoz kapcsolódóak, nevelőmunkát segítő saját készítésű eszközök, játékok, 

felszerelések lehetnek.  

Működésünket segítő tárgyi fejlesztések, felújítások: 

 Udvari fejlesztő játékok, járművek kerti padok asztalok beszerzése  

 Műszaki tárgyak beszerzése (hangtechnikai eszközök beszerzése, festékpatron)  

 Tornaszerek, kézi szerek bővítése, beszerzése 
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 Udvar felújítás második üteme:  

1. Az udvari díszkő burkolat lecserélése ütéscsillapító gumiburkolatra 

2. a textil műfű lecserélése  

3. a kerti nagyméretű fa játék eszközök cseréje (mászóka, vonat, libikóka stb.)  

4. belső betonkerítés javítása, újravakolása 

5. a tűzlépcső felújítása 

6. az elavult tűzjelző rendszer cseréje 

7. Lámpatestek cseréje  

 

Az óvoda karbantartásával, felújításával és az eszközök beszerzésével kapcsolatos 

feladatai: 

 Szükséges karbantartások bejelentése a GLPI rendszerben 

 Szükséges felújítások és azok tervezett ideje 

 Szükséges selejtezés tervezett ideje és lebonyolítása 

 Szükséges beszerzések és azok tervezett forrása, ideje 

Az eszközök, berendezési tárgyak állagmegóvására kell törekednünk.  

Felelős: minden dolgozó 

3.3. Ünnepeink, egyéb jeles napjaink: 

Jeles nap Tevékenység Felelős Időpont 

Fotózás Egyéni és csoportképek készítése 
Csoportok 

óvodapedagógusai 

2018. október 

26.  

Mikulás ünnepség 

szervezése  
Ajándékkészítés, dalok, versek 

Kereki Judit 2018. 

december 03. 

Téli ünnepköri 

készülődés 
Ajándékok, meghívók, dekorációk 

készítése,  

Csoportok 

óvodapedagógusai 

2018. 

december 

második hete 

Téli ünnepkör Csoportok ünnepi előadása, 

munkadélután közösen a szülőkkel 

(15.30.-16.45.-óráig) 

 

Csoportok 

óvodapedagógusai 

2018.12.14: 

Süni csoport 

2018.12. 19: 

Maci csoport 

2018.12. 20: 

Katica csoport 

Apák napja Apák napi kalandpark 
Csoportok 

óvodapedagógusai 

2019. január 

18. 

Farsangi mulatság 
Vidám versenyjátékok, jelmezes 

felvonulás 

Csoportok 

óvodapedagógusai 

2019. február 

08. 

Fotózás Egyéni és csoportképek készítése 
Csoportok 

óvodapedagógusai 

2019. február 

25. 
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Iskolába hívogató 
Óralátogatás az iskolába készülő 

gyerekeknek 

K.J. 2019. március 

Március 15. 
Zászlók, kokárdák készítése, séta a 

Múzeumkertbe 

Csoportok 

óvodapedagógusai 

2019. március 

14. 

Víz világnapja „A víz csodái” tematikus nap 
P.Gy. 2019. március 

22. 

Egészség világnapja Tematikus egészségnap  
K.J. 2019. április 

07. 

Húsvét Tojásfestés, locsolkodás, meseelőadás 

B.A. 2019. 

április 18. 

Föld Világnapjának 

virágültetés, kertészkedés, 

udvarszépítés, vetélkedő, környezet 

tudatos nevelés 

V. B. B. 2019. 

április 26. 

Anyák napja Anyák napi köszöntés 

Csoportok 

óvodapedagógusai 

2019. május 

03. 

Gyermeknap 
játékos rendezvények szervezése a 

szülőkkel együtt 

Csoportok 

óvodapedagógusai 

2019. május 

23.  

Kihívás napja Sport rendezvény 
B.Zs. 2019. május 

30. 

Tanévzáró értekezlet 
A nevelési év értékelése. (Nevelés 

nélküli munkanap) 

B. Zs. 2019. június 

06. 

Évzáró, ballagás 
Búcsú az óvodától, a ballagó 

nagycsoportosoktól 

K.J. 

K. Gy. 

2019. június 

14. 

 környezetvédelmi 

egészségvédő 

programok. 

Az óvodában a nyár folyamán   

K.J.  

 

Óvodáink nyitottságát hagyományok teremtésével, nyilvános, közös programok, ünnepek 

szervezésével még tovább növeljük. 

Hagyományos ünnepeink, rendezvényeink: 

 Gyerekek születés- és névnapjának megünneplése, apróbb ajándék készítése 

 Mikulás: együtt várjuk a Mikulást, melyre műsorral készülünk 

 Karácsony: az adventi időszakban hangulati előkészítés, karácsonyi hangverseny 

szervezése 

 Farsang: a csoportok farsangi jelmezes felvonulást szerveznek 

 Húsvét: hagyományok átélése játékos formában, hangulati előkészítés, komatálazás. 

 Iskolahívogató 
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 Anyák napja: az édesanyákat és nagymamákat dalokkal, versekkel köszöntjük 

 Apák napja: az édesapákat és nagypapákat dalokkal, versekkel közös játékkal 

köszöntjük 

 Kihívás napja – sport rendezvény 

 Gyermeknap: játékos rendezvények szervezése a szülőkkel együtt 

 Nagycsoportosok búcsúztatása: megvendégeléssel, búcsú műsorral történik 

 Nemzeti ünnepek: a gyermekek életkorának megfelelő érzelmi ráhangolódás 

tevékenységeken keresztül. Esetenként közös séta az emlékhelyhez, ahol elhelyezzük 

a gyermekek által készített jelképeket. 

 

Szünetek időtartama: 

- A téli szünet 2018. december 24-től - 2019. január 2-ig tart. 

- A nyári szünet: 2019. július 22 – augusztus 16-ig. 

4. Pedagógiai terv 

4.1. Óvodánk általános jellemzői: 

Óvodai férőhelyek száma:    60 fő 

Felvett gyermekek száma:   45 fő 

Csoportok száma:     3 vegyes életkorú csoport  

Csoportszobák száma:    3  

4.2. nevelési év kiemelt feladatai: 

1. A Helyi pedagógiai programunk működtetése érdekében belső továbbképzés keretében 

különös hangsúlyt helyezünk az alábbi területekre:  

 Művészetekre nevelés 

 Egészséges életmódra nevelés 

 Önértékelési csoport működtetése  

 

4.3. Szervezési feladatok: 

 Napi fejlesztési tevékenységek megszervezése 

 Heti rendszerességgel angol megszervezése 

 Napi rendszerességgel testi nevelés 

 A dolgozók munkájának koordinálása 

 Drámapedagógiai foglalkozások 

 Ünnepek, jeles napok szervezése, lebonyolítása 

 Anyák napi rendezvények, ballagás, évzáró alkalmak megszervezése 
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 A gyermekek fejlesztése, gyerekekkel kapcsolatos feladatok, szakértői vélemények 

kérése, egyénre szabott fejlesztési tervek elkészítése, fejlődésének, fejlesztésének 

nyomon követése, dokumentálása, szakemberrel való kapcsolattartás 

 Egyéni fejlesztés biztosítása  

 A fenntartóval és a Kormányhivatallal való kapcsolatépítés és kapcsolattartás 

 Az általános iskolával való kapcsolattartás feltérképezése, látogatások megszervezése 

 Szülőkkel, a szülői közösséggel való kapcsolatépítés. Ünnepek, jeles napok előtti 

szervezések 

 Meghívás szülői adventi készülődésre, gyereknapi rendezvényre, egyéb alkalmakra 

 Fogadóórák biztosítása előzetes bejelentkezéssel, illetve szükség esetén.  

4.4.Az óvoda tanügy-igazgatási feladatai 

 Az óvoda belső szabályzó dokumentumaival és tanügyi nyilvántartásaival kapcsolatos 

feladatok 

 Az óvoda közzétételi listájának frissítése 

 A tanköteles életkorba lépő gyermekek beiskolázásával kapcsolatos feladatok 

 Új gyermekek jelentkezésével és felvételével kapcsolatos feladatok 

4.5. Munkatársi értekezletek témái, időpontjai: 

 Minden hónap utolsó keddjén nevelőtestületi megbeszélés, következő hónap 

aktualitásai, programok, szervezési feladatok megbeszélése. 

 2018. augusztus 31.  Szakmai értekezlet – nevelés nélküli munkanap 

1. 2017/2018 –as nevelési év beszámolójának ismertetése, elfogadtatása 

2. 2018/2019 –es nevelési év munkatervének elfogadtatása  

3. Munkaköri leírások ismertetése, megismerési záradék aláíratása 

4. Intézményi önértékelés  

5. Nevelési év kezdés aktuális kérdései, feladatai, munkaterv megismertetése, 

kiegészítése, elfogadtatása.  

6. Szülői értekezletek időpontjának, témáinak kijelölése.  

7. Helyi pedagógiai törvényi megfeleltetés ütemtervének meghatározása 

8. Csoportnapló, éves nevelési és oktatási terv, projektek, művészeti 

neveléshez kapcsolódó programterv megbeszélése. 

9. Dolgozók munkájának értékelési kritériumai, mérőeszközei.  

 

 2018. december 21.  Intézményi önértékelés, szervezetfejlesztés, – nevelés 

nélküli munkanap 
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1. Intézményi Önértékelésből és a Önértékelő csoport munkatervéből adódó 

feladatok rendszerezése, átbeszélése, felnőtt karácsonyi ünnepség. 

 

 2019. február 1.  Féléves szakmai értekezlet – nevelés nélküli munkanap 

1. A féléves pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának 

vizsgálata 

2. Intézményi önértékelés 

3. Dolgozók munkájának értékelése 

4. Vezetői látogatások ütemezése 

 

 2019. június 07.  nevelési évzáró értekezlet – nevelés nélküli munkanap 

1. II. Félévi munkát értékelő, pedagógiai munka elemzése, értékelése a pedagógiai 

munka hatékonyságának vizsgálata 

2. Munkaközösségek, szakmai teamek beszámolói 

3. Intézményi önértékelés  

4. Dolgozók munkájának értékelése 

5. Felkészülés a nyári időszakra:  a nyári élet feladatainak megbeszélése, nyári élet 

tervezése, szabadságok -  nyári munkarend, nagytakarítás, felújítási karbantartási 

munkálatok stb.  

 

 2019. augusztus 30.   2019/2020  nevelési évnyitó értekezlet – nevelés 

nélküli munkanap 

 

1. A következő nevelési év előkészítése, elkezdésével kapcsolatos feladatok 

meghatározása  

2. Munkaterv tartalmi elemeinek megbeszélése, elfogadtatása  

3. Intézményi önértékelés  

4. Aktualitások 

4.6.  Szülői értekezletek témái, időpontjai: 

A nevelési év folyamán három alkalommal szülői értekezletet tartunk 

Nevelési évindító szülői értekezlet:  

 

 Tájékoztató a nevelési év rendjéről  

 Csoportonkénti tájékoztató a nevelési, tanulási tervekről, feladatokról  

 Kiscsoportban házirend ismertetése  
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 Az óvoda által biztosított programok ismertetése  

 Aktuális megbeszélni valók  

  

Határidő: 2018. szeptember 30-ig.  

Felelős: csoportban dolgozó óvodapedagógusok  





Iskolába készülő gyermekek iskolaérettségi szülői értekezlete 

 

 Nagycsoportban az iskolába menő gyerekek szüleinek tájékoztatása az 

iskolaérettségről 

 

Határidő:2019. március 15-ig.  

Felelős: csoportban dolgozó óvodapedagógusok 

 

 Nevelési évzáró szülői értekezlet 

 

 Év végi értékelés, elért eredmények 

 Nyári élet az óvodában 

 

Határidő:2019. június 07-ig.  

Felelős: csoportban dolgozó óvodapedagógusok 

5. Az óvodánk kapcsolatai 

 

 Fenntartó kapcsolata 

Napi szintű egyeztetések. Óvodai rendezvényeken való részvétel. Éves beszámoló az óvoda 

munkájáról. 

 Budapest Főváros Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Folyamatos kapcsolattartás. 

Törvényességi, hatósági, felügyeleti szerv. 

 A szülők reális kéréseit, kezdeményezéseit figyelembe vesszük. Igyekszünk családias, 

közvetlen, kölcsönös bizalmon és megbecsülésen alapuló kapcsolatot kialakítani. A 

szülőkkel több közös alkalmat szervezünk a nevelési év során: anyák napja, évzáró és 

ballagás, kirándulás, gyereknap, szülői értekezlet, fogadóóra. 

Fogadóórák 

 

Célja: reális és diszkrét tájékoztatás a gyermek fejlettségéről. Segítségnyújtás egyéni 

nevelési problémák megoldásában. 

Fogadóórát kezdeményezhet a szülő, óvodapedagógus szükség szerint, előzetes egyeztetés 

alapján (20/2012(VIII.31) EMMI rendelet 63§).  A fogadó órákról feljegyzés készül a 

gyermekek egyéni fejlődési naplójában.  A szülőket gyermekük fejlődéséről évente 

kétszer tájékoztatjuk, melyet szintén a gyermekek fejlődési naplójában rögzítünk, és 

aláírással hitelesítünk.  
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Tanköteles korú gyermekek szüleivel fogadóórák megtartása 2018. február 17-ig. 

Óvodavezető fogadóórája: Minden hónap első kedd: 8.30-tól 9.30-ig, illetve 15.30-tól 

16.30.-ig előzetes egyeztetés alapján. 

 Iskola kapcsolata. Ismerkedés az iskolával. Tanítók látogatása óvodánkba. Iskolások 

ellátogatása műsoros alkalmakra.  

Alkalomszerű 

 Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VIII. kerületi Tagintézményével kapcsolat. A 

magatartási problémákkal küzdő gyerekek vizsgálata. Iskolaérettségi vizsgálat.  

Alkalomszerű 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ kapcsolata. Az adódó problémák kezelése.  

Alkalomszerű 

 Művelődési Intézményekkel való folyamatos kapcsolat 

6. Ellenőrzési szempontok 
 

Óvodapedagógus munkájának ellenőrzési szempontjai, ellenőrzési területei 

Az ellenőrzés folyamatos. Előre jelzett napokon és időpontban történik a csoportok 

látogatása a nevelési évben. 

 A gyermekekkel való tevékenykedés során az óvodapedagógus a Pedagógiai Program 

irányelveit használja e? 

 Milyen módszereket, eszközöket használ a pedagógus? 

 Gyermekekkel való kapcsolattartás milyensége? 

 Tervező és elemző munkánál 

o A csoportnapló és mulasztási napló tartalmilag megfelelő-, folyamatos- és 

naprakész- e? 

o A Pedagógiai programban rögzített elvárásoknak megfelelő-e a tervezés, 

értékelés? 

o A formai követelményeket betartja e az óvónő? 

 

 A nevelési év kiemelt feladatai jelen vannak–e? 

 A szokás és szabályrendszer megfelelően tudatosult e a gyermekekben? 

 A gyermeki önkiszolgálás hogyan fejlődik a csoportokban? 

 Az ünnepek, jeles napok, rendezvények hogyan valósulnak meg a nevelési év 

folyamán? 

 Hogyan differenciál az óvodapedagógus? 
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 A pedagógusok törekednek-e a tervek egymásra épülésére, a folyamatosságra? 

 Hogyan segíti a gyerekek fejlődését az óvodapedagógus? 

 A higiéniai előírásokat betartják e a csoportok? 

 Megjelennek- e a hagyományok az ünnepeink alkalmával?  

 Milyen formában ünnepelik meg a csoportok a nemzeti ünnepeinket, 

 A szülői kapcsolattartás dokumentálása megvalósul-e? 

 Milyen intézkedések történnek a gyermek érdekében? 

 Tükrözi e a csoportszoba, az öltöző az ünnep jelképeit? 

 A szülői közösség elégedettségének nyomon követése. 

 Törekednek- e a csoportok a játékeszközök állapotának megóvására a csoportban és az 

udvaron? 

Gyermekvédelmi feladatok ellátásának ellenőrzése: 

 Dokumentáció megfelelő-e? 

 A családvédelmi, gyermekvédelmi szervekkel való kapcsolattartás 

rendszeressége, módszerei elegendőek-e, megfelelőek-e? 

 Mit és hogyan tesz a gyermekvédelmi felelős a problémás esetek megsegítése, 

támogatása érdekében? 

 

Minden óvodapedagógus egyaránt lát el gyermekvédelmi feladatokat! 

 

A dajkák ellenőrzési szempontjai: 

 

 Az óvodapedagógusokkal való együttműködés módja. 

 A gyermekek között végzett gondozási teendők elvégzése  

 A csoportszobák, egyéb helyiségek tisztasága megfelel-e a higiénés 

követelményeknek? 

 Személyre szabott munkaköri feladatok elvégzésének pontossága, alapossága 

megfelel-e a kívánalmaknak? 

 A szabályozásoknak HACCP–nek megfelelően történik-e helyiségek 

takarítása? 

 A balesetvédelmi előírások megtartásával történik-e a munkavégzés? Az 

előírásoknak megfelelő védő-és munkaruhát használják-e a dolgozók? 

 Az óvoda berendezési és felszerelési tárgyainak védelme. 

 Hatékony munkavégzés, megbízhatóság, rátermettség 

 

Budapest, 2018. augusztus 31. 

PH.      

       

       ……………………………… 

Óvodavezető 
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1.sz. Melléklet 

 Az óvoda dolgozóinak munkarendje:                

Az óvoda a gyermekek számára reggel:  7:00-17:00 óráig tart nyitva. 

A teljes nyitva tartás alatt szakképzett óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. 

Reggeli gyülekező. 7:00-tól 

Óvodapedagógusok munkarendje:  

Óvodavezető: Az intézményvezetői munka speciális feladatai rugalmas időbeosztást 

követelnek. Az Nkt. 5. melléklet egységesen az intézmény gyermek- illetve tanulói létszáma 

alapján adja meg a vezetőkre és vezető helyettesekre vonatkozó kötelező óraszámokat az 

egyes intézménytípusokban.  

 

Intézményvezető heti óráinak száma  

 

 A B C D E 

1 Intézménytípus legalább 450 fő 

gyermek-, 

tanulólétszám 

200-449 fő 

közötti 

gyermek-, 

tanulólétszám 

50-199 fő 

közötti 

gyermek-, 

tanulólétszám 

50 fő alatti 

gyermek-, 

tanulólétszám 

2 Óvoda 6 8 10 12 

 

Az intézményvezetők munkaidejének fennmaradó része a NKT. 69.§ (5) bekezdés alapján 

teljesen kötetlen: „A nevelési-oktatási intézmény vezetője munkaideje felhasználását és 

beosztását, az 5. mellékletben foglalt tanórák, foglalkozások megtartásának kötelezettségén 

kívül maga jogosult meghatározni.” 

 

Délelőttös: Csoportban  

eltöltendő kötött óra 

Csoporton kívül 

oktatással neveléssel le 

nem kötött óra 

összesen 

napi 

Heti 

munk

aidő 

Óvodapedagógus Heti 32 óra 

 

Munkaidő fennmaradó 

részében, legfeljebb heti 

négy órában a nevelést 

előkészítő, azzal 

összefüggő egyéb 

pedagógiai feladatok, a 

nevelőtestület munkájában 

való részvétel, gyakornok 

szakmai segítése, továbbá 

eseti helyettesítés 

rendelhető el az 

óvodapedagógus számára. 

8 óra 40 óra 

 hétfőtől-csütörtökig: 

7.00-13.30  

Munkaközi szünet: 
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12.50-13.10 

Péntek: 

7.00. – 13.00 

Munkaközi szünet: 

13.00-13.20 

 

Délutános: Csoportban eltöltendő köt. 

óra 

Csoporton kívül 

oktatással neveléssel le 

nem kötött óra 

Összesen Heti 

munkaidő 

 

óvodapedagógus 

 

Heti 32 óra 

 

 8 óra 

 

 

40 óra 

Délutános hétfőtől-csütörtökig: 

10.30 – 17.00 

Péntek: 11.00. – 17.00 

Munkaközi szünet: 

14.00-14.20 

 

   

 

Dajka munkarendje: 

Lépcsőzetes 

munkarend 

Munkaközi 

szünet 

Napi 

munkaidő 

Heti munkaidő Dolgozók 

6.10. - 14.30. óráig 12.00-12.20. 8 óra 40 óra 1 fő 

7.40. - 16.00. óráig 12.20-12.40. 8 óra 40 óra 1 fő 

8.40. - 17.00. óráig 12.40.- 13.00 8 óra 40 óra 1 fő 

 

Konyhai kisegítő munkarendje: 

 Napi munkaidő Munkaközi 

szünet 

Heti 

munkaidő 

Dolgozók 

6.10 - 14.30 

óráig 

8 óra 11.40-12.00 40 óra 1 fő 
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2. sz. Melléklet 

Továbbképzési terv 2018/2019 

 

Továbbképzésben résztvevők: 

Óvodánkban minden területen igyekszünk szakképzett munkatársakat felvenni, hogy a 

személyi feltételeink megfeleljenek a követelményeknek, törvényi előírásoknak. Szakmai 

előrelépéseink lehetőségét a továbbképzési terv teljesítése adja.  

Továbbképzésben résztvevő pedagógusok és az őket helyettesítő pedagógusok 

A távollevő helyettesítése belső eseti helyettesítéssel történik, anyagi terhet nem jelent, 

326/2013. (VII. 30.) Korm. rend. 17.§-sa alapján. 

Művészeti nevelés az óvodában és az ezzel kapcsolatos szervezett konferenciára és 

továbbképzésre lehet jelentkezni.  

 

A nevelési évben, a költségvetésben meghatározott összeg erejéig azon kollégák 

továbbképzése támogatott, akiknek szakvizsga és képesítést teljesíteni kell.  

Továbbképzési terv készül, az igények összegyűjtését minden év február 22-ig kell leadni az 

óvodavezetőnek. Az elbírálást, a továbbképzés hasznosságának megítélését a nevelőtestület 

végzi a beadástól számított 1 héten belül.  

Szakvizsga megszerzése :   

Gyakornoki minősítő vizsga: 

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján:  Becsei Zsolt 
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3. sz. Melléklet 

Az óvodai csoportok alakulása a 2018/2019-es nevelési évben beírt 

gyermeklétszám 2019. szeptember 01.-i állapot  

 

 3 év 

alatti 

3-4 

éves 

4-5 

éves 

5-6 

éves 

6-7 

éves 

fiú lány 

Maci 

csoport 

1 2 3 5 2 8 5 

Katica 

Csoport 

  11 6  9 8 

Süni 

csoport 

4 11    10 5 

Összesen 5 13 14 11 2 27 18 

 

4sz. Melléklet 

Ellenőrzési szempontok 

 

Ellenőrzés 

ideje 

Ellenőrzés 

tartalma-

Mit? 

Ellenőrzés 

célja 

Ellenőrzö

tt személy 

Módszere Az 

ellenőrzés

t végző 

személy 

Az 

értékelés 

módja 

Október Egyéni 

problémákkal 

küzdő 

gyermekek 

egyéni 

fejlesztése 

A gyermekek 

fejlesztésének 

megszervezése 

Óvodaped. 

 

Fejlesztési 

terv 

vizsgálata, 

beszélgetés 

Óvodavezető Feljegyzés 

beszélgetés 

November Megvalósulási 

folyamat. 

Éves 

munkatervben 

meghatározott 

feladatok  ell. 

Óvodaped. 

 

Beszélgetés Óvodavezető Feljegyzés 

December Takarítási 

feladatok 

elvégzése 

 

 

 

 

 

Ünnepély, 

rendezvény 

Megfelelő 

higiénés 

feltételek 

biztosítása, 

követelmények 

betartása 

 

Szervezés, 

lebonyolítás, a 

megszervezés 

színvonala 

Dajkák 

 

 

 

 

 

 

Óvodaped. 

 

Óvodabejárás 

 

 

 

 

 

 

Látogatás 

Óvodavezető 

 

 

 

 

 

 

Óvoda-vezető 

Feljegyzés 

 

 

 

 

 

 

 

Beszámoló 

Január Óvodai csoport Dokumentáció 

ell. 

/csoportnaplók, 

mulasztási 

Óvodaped. 

 

Dokumentum

elemzés, 

dokumentum 

vizsgálat 

Óvodavezető 

 

Feljegyzés 

tapasztalatok 

megbeszélése 

az óvónőkkel 
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naplók, 

fejlesztőtevéken

ység 

dokumentációja/ 

 

Február 

 

 

 

 

Óvodai csoport 

 

 

 

 

 

 

Szabadságolási 

terv 

A helyi 

programban 

megfogalmazott

ak 

megvalósítása 

 

 

Szabadságolási 

terv, az 

ütemezés 

megfelel-e a 

törvényi 

előírásoknak? 

Óvodaped. 

logopédus, 

pszichológus, 

dajkák 

 

 

 

Óvodavezető  

Csoportlátoga

tás, 

megfigyelés, 

egyéni 

beszélgetés 

 

 

Dokumentum 

ell. 

Óvodavezető 

 

 

 

 

 

 

Óvodavezető 

Feljegyzés 

egyéni 

beszélgetés az 

érintett 

kollégákkal 

 

 

Megbeszélés 

Március Munka és 

baleset védelmi 

oktatás 

 

Óvodai 

csoportok 

Szabályok, 

előírások 

ismertetése 

 

Óvodai élet 

feltételeinek 

vizsgálata 

Minden 

dolgozó 

 

 

Óvodaped. 

 

Ismertetés 

 

 

 

óvodabejárás 

Óvodavezető 

 

 

 

Óvodavezető 

Munkavédelmi 

naplóba 

bejegyzés 

 

Beszámoló 

Április Óvodai 

csoportok 

A szülői 

kapcsolattartás 

dokumentálása 

Óvodaped. 

 

 

 

Beszámoltatás

, dok. Ell. 

Óvodavezető Feljegyzés, 

beszélgetés 

Május Ünnepély, 

rendezvény 

tervezet 

ell. 

Szervezés, 

lebonyolítás 

színvonal 

 

Az éves 

munkatervben 

meghatározott 

feladatok 

elvégzésének 

ell. 

Óvodaped. 

 

 

 

Látogatás 

Beszámoltatás 

Óvodavezető 

Óvodavezető 

Beszámoló 

Feljegyzés 

Június, 

Július, 

Augusztus 

Nyári élet az 

óvodában, 

létszám 

alakulása 

 

 

 

 

Takarítási 

feladatok 

ellenőrzése 

A nyári óvodai 

élet tartalmas 

megszervezésén

ek módja 

 

 

 

 

A feladatok 

elvégzésének 

ell. 

Óvodaped. 

 

 

 

 

 

 

 

Dajkák 

Bejárás, 

megfigyelés. 

Tervek 

áttekintése 

 

 

 

 

Bejárás 

Óvodavezető 

 

 

 

 

 

 

 

Óvodavezető 

Beszámoló, 

feljegyzés, 

beszélgetés, 

megfigyelés 

 

 

 

 

Feljegyzés 
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5sz. Melléklet 

Munkaköri leírások – Minta 

Óvodai dajka 

Név:                  
Születési hely:   
Születési hely:   
Születési idő:     

Szervezeti egység:  
Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 

1089 Budapest, Elnök utca 4. 

OM: 034394 

Munkakör megnevezése:  
Óvodai dajka – FEOR 5221 

Munkakör célja:  
A pedagógiai program eredményes megvalósítása, a gyermekek zavartalan és folyamatos ellátása 
érdekében segítse az óvodapedagógusok munkáját. 
 Az óvodai környezet rendjének, tisztaságának fenntartása. 

A munkakör függelmi kapcsolata:  
Függelmi felettese:  
óvodavezető 
Közvetlen munkahelyi irányító:  
óvodavezető, óvodapedagógus 
Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkarendben a vezető irányítása és ellenőrzése alapján, 
csoportmunkáját az óvodapedagógus irányítása alapján végzi. 
 

 A munkakör betöltésének feltételei: A munkakör betöltőjének végzettsége 

Iskolai végzettség: Egészségügyi alkalmasság, büntetlen 
előélet. 

 

Szakképzettség: Minimum 8 általános, új alkalmazás 
esetén dajkai képesítés 

Dajka 

Nyelvtudás:    

Munkaidő, munkarend:   

 

Heti munkaidő: 40 óra/hét, hétfőtől péntekig, változó munkakezdéssel, az óvoda munkarendje, és az 

óvodavezető által elkészített munkaidő-beosztás szerint. 

                            

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

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

fenntartójának, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető 

engedélyével hagyhatja el az óvodát. Munkaidőben ne használjon mobiltelefont. 

 

MUNKAKÖR JELLEMZŐI, FELADATAI 
  
A. KÖVETELMÉNYEK 
Mint az intézmény dolgozója, az óvoda által képviselt erkölcs alapján él, mind a magán életét, mind a 
munkahelyi viselkedését, beszédét, ehhez igazítja. 
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Elvárt ismeretek: 
Az óvoda nevelési és egészségügyi előírásainak, belső szabályzatainak ismerete. 
 
Szükséges képességek: 
A gyermekek kérdései, nehézségei iránti érzékenyég. 
 
Személyi tulajdonságok: 
Szeretetteljes és példaadó viselkedés gyakorlata 
 
B. CÉL 
Az óvodapedagógus mellett a nevelési tervnek megfelelően tevékenyen részt vesz a csoport életében. 
 
A rábízott gyermekek gondozása, felügyelete, nevelése a nevelési program szerint, és az óvoda rendjének, 
tisztaságának fenntartása.  
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 
Alapelv: A gyermekek ellátása az elsődleges tennivaló, azt követik a mindennapos teendők, a takarítás és 
egyéb szervezési feladatok végzése. 
 
C. FELADATA 
A rábízott gyerekek nevelése és fejlesztése, a legjobb tudásának megfelelően, minden területre kiterjedően.  
Feladatait a köznevelési törvényben meghatározottak szerint, az országos és helyi nevelési program alapján 
végzi önállóan és felelősséggel. 
 
D.FELELŐSSÉGE 
A csoportjába járó gyermekek szeretetteljes nevelése, egyéni képességeik kibontakoztatása, az iskolai életre 
való felkészítésük és az óvoda jó hírnevének elősegítése. 
 
MUNKAVISZONYT ÉRINTŐ SZABÁLYOK 
 
JOGÁLLÁSA 
 
Munkáját a 2012.évi I. törvény a Munka Törvénykönyve, a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 
20/2012.(VIII.31.) EMMI - rendelet, az azt kiegészítő végrehajtási rendeletek, az intézmény Szervezeti és 
Működési szabályzata szerint köteles az óvodavezető közvetlen irányítása és ellenőrzése alatt végezni. 
 
Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi feladatok és felelősségek: 

 

A dajka köteles a munkaidőt, a munkarendet és a gyermekek napirendjét betartani. 

Távolmaradásáról a fenntartót az óvodavezetőt köteles időben értesíteni. 

Munkaideje alatt az óvoda területét csak az óvodavezető, ill. annak távolléte esetén a fenntartó engedélyével 

hagyhatja el.  

Az alkalmazott munkaidő beosztását az óvoda vezetőjének előzetes engedélyével, a csere lebonyolítási 

módjának megjelölésével cserélheti csak el.  

Munkavégzéséről jelenléti ívet vezet. 

Az intézmény biztonsága érdekében záráskor eleget tesz a tűz- és vagyonbiztonsági előírásoknak (ajtók, 

ablakok zárása, fűtés ellenőrzése). Meggyőződik arról, hogy elektromos készülék nem maradt-e bekapcsolva, 

ill. áram alatt. 

A tudomására jutott pedagógiai információkat titokként kezeli, nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket 

tapintatosan az óvópedagógushoz irányítja. Az óvoda belső életéről, gazdasági helyzetéről felvilágosítást 

illetéktelen személynek nem adhat. 
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Ellátja a baleset-megelőzési feladatokat, alkalmazza a speciális biztonsági előírásokat. 

A rábízott gépeket és eszközöket rendeltetésszerűen és a munkavédelmi előírásoknak megfelelően használja, 

állagmegóvásukról gondoskodik, és azokért leltári felelősséggel tartozik. 

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

Az óvoda tárgyait és eszközeit felelősséggel használja és óvja, a biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírásokat 

mindenkor betartja. A munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért 

kártérítési felelősséggel tartozik. 

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

Munkakörülményeinek javításához szükséges tárgyi feltételek fejlesztéséhez a költségvetés tervezésénél 

javaslatot tehet. 

Munkaidőben ne használjon mobiltelefont. 

Leltári felelősséggel tartozik csoportjának berendezési tárgyaiért és eszközeiért. 

 

Takarítási feladatok: 
Tisztán tartja az óvoda helységeit, az udvarát és környezetét, ellátja a naponkénti takarítási munkákat. 
Tisztán tartja, fertőtleníti a gyermekek eszközeit.  
Mossa, vasalja, javítja az óvoda textíliáit, és azokért leltárilag felelős. 
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. 
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. 
Az időszakonkénti nagytakarítást és fertőtlenítést elvégzi. 
 

Bizalmas információk kezelése 

A gyermekek, a szülők, a dolgozók személyiségjogait érintő információkat megőrzi. 
Az óvoda belső életéről, gazdasági helyzetéről és a még el nem döntött belső ügyekről senkinek információt 
nem adhat ki, a tájékoztatás ezekben az ügyekben az óvodavezető feladata. 
A gyermekek magatartásáról, előmeneteléről a szülőknek tájékoztatást nem adhat. 
 
Étkezéssel kapcsolatos feladatok: 
A konyhai feladatokat ellátja: biztosítja a gyermekek étkezési feltételeit, besegít az étkeztetésben.  
A HACCP-előírásait - az előírt minimumkövetelményeket maradéktalanul betartja.  
Aktívan közreműködik a gyermekek önkiszolgálásában, tevékenységében. 

Étkezések után segít a teremrendezésben. 

Egész nap folyamatosan gondoskodik a gyermekek számára tiszta pohárról és ivóvízről. 

Az étkezésnél használt evőeszközöket és edényeket az egészségügyi előírásoknak megfelelően tisztítja és 

elrakja. 

A reggelit, a tízórait, a szállítótól átvett ebédet és az uzsonnát előkészíti. 

Naponta köteles ételmintát eltenni. 3 napig megőrizni hűtőszekrényben. 

Minden nap, étkezések után a konyhát kitakarítja, hetente egyszer nagytakarítást végez. 

Felelős a konyha vagyontárgyainak, eszközeinek rendeltetésszerű használatáért. 

Az evőeszközökért és edényekért leltári felelősséggel tartozik, és vezeti a törésnaplót. 

 

Ellenőrzés 
Ellenőrzi a csoportszoba rendjét és tisztaságát, gondoskodik az egészségügyi, munkavédelmi, tűzvédelmi 
előírások betartásáról. 
 
Ellenőrzése 
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Az SZMSZ és az éves intézményi munkaterv tartalma és ütemezése szerint. 
Joga van évente legalább egyszeri ellenőrzésére, munkájáról véleményezéshez. 
Ellenőrzését maga is kérheti. 
Rendkívüli ellenőrzésére a naprakészség, munkafegyelem ellenőrzése esetén, illetve a munkájával szemben 
felmerült ok miatt kerülhet sor. 
Az ellenőrzésével kapcsolatban kialakított véleményhez írásbeli észrevételt tehet. 
 
Ellenőrzésére jogosultak: 
Óvodavezető  
 
Kapcsolatok 
Törekszik a legjobb munkakapcsolat kialakítására váltótársával és a csoport dajkájával, valamint az óvoda 
minden dolgozójával. 
Törekszik jó kapcsolat kialakítására és fenntartására a közösség minden tagjával. 
Pedagógiai tevékenységével segíti az óvoda és a család együttműködését (szülői értekezlet, fogadóóra, nyílt 
nap, családlátogatás, közös programok). 
Jó kapcsolatot tart fenn a szülőkkel. 
A média fele - beleértve az írott és az elektronikus sajtót is – nyilatkozatot, riportot kizárólag az óvodavezető 
engedélye alapján tehet.  
 
Szervezési feladatai: 
Teremrendezés. 
Biztosítja a játszó-eszközök kitételét és a munkatevékenység feltételeit. 
Segítséget nyújt a gyermekek öltözködésében. 
Ügyel a balesetek megelőzésére.  
A beteg gyermeket ápolja, fertőző betegség esetén a fokozott egészségügyi előírások szerint jár el. 
Séták, kirándulások, színházlátogatások alkalmával segít a gyermekek felügyeletében, a felügyelet közben 
más munkát nem végez, a gyermekeket egyedül soha nem hagyhatja. 
Az egész intézményt érintő ünnepélyeken és programokon részt vesz (SZMSZ). 
Munkáját a gyermekek óvodai napirendjéhez igazodva végzi. 
 
Eseti dajkai feladatok: 
Szükség esetén a gyermekeket lemossa. 
Nyári időszakban a gyermekek fürdőzésénél, tisztántartásukban segítséget nyújt. 
Időszakonként köteles teljes nagytakarítást végezni (ünnepekhez kötődően, nyári zárás idején, fertőző 
megbetegedés esetén. 
Havonta fertőtleníti a csoportszoba játékait, bútorokat, fertőző betegség esetén azonnal. 
Meghatározott rend szerint (háromhetente) ágyneműt cserél, szükség esetén gyakrabban. 
Évszaknak megfelelően minden reggel az udvari bútorokat letörli, időszakonként az udvari játékokat 
lemossa. 
Nyári időszakban gondoskodik a szabadban történő étkezés higiéniájáról. 
 

Környezetvédelmi feladatai:  
Aktívan részt vesz a környezetvédelmi feladatok ellátásában. 

Helyettesítések  

Záradék:  
A munkája során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli. 
A munkaköri leírásban foglaltak ismerete, alkalmazása a munkakör betöltőjére kötelező, a benne foglaltak 
végrehajtásának elmulasztása esetén a munkavállaló felelősségre vonható, anyagi felelősséggel is tartozik. 
A munkaköri leírás csak a munkakör betöltőjének alapvető, rendszeresen visszatérő feladatait, 
kötelezettségeit tartalmazza. A munkavállaló ezen kívül is köteles ellátni a munkaköréhez kapcsolódó, de itt 
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nem szabályozott eseti vagy ciklikus feladatokat, ha annak szükségessége felmerül, ill. indokolt, vagy erre a 
munkahelyi irányítójától utasítást kap. 
Jelen munkaköri leírás munkajogi értelmezésénél és végrehajtásánál a Munka Törvénykönyv munkavégzésre 
vonatkozó szabályai általános érvénnyel bírnak. 

Készítette és kiadta: 
                                                                         ………………………………………………. 
                                                                                munkáltatói jogkört gyakorló vezető 
 

Jelen munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem, az abban rögzítetteket magamra nézve kötelezően 
elfogadom. A hivatkozott jogszabályokat, illetve az Egyetem szabályzatait ismerem. 
A munkaköri leírás egy példányát átvettem. 
Budapest, …………………………………. 
                                                                                      …………………………………………. 
                                                                                                              munkavállaló 

A jelen munkaköri leírás 3 példányban készül, melyek kiosztása: 
                 - munkavállaló 
                 - Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóság 
                 - szervezeti egység vezetője 

 

Óvodapedagógus 

Név:                 
Születési név:   
Születési idő:  

Szervezeti egység: Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 
                                1089 Budapest, Elnök utca 4. 
                                OM: 034394 
    

Munkakör megnevezése: óvodapedagógus – FEOR 2432 

Munkakör célja: óvodás korú gyermekek nevelése, oktatása, iskolára való felkészítése 

A munkakör függelmi kapcsolata:  
Függelmi felettese: óvodavezető 
Közvetlen munkahelyi irányító: óvodavezető 
Közvetlen beosztottak: Dajka 

 A munkakör betöltésének feltételei: A munkakör betöltőjének végzettsége 

Iskolai végzettség: óvodapedagógus oklevél óvodapedagógus oklevél 

Szakképzettség: óvodapedagógus óvodapedagógus 

Nyelvtudás:    

Gyakorlati idő:   

Munkaidő, munkarend:   
Heti munkaidő: 40 óra/hét, hétfőtől péntekig, változó munkakezdéssel, az óvoda munkarendje, és az 
óvodavezető által elkészített munkaidő-beosztás szerint. Csoportjában a gyermekek között kötött óraszáma: 
heti 32 óra. 
Kötelező órán felüli idő: heti 8 óra  
 
Az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógusként foglalkozik a gyerekekkel. Munkaidejét és kötött 
óraszámát a mindenkor érvényben lévő jogszabály alapján határozza meg az óvoda vezetője. 
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Az óvodában, olyan időpontban jelenjék meg, hogy munkaidejének kezdetekor munkavégzésre 
rendelkezésre álljon. Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelezze 
vezetőjének, fenntartójának, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. Munkaidő alatt csak a 
házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát. Munkaidőben ne használjon mobiltelefont. 
 

MUNKAKÖR JELLEMZŐI, FELADATAI  
A. KÖVETELMÉNYEK 
Elvárt ismeretek: 
Az óvodapedagógiára vonatkozó szakmai és jogi előírások, a belső szabályzatok ismerete. 
Szükséges képességek: 
A gyermekek kérdései, nehézségei iránti érzékenyég, példaadó viselkedés gyakorlata. 
Személyi tulajdonságok: 
Pedagógusi elhivatottság, pontosság, megbízhatóság, türelem, vidámság, játékosság. 
B. CÉL 
A rábízott gyermekek egyéni és közösségi nevelése, fejlődésük sokoldalú elősegítése, tevékenységük 
életkoruknak megfelelő irányítása. Mint az intézmény dolgozója az óvoda által képviselt erkölcs alapján él, 
mind magán életét, mind a munkahelyi viselkedését, beszédét, ehhez igazítja.  
C. FELADATA 
A rábízott gyerekek nevelése és fejlesztése, a legjobb tudásának megfelelően, minden területre kiterjedően.  
Feladatait a köznevelési törvényben meghatározottak szerint, az országos és helyi nevelési program alapján 
végzi önállóan és felelősséggel. 
D.FELELŐSSÉGE 
A csoportjába járó gyermekek szeretetteljes nevelése, egyéni képességeik kibontakoztatása, az iskolai életre 
való felkészítésük és az óvoda jó hírnevének elősegítése. 
 
MUNKAVISZONYT ÉRINTŐ SZABÁLYOK 
JOGÁLLÁSA 
Munkáját a 2012.évi I. törvény a Munka Törvénykönyve, a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 
20/2012.(VIII.31.) EMMI - rendelet, az azt kiegészítő végrehajtási rendeletek, az intézmény Szervezeti és 
Működési szabályzata szerint köteles az óvodavezető közvetlen irányítása és ellenőrzése alatt végezni. 
A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyet a vonatkozó 
jogszabályok határoznak meg. 
 
FŐBB FELELŐSSÉGEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK 
A helyi pedagógiai program szerint tervezi, szervezi, irányítja a csoportjában folyó pedagógiai munkát 
(nevelési módszerek, szemléltető eszközök készítése).  
    Rendszeresen felkészül a másnapi feladataira, előkészíti a szemléltető eszközöket, anyagokat, kellékeket.  
A pedagógiai programnak és az éves munkatervnek megfelelően önállóan és felelősséggel fejleszti az egyes 
gyermeket és a csoportot. 
Felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért, nevelőtevékenysége keretében gondoskodjon a 
gyermekek testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről.  
Az ismereteket sokoldalúan és tárgyilagosan közvetítse.  
Nevelőmunkájában érvényesíti a tehetséggondozást, felzárkóztatást, a másság elfogadását. 
Törekszik a gyermekek értelmi-testi-lelki fejlődéséhez biztonságot, nyugalmat és szeretetteljes légkört 
teremteni. 
Szakmai, pedagógiai, pszichológiai ismereteit folyamatosan fejleszti, a szakmai és erkölcsi követelményeknek 
megfelel. 
A csoportszobában és a közös helyiségekben teremtsen esztétikus környezetet, amely harmonizál az óvoda 
többi helyiségével! 
A külső világ tevékeny megismeréséhez gondoskodjon biztonságos, külső helyszínekről, kíséretről. 
Naprakészen vezeti a csoportmunkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat (mulasztási napló, 
csoportnapló, személyiséglapok). 
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Kapcsolatot tart a szülőkkel, pedagógiai és egészségügyi felvilágosító tevékenységével hozzájárul az óvodai 
és a családi nevelés egységének kialakításához. A gyermekek és a szülők emberi méltóságát és jogait 
tiszteletben tartja.  
Részt vesz az óvoda szülői értekezletein, megszervezi és vezeti azt, a szükségleteknek megfelelően 
fogadóórát és nyílt napot tart. A szülőket folyamatosan érdemben tájékoztatja az óvodában folyó 
nevelőmunkáról, a kisgyermek fejlődéséről.  
Figyel az igazolatlan hiányzásokra. 
Az SZMSZ-ben és az éves tervben rögzített ünnepekhez és óvodai hagyományokhoz igazodva kialakítja 
csoportjában a megünneplés módját. 
Az iskolaérettségi vizsgálatokat január 15-ig elvégzi, tájékoztatja a szülőket, és január 30-ig a szakértői 
bizottsághoz irányítja azt, akinél ez szükséges. 
Biztosítja a szülők számára, hogy a beiskolázás előtt minél több információhoz jussanak (faliújság, 
szórólapok, óvoda újság). 
Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályokat és a belső szabályzatok előírásait, szakszerűen végrehajtja a 
pedagógiai feladatokat. Egészséges napirendet állít össze, betartja a közösségi élet magatartási szabályait és 
az egészségügyi előírásokat. 
Gondoskodik a gyermekek testi épségéről, erkölcsi védelméről, személyiségük fejlődéséről, képességeik 
fejlesztéséről, a balesetek megelőzéséről.  
Alkotó módon együttműködik a nevelőmunka fejlesztése, a nevelőtestületi egység kialakítása érdekében. 
Köteles megtartani a pedagógusetika követelményeit, valamint a munkafegyelem és közösségi 
együttműködés normáit. 
Életszemléletében törekedjen a pozitív beállítottságra, működjön együtt a jó munkahelyi légkör 
megteremtésében! 
A csoportszobában, az óvoda udvarán, séta, kirándulás alkalmával, gyermekeket felügyelet nélkül nem hagy.  
Csoportjában - délutáni alvásidőben is - csak pedagógiai feladataival foglalkozik.  
A csoportszobában idegen csak az óvodavezető tudtával és engedélyével tartózkodhat. 
Az óvodában történt legkisebb balesetről, orvost igénylő esetekről is tájékoztatja a vezetőt. 
A minőségfejlesztés érdekében az óvodavezető által ütemezett feladatokat (kérdőív, neveltségi, fejlettségi 
szintméréseket) elvégzi. 
 
KÖTELESSÉGE 
Minden óvodapedagógusnak hivatásából eredő kötelessége, hogy fejlessze szakmai és általános 
műveltségét, tökéletesítse pedagógiai munkáját. Ennek érdekében használja fel az önképzésben és a 
szervezett továbbképzésben biztosított lehetőségeket. 
Az érvényben lévő alapdokumentum előírásai és ajánlásai szerint megfelelően felkészül a tervszerű 
nevelőmunkára. Alkalmazza a gyermekek tevékenységéhez szükséges szemléltető eszközöket, 
segédanyagokat. Ellátja a szakmai munkával kapcsolatos ügyviteli teendőket. 
A pedagógiai munkával, az óvoda ügyvitelével és működésével kapcsolatos – kötelező óraszámon kívüli – 
rendszeres, vagy esetenkénti teendőket a vezető útmutatása szerint végzi. 
Óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait. A csoportszobában elhelyezett leltári tárgyakért és az 
általa használt eszközökért leltári felelősséggel tartozik. A munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes 
megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. 
Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival és munkájával, a gyermekek egészségügyi és családi 
körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni. 
 
TERVEZÉS 
A költségvetés készítésénél javaslatot tesz csoportjában a bútorok, eszközök javítására, pótlására, 
bővítésére. 
Az éves nevelési és oktatási terv kialakításában tevékenyen részt vesz. 
A munkakörülmények javításához szükséges tárgyi feltételek fejlesztésére javaslatot tehet. 
VAGYONI ÉRDEKELTSÉG 
Leltári felelősséggel tartozik csoportjának berendezési tárgyaiért és eszközeiért. 
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BIZALMAS INFORMÁCIÓK KEZELÉSE 
A gyermekek, a szülők, a dolgozók személyiségjogait érintő információkat megőrzi. 
Az óvoda belső életéről, gazdasági helyzetéről és a még el nem döntött belső ügyekről senkinek információt 
nem adhat ki, a tájékoztatás ezekben az ügyekben az óvodavezető feladata. 
 
ELLENŐRZÉS 
Folyamatosan értékeli és ellenőrzi csoportjában a gyermekek teljesítményét, fejlődését, és erről legalább 3 
havonta a személyiséglapon feljegyzést készít. 
Ellenőrzi a csoportszoba rendjét és tisztaságát, gondoskodik az egészségügyi, munkavédelmi, tűzvédelmi 
előírások betartásáról. 
 
KAPCSOLATOK 
A nevelőtestület tagjaként részt vesz a nevelői értekezleteken, legjobb tudása szerint törekszik a pedagógiai 
cél megvalósítására. 
Törekszik a legjobb munkakapcsolat kialakítására váltótársával és a csoport dajkájával, valamint az óvoda 
minden dolgozójával. 
Törekszik jó kapcsolat kialakítására és fenntartására a nevelőközösség minden tagjával. 
Pedagógiai tevékenységével segíti az óvoda és a család együttműködését (szülői értekezlet, fogadóóra, nyílt 
nap, közös programok). 
Jó kapcsolatot tart fenn a szülőkkel. 
A média felé - beleértve az írott és az elektronikus sajtót is – nyilatkozatot, riportot kizárólag az óvodavezető 
engedélye alapján tehet.  
 
EGYÉB FELADATOK ELVÁRÁSOK 
Különös gonddal foglalkozik a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekekkel. 
Nem alkalmazhat a pedagógia elveivel ellentétes büntetési eljárásokat, köteles tiszteletben tartani a 
gyermekek emberi méltóságát és jogát.  
Tilos bármilyen testi, lelki megkülönböztetés, fenyítés, ennek megszegése (például: testi fenyítés, 
megfélemlítés, csoporttól való eltávolítás, alvásra, vagy étel elfogyasztására való kényszerítés) fegyelmi 
vétség!  
Az egész intézményt érintő ünnepélyeken és programokon részt vesz. Köteles ellátni azokat a rendszeres 

vagy időszakos feladatokat, amelyeket az óvodavezető a feladatkörébe utal. Betegségét vagy hiányzását a 

fenntartónak, óvodavezetőnek köteles jelezni az SZMSZ szerint. Öt napnál hosszabb távollét esetén 

feladatait, függőben levő ügyeit a helyettesítésével megbízott dolgozó részére átadni szíveskedjen 

 

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

A csoport dokumentumaiért felelősséggel tartozik bármilyen okból történő távolléte 
alatt is. 

Szülői értekezlet tartása 

Előadás, beszámoló, korreferátum, gyakorlati bemutató tartása 

Szertárfelelős 

Könyvtárfelelős 

Honlapkezelés 

Jegyzőkönyvvezetés 

Együttműködik szakmai szolgáltató központokkal 

Pályázatírásban való részvétel 

Továbbtanulók segítése 

Új dolgozó betanítása 
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Leltározás, selejtezés előkészítése 

Felkérés alapján ellátja a  HIT, munkavédelmi és tűzvédelmi megbízatást 

Ifjúságvédelmi feladatokat ellátni, mint gyermekvédelmi felelős 

Az óvoda kulcsaiért felelősséggel tartozik.  

Az óvoda nyitásáért és zárásáért szintén felel. 

Szóbeli felkérésre helyettesíti az óvodavezetőt távollétében, 14 napnál hosszabb 
távolléte esetén írásbeli megbízatásban kap helyettesítési feladatokat. 

 

A minőségirányítással kapcsolatos feladatai:  
Aktívan részt vesz a minőségirányítással kapcsolatos teendők ellátásában. 

Környezetvédelmi feladatai:  
Aktívan részt vesz a környezetvédelmi feladatok ellátásában. 

Helyettesítések  
        helyettesít: óvodapedagógust 
        helyettese: óvodapedagógus 

Záradék:  
A munkája során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli. 
A munkaköri leírásban foglaltak ismerete, alkalmazása a munkakör betöltőjére kötelező, a benne foglaltak 
végrehajtásának elmulasztása esetén a munkavállaló felelősségre vonható, anyagi felelősséggel is tartozik. 
A munkaköri leírás csak a munkakör betöltőjének alapvető, rendszeresen visszatérő feladatait, 
kötelezettségeit tartalmazza. A munkavállaló ezen kívül is köteles ellátni a munkaköréhez kapcsolódó, de itt 
nem szabályozott eseti vagy ciklikus feladatokat, ha annak szükségessége felmerül, ill. indokolt, vagy erre a 
munkahelyi irányítójától utasítást kap. 
Jelen munkaköri leírás munkajogi értelmezésénél és végrehajtásánál a Munka Törvénykönyv munkavégzésre 
vonatkozó szabályai általános érvénnyel bírnak. 

Készítette és kiadta: 
                                                                       ………………………………………………. 
                                                                                munkáltatói jogkört gyakorló vezető 

Jelen munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem, az abban rögzítetteket magamra nézve kötelezően 
elfogadom. A hivatkozott jogszabályokat, illetve az Egyetem szabályzatait ismerem. 
A munkaköri leírás egy példányát átvettem. 
Budapest, …………………………………. 
                                                                                      …………………………………………. 
                                                                                                     munkavállaló 

A jelen munkaköri leírás 3 példányban készül, melyek kiosztása: 
                 - munkavállaló 
                 - Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság  -  Munkaügyi Igazgatóság 
                 - szervezeti egység vezetője 

Budapest, 2018. augusztus 31. 

PH.      

   ……………………………… 

Óvodavezető 
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7. sz. Melléklet 
 

GYERMEKVÉDELMI MUNKATERV 

 

A tervezést segítő dokumentumok: 
 

2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 

2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről 

Az óvodai nevelés országos alapprogramja 363/2012. CXII. 17. 

1997. évi XXXI. törvény 

15/1998. NM rendelet 

115. 20/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvényhez 

 

 A pedagógus, illetve az óvoda, mint intézmény általános gyermekvédelmi 

feladatai: 

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyerekek, tanulók nevelése, oktatása, óvodában a 

gyerekek óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti nevelése, sajátos nevelési igényű tanuló 

esetén az egyéni fejlesztést tervben foglaltak figyelembevételével. 

A gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden 

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

betartatásával, a vészhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő, és szükség esetén más 

szakemberek bevonásával. 

/Knv. 62 (1)/ 

A pedagógus, illetve az óvoda mint intézmény célja a gyermekvédelemben: 

A korai és általános prevenció, a gyermek hátrányos helyzetének csökkentése, a 

veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése a mindenkori törvényeknek megfelelően. 

Az új dolgozok – óvodapedagógusok, dajkák – bevonása a hatékony együttműködő óvodai 

gyermekvédelmi feladatok ellátásába. 

Egységes nevelőtestületi szemlélet kialakítása, információáramlás biztosítása. Etikai 

szabályok betartása. 

Szakszerű prevenciós munka eredményeként csökkenjen a veszélyeztetettség. Az egyre 

nagyobb számú magatartásbeli problémákkal bíró gyermekek segítése, nevelése, szülők számára 

szakmai, gyakorlati segítségadás a csoportos óvodapedagógusok által. 

Gyermekvédelmi tevékenységek, intézményi feladatok és elvárások rendje: 

 

 

Szeptember ill folyamatosan: 
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A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű óvodások felderítése, időben történő felismerése, ok 

feltárása, hatékony együttműködés, folyamatos információ-áramlás kialakítása, egyeztetés a 

csoportban dolgozó óvónőkkel. 

Családsegítő Szolgálattal való kapcsolatfelvétel, konzultáció szükség esetén. 

Külsős szakemberekkel folyamatos kapcsolattartás, közös együttműködés, összedolgozás 

fenntartása 

Nyilvántartás, statisztika készítése 

Szülői értekezletek keretében tájékoztatás a gyermekvédelmi felelős személyéről,fogadóóra 

idejéről, a segítő szolgáltatások lehetőségeiről. 

Családlátogatások, fogadóórák, tanácsadások megszervezése szükség esetén. 

Az egészségügyi okok miatt veszélyeztetett gyermekek kiszűrése, allergia jelzése. 

Személyiségi lapok szükség szerinti átbeszélése a csoportos óvodapedagógusokkal, kiemelten az 

egyéni fejlesztéseket, felzárkóztatást és tehetséggondozást. 

Január: 

A tanköteles gyermekek óvodába járásának ellenőrzése, hiányzások áttekintése. A tapasztalt 

problémák nevelőtestülettel történő egyeztetése, esetleg külső hatósági intézkedések 

kezdeményezése, ha szükséges. Az óvodai szakvélemények előkészítése, iskolaérettségi vizsgálatok 

csoportban és külső segítők igénybevételével (szakszolgálat, szakértői vizsgálat). 

Az intézményi gyermekvédelmi munka féléves összegzése. Szükség esetén információcsere a 

Családsegítő Szolgálattal. 

Március-április: 

A Szakszolgálathoz küldött gyermekek szakvéleményének megismerése. A hátrányos és 

veszélyeztetett helyzetű gyermekek fejlődésének nyomon követése. Esélyegyenlőség biztosítása az 

optimális időben történő iskolakezdés érdekében. 

Május: 

Nyári programok elindítása. Nevelési évet záró értekezletre írásos beszámoló készítése. 

 

Budapest, 2018. szeptember 01. 

 

……………………………………………… 

Gyermekvédelmi felelős 

 

P.H. 
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8. sz. Melléklet 
 

 

   

SEMMELWEIS EGYETEM 

ÓVODÁJA 

MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 

2018/2019 NEVELÉSI ÉV 

„Foglalkozzunk meleg, sugárzó szeretettel a gyermekekkel, s akkor ők 

csodára képesek.” 

E. Fromm 

MUNAKÖZÖSSÉG VEZETŐ: NAGYNÉ GÁL EDIT
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FELADATOK RÉSZTVEVŐK FELELŐS MÓDSZER HATÁRIDŐ ELVÁRT EREDMÉNY 

Fő feladatok az idei nevelési évben 
 
Intézményi önértékelés 
folyamatának továbbvitele, 
folytatása 
 

 
 
 
óvodavezető, 
óvodapedagógusok 

 
 
 
óvodavezető, BÖCS 
tagok 

 
 
 
Nevelőtestületi 
megbeszélés 

 
 
 
2018.08.31. 

 
 
 
Az önértékelési 
folyamat teendőinek 
ismerete 

1. Részfeladatok meghatározása óvodavezető, BÖCS 
tagok, 
óvodapedagógusok 

óvodavezető, BÖCS 
tagok 

Rendszeres szóbeli 
és elektronikus 
kommunikáció 

2018.09.30. Feladatkörök 
felelőseinek 
kijelölése 

2. Éves önértékelési terv 
elkészítése, ennek 
megfelelően a feladatok 
delegálása 

óvodavezető, 
óvodapedagógusok 

óvodavezető, BÖCS 
tagok 
 

Nevelőtestületi 
megbeszélések 
 

2018.09.30. Folyamatosan 
elkészített 
dokumentumok 

3. Dokumentumelemzés óvodavezető, BÖCS 
tagok, Vassné Baranyi 
Beáta, Pelikán 
Györgyi, Kereki Judit, 
Nagyné Gál Edit 

óvodavezető, BÖCS 
tagok 

Dokumentumok 
áttekintése 

2019.01.31. Dokumentumok 
előírásoknak való 
megfelelése 
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4. Óvodapedagógus önértékelő 
szülői kérdőív 

óvodapedagógusok óvodavezető, BÖCS 
tagok 

kérdőíves kikérdezés 2019.04.30. Eredmény feltöltése 
az OH felületére 

5. Óvodapedagógusra 
vonatkozó interjú 
óvodavezető által 

óvodavezető, 
óvodapedgógusok 

óvodavezető, BÖCS interjú 2019.04.30. Eredmény feltöltése 
az OH felületére 

Óvodai alapdokumentumok 
módosítása a törvényi 
változásoknak megfelelően 

óvodavezető, 
óvodapedagógusok 

óvodavezető, mk. 
vezető 

dokumentumok 
átírása a törvényi 
változásoknak 
megfelelően 

2019. 01.31. Előírásoknak 
megfelelő 
intézményi 
alapdokumentumok 

1. Pedagógiai Program, SzMSz, 
Házirend felülvizsgálata 

óvodavezető, 
óvodapedagógusok 

óvodavezető dokumentumok 
vizsgálata  

2019.01.31. Módosított 
dokumentumok 
Fenntartó felé 
továbbítása 

Pedagógiai Program alapján kiemelt 
területek kiegészítő programjai, 
tevékenységei 

óvodapedagógusok óvodavezető, mk. 
tagok, 
óvodapedagógusok 

Tevékenységek 
meghatározása, 
felelősök kijelölése, 
tematika 
megfogalmazása, 
szóbeli egyeztetés 

2018.08.31. Dúsító programok 
által a gyermekek 
ismeretanyagának 
bővítése, törvényi 
előírásoknak való 
megfelelés 

1. Környezetvédelmmel, 
fenntarthatóságra 
neveléssel kapcsolatos 
tematikus napok 
- „A víz csodái” – 

kísérletek a vízzel 
- „A mi Földünk” – Föld 

napja alkalmából 

óvodapedagógusok, 
gyermekek 

 
 
Pelikán Györgyi,  
 
 
Vassné Baranyi Beáta 

játékos 
cselekedtetés, 
magyarázat, 
bemutatás 

2019.03.22. 
 
 
 
 
2019.04.26. 

Gyermekek 
környezettudatos 
magatartásának 
formálása 
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környezetvédelmi 
vetélkedő a 
gyermekeknek 

2. „Egészség napja” – 
egészségtudatos 
magatartás alakítása, 
egészséges életmód 
szokásainak alakítása 
(Teddy Maci Kórház) 

óvodapedagógusok, 
gyermekek 

óvodapedagógusok játékos 
cselekedtetés 

2019.04.05. Egészségtudatos 
magatartás 
formálása 

Pedagógiai Programnak megfelelő 
kiegészítő művészeti tartalmak, 
tevékenységek 

óvodapedagógusok, 
gyermekek 

óvodapedagógusok bemutatás, játékos 
cselekedtetés, 
gyakorlás, 
beszélgetés, 
szemléltetés 

2018.10.01.-
2019.03.31. 

Gyermekek 
művészeti iránti 
fogékonyságának 
erősítése 

1. „Népmese napja” – A három 
kismalac (kis-középső 
csoportosok); Kutya szeretne 
lenni (nagycsoportosok) 

óvodapedagógusok, 
gyermekek 

Nagyné Gál Edit interaktív 
tevékenység, 
mesehallgatás, 
mesében való 
szerepvállalás 
szabadon, 
dramatizálás 

 
 
2018.10.03. 

Esztétikai érzék, 
anyanyelvi 
képességek 
fejlődése, irodalmi 
élmény nyújtása, 
dramatikus 
képességek fejlődése 

2. „Mesebirodalom” - 
dramatikus játékok kicsiknek, 
nagyoknak 

óvodapedagógusok, 
gyermekek 

Kereki Judit bemutatás, 
beszélgetés, játékos 
cselekedtetés, 
pozitív megerősítés 

 
2018.11.22. 

Éntudat-testtudat  
alakítása, 
érzékszervek 
fejlesztése 

3. „Karácsonyi fény” – 
kézműves tevékenység.  
Mécsestartó készítése 
különböző technikákkal a 
korosztályoknak megfelelően 

óvodapedagógusok, 
gyermekek 

Péntek Márti bemutatás, 
cselekedtetés, 
beszélgetés, 
magyarázat, pozitív 
megerősítés 

 
 
2018.12.06. 

Esztétikai érzék 
fejlődése, ünnepi 
ráhangolódás 
segítése 

4. „Hangszerek világa” – 
hangszerkészítés háztartási 
anyagokból, különleges 
hangszerekkel való 
ismerkedés, hangok, zörejek 

óvodapedagógusok, 
gyermekek 

Pelikán Györgyi bemutatás, játékos 
cselekedtetés, 
magyarázat, 
beszélgetés 

 
2019.01.10. 

Zenei képességek 
fejlődése, esztétikai 
érzék, hallás 
fejlesztés 
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felismerése 

5. „Farsangi alakoskodás” – 
Busó álarc készítése 
természetes anyagok 
felhasználásával 
(nagycsoportosok), 
előkészített farsangi álarcok 
díszítése változatos módon 
(kis-és középső csoport) 

óvodapedagógusok, 
gyermekek 

Vassné Baranyi Beáta bemutatás, 
gyakorlás, 
tevékenykedtetés, 
magyarázat, pozitív 
megerősítés 

2019.02.21. Farsangi 
hagyományok 
megismerése, 
esztétikai érzék 
fejlesztése. 

6. „Táncoljunk!” – népi 
mozgásos dalos játékok, 
táncház (nagycsoportosok), 
mondókák, dalos játékok (kis-
és középső csoportosok) 

óvodapedagógusok, 
gyermekek 

Bózsvári Anett játékos 
cselekedtetés, 
pozitív megerősítés, 
bemutatás, 
magyarázat, 
gyakorlás 

2019. 03.07. Esztétikus mozgás 
alakítása, 
ritmusérzék, 
esztétikai érzék 
fejlesztése, közösségi 
érzés fejlesztése, 
népzene és néptánc 
iránti érdeklődés 
alakítása. 



36 

9. sz. melléklet 
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1. ALAPADATOK 

Intézmény neve: Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 

Székhelye: 
 

1089 BUDAPEST, Elnök u. 4. 

 

2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

Sorsz. 
AZONOSÍTÓ Név Rövidítés 

1. 2011. CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről Köznev tv. 

2. 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet. 

a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról 

EMMI r. 

3. 
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

 

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 
Korm. r. 

  

3.   AZ INTÉZMÉNYI ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV HATÁLYA, ÉRVÉNYESSÉGE, FELÜLVIZSGÁLATA  

1. 
Hatálya:  

 

Az Intézményi Éves Önértékelési Terv hatálya kiterjed az óvoda teljes nevelőtestületének pedagógusi körére. A programban foglaltak 
betartása mindenki számára kötelező  

2. 
Érvényesség:  

 

A jóváhagyástól számított következő munkanaptól, 1 évig érvényes.  

3. 
Felülvizsgálatának ideje:  

Az Intézményi Éves Önértékelési Tervet jogszabály változás, valamint egyéb indokolt esetben felülvizsgálni, szükség szerint 
módosítani kell. 
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4.  AZ INTÉZMÉNYI IÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV DOKUMENTUMAINAK KEZELÉSE, TÁROLÁSA  

A dokumentumokat az intézményben az érvényben lévő Iratkezelési és Adatkezelési szabályzatok szerint kell kezelni. 
 
 

5. BELSŐ ÖNÉRTÉKELÉSI CSOPORT 

 Terület Feladat Felelős megnevezése Határidő 

1. Tagjainak a létszáma 3 fő (Óvodavezető+ 2 fő)  Óvodavezető,  
Belső Önellenőrzési 
Csoport 

2018.08.31. 

2. Tagjainak meghatározása Az Óvodavezető által a tagok kiválasztása, megbízása az érintett óvodapedagógusok 
felkészültségének, minőségfejlesztés iránti elkötelezettségének figyelembe vételével 
 
 

Óvodavezető 

2018.08.31. 

3. A tagok feladatai Közreműködik: 
 az Óvodavezető, az óvodapedagógus, az intézmény (a továbbiakban együtt: intézményi) 

elvárás rendszerének meghatározásában 
  önértékelési program és az éves önértékelési terv elkészítésében 
 az önértékelési folyamat során bevonandó további pedagógusok felkészítésében 
 partnerek tájékoztatásában 
 Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató felületének kezelésében 

adatgyűjtéshez szükséges kérdések, interjúk  

Belső Önértékelési 
csoport tagjai 

folyamatos 

 

6. TÁJÉKOZTATÁS 

 Feladat Felelős Határidő 

1. A nevelőtestület tájékoztatása az önértékelés céljáról, az önértékelés folyamatáról, a szükséges erőforrásokról és az 
elvárt eredményekről. 

Óvodavezető 
Belső Önértékelési Csoport 

2017.09.29. 

2. Az önértékelésben érintett pedagógus tájékoztatása az ütemezésről, az értékelésben részt vevő személyekről, azok 
feladatairól, valamint az értékelés módszertanáról, eszközeiről. 

2017.10.31. 

3. Szülők tájékoztatása az önértékelési folyamatról, különös tekintettel az elégedettség mérésről, az óvoda nevelő- 
fejlesztő munkájáról való véleménynyilvánítás lehetőségéről. 

Óvodavezető 
Óvodapedagógusok 

2017.02.28. 

4. Fenntartó tájékoztatása az óvoda önértékelési rendszeréről, folyamatáról Óvodavezető 2017.12.15. 
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7.  AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER MEGHATÁROZÁSA 

 Feladat Dokumentum Felelős megnevezése Határidő 

1. Az Országos óvodai nevelési program figyelembe vételével, azoknak a sajátos 
intézményi elvárásoknak, a meghatározása, amelyek teljesülése vizsgálatra kerül  

 Intézményi dokumentumok vizsgálata 
 Intézményben kialakult szokásokra, alkalmazott gyakorlatokra és módszerekre 

épülő elvárások összegyűjtése. 
 

Pedagógusra, intézményre és 
Óvodavezetőre vonatkozó elvárási 
rendszer szükség szerinti 
módosítása a törvényi változásoknak 
megfelelően 

Óvodavezető, 
Nevelő testület tagjai 

2019.01.31. 

2. A véglegesített intézményi elvárások rögzítése az Oktatási Hivatal által működtetett 
informatikai támogató rendszerben, amely elérhetővé teszi azokat a Hivatal, a külső 
szakértők és szaktanácsadók számára.  

Óvodavezető 
2019.05.31. 

 

8. AZ ÓVODAPEDAGÓGUS ÖNÉRTÉKELÉSE 

 

Önértékelés 
személyi hatálya 

Módszer Gyakoriság Keletkezett dokumentum Érintettek köre  önértékelést végzi Felelős megnevezése Határidő 

Óvodapedagógusok 
és a vezető, ha 
munkakörének része 
foglalkozás tartása 

Szülői kérdőív hatályos 
törvény 
szerint 

kérdőív - önértékelt-
óvodapedagógus - szülői 
 
kérdőív eredményének 
rögzítése az OH 
informatikai felületén 

valamennyi 
óvodapedagógu
s 

Az érintett 
óvodapedagógusok által 
nevelt gyermekek szülei 

Belső Önellenőrzési 
csoport 

2019.05.31. 

Önértékelés kiterjed Módszer Gyakoriság Dokumentum száma Érintettek köre  Az interjút végzi Felelős megnevezése Határidő 

Óvodavezetőre, ha 
munkakörének része 
foglalkozás tartása 

Óvodapedagógusra 
vonatkozó interjú 

hatályos 
törvény 
szerint 

 

interjú az 
óvodapedagógusokkal-
önértékelt Óvodavezető 
 
interjú eredményének 
rögzítése az OH 
informatikai felületén 

Becsei Zsolt 
 

Belső Önértékelési 
csoport 
 
 

Belső önértékelési 
csoport vezetője 
 

2019.04.30. 

Önértékelés kiterjed Módszer Gyakoriság 
Dokumentum száma/ 
kódja 

Érintettek köre 
konkrétan 

Végzi Felelős megnevezése Határidő 

Óvodapedagógusokra 
és az Óvodavezetőre, 
ha vezető 
munkakörének része 
foglalkozás tartása 

Dokumentumelemzés 
- Az Óvodai nevelés 
országos 
alapprogramjára, az 
óvoda pedagógiai 
programjára épülő 

hatályos 
törvény 
szerint 
 

óvodapedagógus 
önértékelés - dokumentum-
elemző 
 
dokumentum elemzés 
eredményének rögzítése az 

Vassné Baranyi 
Beáta 
Pelikán Györgyi 
Kereki Judit 
Nagyné Gál Edit 

Belső Önértékelési 
csoporttagok 
 

 
Belső Önértékelési 
csoport 

2019.01.31. 
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egész éves nevelési 
tanulási ütemterv, a 
csoportprofil, a 
tematikus terv és az 
éves tervezés egyéb 
dokumentumai 
Egyéb foglalkozások 
tervezése 
Óvodai csoportnapló 
Gyermeki 
produktumok 
Tevékenység 
/foglalkozás 
tervezésének 
dokumentumai 

OH informatikai felületén 
 

Önértékelés kiterjed Módszer Gyakoriság 
Dokumentum száma/ 
kódja 

Érintettek köre 
konkrétan 

Végzi Felelős megnevezése Határidő 

Óvodapedagógusokra 
és az Óvodavezetőre, 
ha vezetői 
munkakörének része 
foglalkozás tartása 
 
 
 
 
 
 

Kompetencia alapú 
önértékelés 
kiemelkedő és 
fejlesztendő területek 
meghatározása 

hatályos 
törvény 
szerint 

óvodapedagógus 
önértékelés - foglalkozás 
megfigyelés 
 
a foglalkozás megfigyelés 
eredményének rögzítése az 
OH informatikai felületén 

Minden 
óvodapedagógu
s 

Óvodavezető  
 
 

Óvodavezető 
 

2019.05.31. 

Önértékelés kiterjed Módszer Gyakoriság 
Dokumentum száma/ 
kódja 

Érintettek köre 
konkrétan 

Végzi Felelős megnevezése Határidő 

Óvodapedagógusokra 
és az Óvodavezető, 
ha vezető 
munkakörének része 
foglalkozás tartása 

kompetenciánként 
meghatározni a 
kiemelkedő és 
fejleszteni területeket 

hatályos 
törvény 
szerint 

óvodapedagógus 
önértékelés kompetenciák 
szerint 
 
az eredmények rögzítése az 
OH informatikai felületén 
 

óvodapedagógu
sok 
 
 
 
 

Óvodavezető 
Óvodapedagógus 

Óvodavezető 

2019.06.06. 
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9.  AZ OVODAVEZETŐ ÖNÉRTÉKELÉSE 

Önértékelés kiterjed Módszer Gyakoriság 
Dokumentum száma/ 
kódja 

Érintettek köre 
konkrétan 

Végzi Felelős megnevezése Határidő 

Óvodavezető Szülői kérdőív 
 
A szülők 
elégedettségét mérő 
kérdőív  
 

a vezetői 
megbízás 
második 
évében, 

kérdőív - önértékelt vezető - 
szülői 
 
kérdőív eredményének 
rögzítése az OH 
informatikai felületén 

szülők esetében 
mely feladat 
ellátási hely 
érintett 

A kérdőívet az adott 
vezető feladat ellátási 
helyén (helyein) nevelt, 
gyermekek szülei töltik ki 

Óvodavezető 
Belső Önértékelési 
csoport 

2018.05.31. 

 

10. AZ INTÉZMÉNY  ÁTFOGÓ ÖNÉRTÉKELÉSE 

 

Önértékelés kiterjed Módszer Gyakoriság 
Dokumentum száma/ 
kódja 

Érintettek köre 
konkrétan 

Végzi Felelős megnevezése Határidő 

Óvodavezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szülői kérdőív 
 
A szülők 
elégedettségét mérő 
kérdőív  
 

a vezetői 
megbízás 
második 
évében 

kérdőív - önértékelt 
vezető - szülői 
 
kérdőív eredményének 
rögzítése az OH 
informatikai felületén 

szülők esetében 
mely feladat 
ellátási hely 
érintett 

A kérdőívet az adott 
vezető feladat ellátási 
helyén (helyein) nevelt, 
gyermekek szülei töltik 
ki 

Belső Önértékelési 
csoport 

2019.05.31. 

Önértékelés kiterjed Módszer Gyakoriság 
Dokumentum száma/ 
kódja 

Érintettek köre 
konkrétan 

Végzi Felelős megnevezése Határidő 

intézményre A 
dokumentumelemzés 
és a megfigyelés 
szempontjai 
 

5 évente 1x 
 

intézményi önértékelés - 
dokumentumelemző 
 
dokumentum elemzés 
eredményének rögzítése 
az OH informatikai 
felületén 
 

intézmény Belső Önértékelési 
csoporttag  

Belső Önértékelési 
csoporttag 

folyanatos 

 


