Szervezeti és Működési Szabályzat
8196 Litér, Árpád u. 2.

Litér, 2022.02.01.

Vendelyné Keszei Mária
intézményvezető
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Az SZMSZ az alábbi jogszabályok alapján jött létre:
 A 229/2012.(VII.28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról
 257/2000. (XII.26.) kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
 A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.évi. I. tv.
 A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.XXXIII. tv.
 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. tv.
 a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyes
törvények módosításáról szóló 2011.évi CVI. tv.

1.

Hatálybalépés

Az SZMSZ a jóváhagyás napján lép hatályba, és határozatlan időre szól. Módosításra
akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban változás áll be, vagy ha a szülők illetve a
nevelőtestület erre javaslatot tesz.

2.

A kiterjedés köre:
 az óvodába járó gyermekek közössége
 bölcsődébe járó gyermekek közössége
 a gyermekek szülei, törvényes képviselői
 a nevelőtestület
 az intézményvezető
 a nevelő-oktató munkát segítők
 egyéb munkakörben dolgozók
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3.

Az SZMSZ tartalmazza

I. Általános rendelkezések
II. Az óvoda alaptevékenysége
III. A működés rendje
IV. A bölcsőde alaptevékenysége, működésének rendje
V. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje
VI. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban
az intézménnyel
VII. Az intézményvezetés rendje, a szervezeti felépítés, a vezetők közötti
munkamegosztás
VIII. A helyettesítés rendje
IX. A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás formái
X. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja
XI. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, hagyományok ápolásával kapcsolatos
feladatok
XII. A

gyermekek

távolmaradásának,

mulasztásának

igazolására

vonatkozó

rendelkezések
XIII. A térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések
XIV. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
XV. Az intézményi védő-óvó előírások
XVI. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők
XVII. Mobiltelefon használata
XVIII. Az intézmény dokumentumainak nyilvánossága
XIX. Melléklet
1. sz. Házirend az óvodás gyermekek részére
2. sz. Házirend a bölcsődések részére
3. sz. Házirend a munkatársak részére
4. sz. Intézkedési terv a járványügyi készenlét idején alkalmazandó
eljárásrendről
5. sz.

Munkaköri leírások
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Óvodavezető-helyettes munkaköri leírás
Óvodapedagógusi munkaköri leírás
Pedagógiai asszisztens munkaköri leírás
Óvodatitkár munkaköri leírás
Óvodai dajka munkaköri leírás
Kisgyermeknevelő munkaköri leírás
Bölcsődei dajka munkaköri leírás
Élelmezésvezető munkaköri leírás
Szakács munkaköri leírás
Konyhai kisegítő munkaköri leírás
Karbantartó munkaköri leírás
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I.

Általános rendelkezések

Az óvoda neve: Csivitelő Óvoda és Bölcsőde
Székhelye:

8196 Litér, Árpád u. 2.

Az intézmény alapítója, fenntartója és címe:
Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása
8196 Litér, Álmos u. 37.
Az intézmény felügyeleti szerve:
Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása
II. Az óvoda alaptevékenysége: / az Alapító Okirat szerint /
 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai
feladatai
 Óvodai nevelés, ellátás működésének feladatai
 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
 Gyermekek bölcsődei és mini bölcsődében történő ellátása
 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben
 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
 Szociális étkeztetés
Kiegészítő tevékenység:
 Szociális ellátás
 Munkahelyi vendéglátás:
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o Önkormányzati

irányítás

alá

tartozó

intézmények

dolgozóinak

étkeztetése
o Az önkormányzat intézményeiből nyugdíjba vonultak étkeztetése
Gazdálkodási jogkör: a költségvetési szerv a gazdálkodása megszervezésének
módjára tekintettel részben önállóan gazdálkodó / Alapító Okirat szerint /
A költségvetési szerv az előirányzatok feletti jogosultság szerint részjogkörű.
/ gyakorlási rendjét az Alapító Okirat 1. számú melléklete tartalmazza /
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtás rendeleteiben
foglaltak érvényre jutása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan
működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesítése, a szülők, gyermekek és
pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus
rendjének garantálása érdekében a nevelőtestület a közoktatásról szóló 1993.évi
LXXIX. törvény 40.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján a következő szervezeti és
működési szabályzatot fogadta el:
A szervezeti és működési szabályzat feladata, hogy megállapítsa az óvoda
működésének szabályait a jogszabályok által biztosított keretek között, illetőleg
azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok.
A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak megismerése, megtartása és
megtartatása

feladata

és

kötelessége

az

intézmény

minden

vezetőjének,

pedagógusainak és egyéb alkalmazottainak.
Az SZMSZ-ben foglaltak megismerése és megtartása azoknak is kötelessége, akik
kapcsolatba kerülnek az intézménnyel, részt vesznek feladatainak megvalósításában,
illetőleg igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit.
Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az
abban foglaltak megszegése esetén:
 az alkalmazottakkal szemben az intézményvezető, illetve helyettese –
munkáltatói jogkörben eljárva – hozhat intézkedést
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 szülőt, vagy más, nem az intézményben dolgozó személyt az intézmény
dolgozójának tájékoztatnia kell a szabályzatban foglaltakra, kérve annak
megtartását, és ha ez nem vezet eredményre, az intézményvezetőt kell
értesíteni, aki felszólítja, hogy hagyja el az intézményt

III.

A működés rendje

Az óvoda feladata: a szakmailag önálló nevelési intézmény a körzet / Litér és
Királyszentistván / településein élő 3 – 7 éves gyermekeinek áll rendelkezésére. Az
óvoda a családi neveléssel együtt megalapozza a gyermek személyiségének és
képességeinek fejlődését, az iskolai nevelést.
Szakszolgáltatást is végez. Fejlesztő – pedagógiai tevékenységet és logopédiai ellátást.
Az óvodai csoportok száma: 5
A nevelési év szeptember 01-től a következő év augusztus 31-ig tart.
Az óvoda a gyermekeket munkanapokon, 5 napos munkarend szerint, hétfőtől –
péntekig tartó időszakban egész éven át fogadja. Az intézmény az irányító szervezet
döntése által meghatározott időszakban, a nyári takarítás és a téli szünet időszakában
nem működik, zárva tart.
A szünet pontos időpontjáról a szülőket legkésőbb február 15 – ig, a nevelés nélküli
munkanapokról legalább 7 nappal a zárva tartást megelőzően tájékoztatni kell.
Nyitva tartás: 6 oo - 17 oo óráig lépcsőzetes munkakezdéssel, illetve befejezéssel.
A nyitva tartás teljes ideje alatt a gyermekekkel gondozónő, illetve óvodapedagógus
foglalkozik.
A gyermekek napirendjét a csoportnaplóban kell rögzíteni.
Az óvoda alkalmazottainak munkarendje az éves munkatervben található.
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A vezetők óvodában való benntartózkodásának rendje:
Az óvoda nyitva tartása alatt az alábbi rendben tartózkodnak az óvodában:
Intézményvezető helyettes – munkarend szerint
Intézményvezető

– 730 – 1530 óráig
–7

30

- ig, valamint 1530 – 1700- ig a munkarend szerint ez

időben munkát végző óvodapedagógus az intézmény
működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával
összefüggő ügyeket intézi

IV.

A bölcsőde alaptevékenysége, a működés rendje
1. Feladatok, tevékenységek részletes meghatározása szakmai szempontból

Bölcsődei csoportok száma: 2
A bölcsőde feladata a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni
ellátása, szakszerű gondozása és nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének
elősegítése az életkor és egyéni sajátosságok figyelembevételével. Az intézmény a
bölcsődei ellátás keretében a gyermek életkorának és egészségi állapotának
megfelelően biztosítja:
 a megfelelő textíliát és bútorzatot
 a játéktevékenység feltételeit
 a szabadban való tartózkodás feltételeit
 az étkeztetést
A bölcsődei gondozás – nevelés minimumfeltételeit a Nemzeti Család – és
Szociálpolitikai Intézet által kiadott módszertani levél tartalmazza.
2. A bölcsőde működése
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A bölcsőde a fenntartó rendelkezése alapján 5 napos munkarend szerint üzemel
hétfőtől – péntekig 6oo – 17oo óráig.
Nyári időszakban a felújítási, karbantartási, takarítási munkák miatt a bölcsőde az
óvodai csoportokkal azonos időben három hétre bezár. A téli szünet idején a bölcsőde
zárva tart.
A zárás pontos időpontjáról a szülőket legkésőbb február 15 – ig, a nevelés nélküli
munkanapokról legalább 7 nappal a zárva tartást megelőzően tájékoztatni kell.
A bölcsődében április 21 – e vagy, ha az heti pihenőnapra vagy munkaszüneti napra
esik, az azt követő legközelebbi munkanapon tartott Bölcsődék Napja minden évben
nevelés-gondozás nélküli munkanap.
A gyermekek napirendjét életkoruknak, és az évszaknak megfelelően kell rögzíteni.
A bölcsődei alkalmazottak munkarendjét az éves munkaterv tartalmazza.
Bölcsődében 20 hetes kortól 3 éves életkor betöltéséig vehetők fel azok a családban
nevelkedő gyermekek, akiknek a napközbeni otthoni ellátását, gondozását szülei nem
tudják biztosítani, akiknek egészséges fejlődése érdekében – szociális, vagy egyéb ok
miatt – szükséges a bölcsődei szakszerű gondozás, nevelés.
Ha a gyermek nem érett meg az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő
augusztus 31-ig tovább gondozható a bölcsődében.
A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti:
 védőnő
 háziorvos, gyermekorvos
 szakértői – és rehabilitációs bizottság
 szociális, illetve családgondozó
 gyermekjóléti szolgálat
 gyámhatóság
A gyermek gondozása, nevelése
A bölcsőde valamennyi alkalmazottjának, de különösen az orvosnak és a
gondozónőknek a legfontosabb feladata a gyermek testi és pszichés szükségleteinek
kielégítése, a fejlődés elősegítése.
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A folyamatos napirendnek meg kell felelnie a gyermek fejlettségi szintjének, elegendő
időt kell biztosítani a gondozási műveletekre, a játéktevékenységre. A bölcsőde
berendezésével, felszerelésével olyan kellemes, esztétikus környezet kialakítására kell
törekedni, amely reprezentálja az intézmény működési célkitűzéseit, családsegítő,
otthont pótló jellegét.
Bár a gyermekek gondozása, nevelése közösségben történik, lehetőség szerint
törekedni

kell

személyiségének

az

egyéni

bánásmód

figyelembevételével.

elvének
A

érvényesítésére,

gondozónők

ennek

a

gyermek

érdekében

a

legkorszerűbb szakmai irányelveket, módszertani ajánlásokat alkalmazzák.
A gyermek egészségügyi ellátása
A bölcsődébe felvett gyermeket a bölcsőde orvosa a felvételtől számított négy héten
belül általános vizsgálatban részesíti.

A bölcsődés gyermek általános vizsgálata

rendszeres, negyedévente történik. A gyermek bölcsődei tartózkodása alatt csak a
bölcsőde orvos által engedélyezett gyógyszereket szedheti, ezek beadásáról a
gondozónő gondoskodik.
A gondozónő a lázas, a betegségre gyanús gyermeket köteles az orvosnak megmutatni,
ha a tüneteket az orvos távollétében észleli, köteles lázcsillapításról gondoskodni, az
üzenőfüzetbe írt észlelésével a háziorvoshoz irányítani. Ilyen eset után a gyermeket
csak orvosi igazolással lehet visszavenni a bölcsődébe.
A gyermekeknek minden évszakban az időjárástól függően biztosítani kell a napi
egyszeri levegőn tartózkodást. A bölcsődei szakemberek és az élelmezésvezető
felelősek a gyermekek korszerű táplálásáért, az egészséges életmódra neveléséért.
A bölcsődei részleg higiénéje
Az intézményvezetőnek a takarítást és a fertőtlenítést rendszeresen ellenőrizni kell. A
bölcsőde dolgozóinak a gondozási, takarítási munkák során a mindenkor érvényes
higiénés rendszabályok alapján kell eljárniuk, az erre vonatkozó utasításokat
hozzáférhető helyen kell tartani, vagy kifüggeszteni.
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Fertőző betegségek gyanúja, vagy előfordulása esetén az érvényben lévő
közegészségügyi rendelkezések és tisztiorvosi utasítások szerint kell eljárni.
A gyermekek óvodába történő átadása
A 3. életévét betöltött gyermek a szeptemberi óvodai átadásig tartózkodhat a
bölcsődében, amennyiben testi, vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett
az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja,
bölcsődében gondozható 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig. Az óvodai
átadást illetően a gyermek gondozónője a szülőkkel, és a gyermek leendő
óvodapedagógusával szorosan együttműködik.
A bölcsődei ellátást szolgáló munkakörök és létszámok:
Csecsemő – és gyermekgondozó – 4 fő
Kisegítő

– 2 fő

Kapcsolattartás a szülőkkel
A bölcsődelátogatás, a családlátogatás, a szülővel történő fokozatos beszoktatás és
napi találkozások során, a szülők megismerik a bölcsődei nevelés elveit és gyakorlatát,
a gondozónők pedig a szülők segítségével megismerik a gyermek szokásait. A
bölcsőde együttműködik mindazokkal, akik a családnak nyújtott szolgáltatások és
ellátások során a gyermekkel, illetve a gyermek családjával kapcsolatba kerülhetnek.
/ gyermekjóléti szolgálat, védőnői szolgálat, háziorvosi szolgálat, nevelési tanácsadó,
korai fejlesztés szakemberei, gyermekvédelmi szakellátás, gyámhatóság /

V.

A pedagógiai és gondozó munka belső ellenőrzésének rendje

Az intézményvezető ellenőrzési ütemterv alapján, a gondozási és pedagógiai munka
eredményessége, és az intézmény zavartalan működése érdekében ellenőrzi, értékeli a
közalkalmazottak munkáját.
Az ellenőrzési ütemtervet az éves munkatervben nyilvánosságra kell hozni.
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Az ellenőrzés kiterjed:
 a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjára, minőségére
 a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre
Az ellenőrzés fajtái:
 tervszerű, előre megbeszélt szempontok szerinti ellenőrzés
 spontán, alkalomszerű ellenőrzés:
o problémák feltárása, megoldása érdekében
o a napi felkészültség felmérésének érdekében
Az

ellenőrzés

tapasztalatait

értékelni

kell.

Az

általános

tapasztalatokat

a

nevelőtestülettel ismertetni kell.
Az ellenőrzésre jogosult:
 a konyha területén, valamint az étkeztetéssel kapcsolatos szabályok betartásánál
az élelmezésvezető, valamint az intézményvezető
 a technikai személyzet munkáját az intézményvezető és az intézményvezető
helyettes
 a pedagógusok munkáját az intézményvezető és az intézményvezető helyettes

VI.

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



fejlesztő pedagógus



hitoktató



védőnő



óvoda – és bölcsődeorvos



szülők
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A fejlesztő pedagógus és a hitoktató a munkatervben meghatározott időpontban
köteles megjelenni. A foglalkozásokat a nevelői szobában tartják. A rájuk bízott
gyermekekért a foglalkozás időtartama alatt felnek.
A védőnő az egészségügyi ellenőrzés időtartama alatt tartózkodik az épületben az
intézményvezetővel való egyeztetés alapján.
A szülők a gyermeket a folyosón öltöztetik, és a csoportszoba ajtóig kísérhetik.
A

csoportszobában

nyílt

napokon,

illetve

szülői

értekezletek

alkalmával

tartózkodhatnak.

VII.

Az intézményvezetés rendje, a szervezeti felépítés, a vezetők közötti
munkamegosztás

1. Az óvodában dolgozó alkalmazottak létszáma: 30 fő
Engedélyezett óvodapedagógusi létszám: 11 fő
Ebből vezető pedagógusi létszám:

1 fő

Kisgyermeknevelői létszám:

4 fő

Dajka létszám:

7 fő

Élelmezésvezető:

1 fő

Főzőnő:

2 fő

Konyhai kisegítő:

3 fő

Egyéb kisegítő:

1 fő

Karbantartó:

1 fő

2. Az intézményvezetés szerkezete
Az intézmény élén az intézményvezető áll, aki az intézmény egyszemélyes felelőse.
Hatáskörébe tartozik a rendelkezésére álló költségvetés alapján az intézmény
működéséhez szükséges személyi- és tárgyi feltételek biztosítása.
Az intézményvezető felel az intézmény szabályszerű és takarékos gazdálkodásáért, a
költségvetés előkészítéséért, az intézmény részére megállapított költségvetési
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előirányzatokon belüli gazdálkodásért, az intézmény tárgyi, személyi feltételeinek
biztosításáért.
Az

intézményvezetéssel

összefüggő

feladatokat

az

intézményvezető

és

az

intézményvezető helyettes látja el.

Feladata:
 a nevelőtestület vezetése
 a pedagógiai munka irányítása
 a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel való együttműködés
 a nemzeti és óvodai ünnepélyek méltó megszervezése
 felelős a jogszabályok, rendeletek betartásáért
Az intézményvezetés feladatai a következő területek szerint csoportosíthatók:
 gondozási
 pedagógiai
 gazdálkodási
 tanügy igazgatási
 kapcsolattartás, koordináló tevékenység a
 Polgármesteri Hivatallal
 Nevelési Tanácsadóval
 Szakmai szervezetekkel
 szakszervezetekkel
 Közalkalmazotti Tanáccsal
 a felettes szervek, a szakszervezetek, valamint a Közalkalmazotti Tanács
informálása
 a Közalkalmazotti Szabályzat és az SZMSZ megfogalmazott, vezetésre
vonatkozó pontok maradéktalan ellátása
Pedagógiai programunk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával összhangban,
a helyi lehetőségek és szükségletek figyelembevételével határozza meg az óvodánkban
folyó nevelő – oktató munka célját, feladatait, alapelveit.
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Az óvodai program tartalmazza azokat a nevelési feladatokat, amelyek biztosítják a
gyermekek fejlődését, közösségi életre való felkészítését, a szociálisan hátrányos
helyzetben levők felzárkóztatását, a gyermeki tevékenységeket és a fejlődés
kritériumait.
Helyi Óvodai Program / HOP / – t nyilvánosságra kell hozni, hogy mindenki
megismerhesse.
A bölcsődében a szakmai munka a Szakmai Program alapján történik.
Az intézményvezető – helyettes vezetői tevékenységét, az intézményvezető
közvetlen irányításával végzi.
Közvetlenül irányítja:
 a bölcsődei szakmai munkát
 a szabadságolás megszervezését
 a túlmunka elrendelését
 a technikai személyzet munkáját
 a baleset megelőzéssel kapcsolatos feladatokat
A vezetők közötti kapcsolattartás rendje és formája: személyes – napi – megbeszélés
során történik.
VIII. A helyettesítés rendje
Az intézményvezető akadályoztatása esetén helyettesítését az intézményvezető –
helyettes látja el teljes felelősséggel és hatáskörrel.
Kivételt képeznek ez alól azok az ügyek, amelyek azonnali döntést nem igényelnek,
illetve amelyek a vezető kizárólagos hatáskörébe tartoznak. Ez vonatkozik a
gazdálkodásra és a szakmai irányításra.
Az intézményvezető tartós távolléte esetén a helyettesítés teljes körű, kivéve ha a
fenntartó másként intézkedik. Tartós távollétnek a két hét, illetve ennél hosszabb
időtartam minősül.
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A vezetők egyidejű akadályoztatása esetén az intézményvezetéssel kapcsolatos
feladatokat Bognár – Mazák Edit látja el. Az ő távolléte esetén Kissné Nagy Anita
jogosult és köteles ellátni a halaszthatatlan vezetői feladatokat.
A reggel 730 óráig, és délután 1500 - 1700 terjedő időben a vezető helyettesítésének
ellátásában közreműködnek a munkarend szerint ez időben munkát végző
óvodapedagógusok. Intézkedési jogköreik az intézmény működésével, a gyermek
biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekben terjed ki.

IX.

A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás formái

A szülői szervezettel a kapcsolatot az intézményvezető tartja. Legalább évi egy
alkalommal SZMK értekezletet tart részükre. Az SZMK elnökkel a kapcsolattartás
folyamatos.

A kapcsolattartás formái és tartalma:
Az óvodapedagógusok és a kisgyermeknevelők rendszeres kapcsolatot tartanak a
csoportjukban működő szülői szervezet képviselőivel.

X.

Külső kapcsolatok rendszere, formája és módja

1. Gyermekjóléti szolgálat
 A kapcsolatot az intézményvezető tartja.
Kapcsolattartás módja:
o alkalmi esetmegbeszélések
o azonnali problémamegoldó eset alkalmával telefonos bejelentéssel
o a családlátogatások tapasztalatainak továbbítása a hátrányos – és
veszélyeztetett helyzetű gyermekek adatainak írásos jelentésével
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2.

Egészségügyi ellátóval – védőnővel, óvodaorvossal, fogorvossal

 Az intézményvezető tartja a kapcsolatot
A kapcsolattartás formája és tartalma:
o a védőnővel napi kapcsolatban vagyunk – étlap összeállításánál véleményét
kikérjük
o az esetleges problémák / skarlát vagy bármely más fertőző betegség bejelentése
azonnal jelenteni kell és a szükséges intézkedéseket azonnal meg kell tenni /
3. A helyi általános iskolával
 Az intézményvezető és
 Az óvodapedagógusok tartják a kapcsolatot
3.1.A kapcsolattartás formái és tartalma:
Az intézményvezető folyamatos kapcsolatot tart az iskola igazgatójával.
A halaszthatatlan ügyeket telefonon, illetve személyes megbeszéléseken rendezi.
o Azokra a nevelési, illetve szülői értekezletekre, amelyek témája az iskolai
nevelést is érintik, meghívjuk az iskola képviselőit.
o Az alsós munkaközösség – vezetővel is folyamatos a kapcsolat
o A leendő elsős tanító nénik a munkaközösség vezetővel néhány alkalommal
ellátogatnak a nagycsoportba.
o A volt nagycsoportos óvónő látogatást tesz az év elején az első osztályba.
 A látogatás célja: az óvodások beilleszkedése az iskolai életbe
o A beiskolázási program első állomása az „Iskolabemutató” program.
 A szülő megismerheti az iskola vezetőségét, fenntartóját, az iskolában
folyó pedagógiai munkát.
 Lehetőség nyílik a felmerülő kérdések megválaszolására.
o A tavasz folyamán, még a beiratkozás előtt a nagycsoportosok látogatást
tesznek az első osztályba.
o A gyermekvédelmi felelősök / iskola-óvoda / tájékoztatják egymást a feltárt –
egymás munkáját érintő esetekről.
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4. Kapcsolattartás a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat működtetése
alatt álló Balatonalmádi Nevelési Tanácsadóval
 A kapcsolatot az intézményvezető tartja a Tanácsadó igazgatójával.
o A problémás gyermekeket vizsgálatra küldi a csoportvezető óvónő véleménye
alapján.
o A kapcsolattartás formái: írásos vagy telefonos kapcsolat.

XI.

Az

ünnepélyek,

megemlékezések

rendje,

hagyományok

ápolásával

kapcsolatos feladatok
Ünnepi készülődésünk során díszbe öltöztetjük óvodánkat. A szülőket a Mikulás és a
karácsony kivételével fogadjuk. A gyermekekkel együtt az intézmény dolgozói is
ünneplőbe öltöznek.
Ünnepeink:
 szilvaünnep: településünk rendezvényén a nagycsoportosok őszi dalokkal,
dalos játékokkal vesznek részt
 Mikulás várása: az óvodapedagógusok bábelőadása, csoportonként rövid
műsor a Mikulás köszöntésére / belső ünnep /
 lucázás: táncház, néphagyományőrzés / belső ünnep /
 karácsony: az ádventi készülődés már hetekkel előbb áthatja az óvodai életet, a
nagycsoportosok betlehemes játékkal készülnek, az óvodapedagógusok
bábelőadással készülnek, az ajándékbontás a saját csoportban történik
/ belső ünnep /
 farsang: csoportszobákban vígadunk, a csoportvezető óvónő gondoskodik a jó
hangulatról, a farsangi játékokról / délelőtti mulatság szülőkkel /
 Március 15.: az óvodában ünnepelünk, a nagycsoportosok műsorral készülnek,
ellátogatnak az emlékműhöz, ha az önkormányzat igényli részt vesznek
műsorral a községi ünnepélyen / belső ünnep /
 Csivitelő napok: családi játszóházak, évente 3 alkalommal a munkatervben
meghatározott időpontokban / szülők részvételével /
 húsvét: nyuszi keresés az udvaron, ha időjárás engedi / belső ünnep /
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 anyák napja: újszerű innovatív köszöntés, a családoknak meghagyjuk a
meghitt pillanatokat / Egész héten titokban készülnek a gyermekek. Pénteken
lehetőség szerint az édesapák, nagypapák jönnek a gyermekekért, és viszik haza
az ajándékokat, amit közösen elrejtenek, és vasárnap együtt köszöntik az
édesanyákat. /
 gyermeknap:

ügyességi

játékok,

kézműves

tevékenységek,

arcfestés,

csillámtetkó… / belső ünnep /
 évzáró délutánok: a középső – és nagycsoportosok játékos, dalos, verses,
mesés összeállítása / szülők részvételével /
 a nagycsoportosok búcsúztatása: az iskolába menő gyermekektől augusztus
utolsó hetében köszönünk el / belső ünnep /
 kirándulás: csoport szinten óvó nénik által szervezett helyre
Egyéb rendezvényeink:
 szülők számára tartott előadások: melynek témái a gyermekneveléssel
kapcsolatosak

XII.

A gyermekek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó
rendelkezések

 A szülő, ha gyermekét bármilyen oknál fogva nem kívánja óvodába hozni, és ez
ok előre látható, legalább egy munkanappal megelőzően 13 óráig tájékoztatni
kell az érdekelt óvodapedagógust.
 Ha a gyermek távolmaradása előre nem látható, az haladéktalanul, de legkésőbb
a távolmaradás napjának 8 óráig be kell jelenteni, a csivitelo@liter.hu címen.
 Ha a gyermek, betegség miatt hiányzik az óvodából, akkor betegségét, illetve
azt a körülményt, hogy egészséges, és részt vehet az óvodai foglalkozáson, az
orvos által igazolni kell.
 Ha a gyermek hatósági intézkedés miatt hiányzik, akkor az erről szóló igazolást
legkésőbb az érintett napot követő 3 napon belül be kell mutatni az érdekelt
óvodapedagógusnak.
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 Ha a gyermek egyéb ok miatt / üdülés vagy óvodai szünet / két hétnél hosszabb
ideig hiányzik, akkor orvosi igazolással vehető be az óvodába.
 Orvosi igazolás szükséges abban az esetben is, amikor felvételt nyer az
óvodába.
XIII. A térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések
 Az étkezési térítési díjat minden hónap első csütörtökén 6.30 órától 13.00 óráig
készpénzben

ill.,

számlaszámra

történő

utalással

lehet

befizetni

az

élelmezésvezetőnek.
Pótbefizetésre az alábbiak szerint van lehetőség: minden hónap második
csütörtökén 6.30 órától 13.00 óráig.
Amennyiben a befizetési napok, ünnepnapok, akkor a következő hét hétfőjén
kell az étkezési díjakat befizetni.
 Ha a gyermek az óvodai foglalkozáson nem tud részt venni, akkor a részére
biztosított étel külön bejelentés nélkül elvihető, a hiányzás első napján.
 Ha a szülő a gyermeke távolmaradását XII.1. pont szerint bejelentette, akkor a
távolmaradás napjaira befizetett térítési díjjal a következő hónap térítési díját
csökkenteni kell.
XIV. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendszere
 Az óvodában és a bölcsődében a gyermekek egészségügyi gondozását dr.
Horváth Balázs az óvoda orvosa, dr. Rajnai Andrea az óvoda fogorvosa,
valamint Újvári Attiláné védőnő látja el.
 A védőnő rendszeresen, de legalább havonta tisztasági vizsgálatot végez.
 A napközben megbetegedett gyermeket el kell különíteni, és a szülőt
haladéktalanul értesíti telefonon a csoportvezető óvónő.

XV.

Intézményi védő, óvó előírások

1. A vezetők feladata a gyermekbalesetek megelőzésében
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 Minden nevelési év kezdete előtt az intézményvezető és a helyettes, végig járják
az intézményt, és a veszélyforrásokat felkutatják, majd az intézményvezető
intézkedést tesz ezek megszüntetésére.
 A használat során balesetveszélyessé vált eszközöket a vezető eltávolíttatja,
majd javaslatot tesz annak megjavítására. Amennyiben ez nem lehetséges,
leselejtezi a leltárszabályzatban foglaltak szerint.
 A csoportvezető pedagógusokkal elkészítteti a balesetvédelmi tervet – minden
év szeptemberében –, és annak betartatásáról gondoskodik.
2. Az alkalmazottak feladatai a gyermekbalesetek megelőzésében
 A pedagógusoknak és a gondozónőknek minden tevékenység megkezdése előtt
kötelessége felhívni a gyermekek figyelmét a veszélyre / veszélyekre.
 Amennyiben baleset

történik, a gyermekkel lévő pedagógus, illetve

kisgyermeknevelő azonnal köteles a gyermeket a lehetőség szerint ellátni, majd
értesíteni kell az intézmény vezetőjét, aki azonnal intézkedik / értesíti az óvoda
orvosát és a szülőt /.
 Az alkalmazottak azonnal kötelesek a vezető felé jelezni, ha olyan eszközzel
találkoznak, amely balesetet okozhat. Az intézkedésig a gyermekeket arról a
helyről el kell távolítani.
XVI. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők
 Rendkívüli esemény esetén az intézményvezető jogosult és köteles intézkedni.
Akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben meghatározott helyettesítési rend szerint
kell eljárni.
 Az intézményt ki kell üríteni, ha fenyegető bejelentés / telefonon, szóban, vagy
írásban / érkezik, illetve, ha a gyermek testi épségét, biztonságát veszély
fenyegeti.
 A kiürítés rendje a tűzriadó terv alapján történik.
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 Ha a fő épületet kell kiüríteni, akkor a gyermekeket a másik épületben kell
elhelyezni, ha a bölcsőde épületét kell kiüríteni, akkor a fő épületbe kell áthozni
az ott tartózkodókat.
 Ha földrengést észlelünk, akkor minden gyermeket azonnal a szabadba kell
menteni.
 Rendkívüli esemény esetén az intézkedésre jogosult haladéktalanul értesíti
szükség szerint a rendőrséget, mentőket, tűzoltókat, valamint a fenntartót,
illetve az intézkedésről feljegyzést készít.

XVII. Mobiltelefon-használat
Az intézményben a mobiltelefon használata: a munkaköri leírás melléklete
tartalmazza a telefonhasználat eljárásrendjét. A dolgozó a mobil telefonját a
gyermekekkel való foglalkozás teljes idejére, lenémított állapotban tarthatja magánál.
A saját telefon használatához joga van a dolgozónak, de az munkáját negatív módon
nem befolyásolhatja. A gyermekkel kapcsolatos / napközbeni megbetegedés esetén /
megengedett a telefon használata ill., ha a gyermekek felügyelete biztosított.
1230 -1430-ig a telefont ismét le kell némítani, hogy a gyermekek pihenését ne zavarja.
Vezetékes telefon használata
Az intézmény vezetékes telefonja magántelefon használatára nem engedélyezett.
Hivatalos telefon lebonyolítására a hívásnaplót ki kell tölteni.

XVIII.

Az intézmény dokumentumainak nyilvánossága

 Az intézményvezető minden évben szülői értekezleten tájékoztatást ad a
szülőknek a nevelési programról, a szervezeti és működési szabályzatról,
valamint a házirendről.
 Az intézményvezető a nevelési programról / HOP / írásos tájékoztatót készít,
melyet a folyosón kifüggeszt.
 A szülői szervezet egyetértési jogkört gyakorol az SZMSZ IX. pontja alapján.
A szülők, az óvoda nevelési programját, a szervezeti és működési szabályzat
elfogadásakor megismerik.
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 A szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor a szülői szervezet

véleményezési jogkört gyakorol a III. IV., X., XI., XII, XIII, XIV., valamint a
Házirend pontban meghatározott kérdésekben.
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Záró rendelkezések
A Szervezeti és Működési Szabályzat kiegészítés elfogadása és jóváhagyása
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése
után a nevelőtestület 2022. március 07-én elfogadta.
Az elfogadás tényét a nevelőtestület képviselői az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal
tanúsítják.
Kelt: Litér, 2022. március. 05.

……………………………………

ph.

………………………………….
intézményvezető helyettes

intézményvezető

A Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatban a Szülői Munkaközösség – a
jogszabályban meghatározottak szerint – egyetértési jogot gyakorol, melynek tényét a
Szülői Munkaközösség vezetője tanúsítja.

……………………………………………..
szülői munkaközösség vezetője
Kelt: Litér, 2022. március 21.

……………………………………
intézményvezető

ph.

………………………………….
intézményvezető helyettes
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A Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatban Litér Község Önkormányzat
Képviselőtestülete 2022. május hó 26. napján tartott képviselő – testületi ülésén
jóváhagyta.

Kelt: Litér, ……………………………….

ph.

....................................................
Varga Mihály polgármester úr
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1.számú melléklet
ÓVODAI HÁ ZI REND

Az óvoda házirendjét mindenki / gyermekek, szülők, az óvoda dolgozói / kötelesek
betartani, ezzel is segítve az óvoda nevelő-oktató munkáját.

1.
Az óvoda 6oo órától 17oo óráig tart nyitva.
A gyermekeket folyamatosan fogadjuk 6oo órától 8oo óráig.
8oo órakor tízóraizunk
9oo – 113o óráig játék, tevékenységek, udvari játék, séta
113o – 1215 óráig ebéd
123o – 143o óráig alvás, pihenés
1445 – 15 oo óráig uzsonna
15oo –16oo óráig játék, a gyermekek hazabocsátása

2.
A térítési díjak befizetése minden hónap első és második csütörtökén reggel 630 órától
1300 óráig tart. Amennyiben ez a nap ünnep, akkor a befizetés a következő hétfőn
történik. Minden óvodás számára a térítési díj befizetése az adott hónapra előre
történik. Ennek elmulasztása esetén / ha még felszólításra sem hajlandó a térítési díjat
kifizetni / a gyermek az óvodából kizárható.

3.
A gyermek abban a nevelési évben válik óvodakötelessé, mely év augusztus 31-ig
betölti a 3. életévét.

26

4.
A gyermek csak igazolással maradhat távol. A hiányzást az óvoda e-mail címére
küldött üzenetben be kell jelenteni. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amikor a
gyermek újra igénybe kívánja venni az óvodai ellátást. / csivitelo@liter.hu /
5.
Amennyiben a gyermeket az óvodából kiveszik / iskolás lesz, lakhelyet változtat,
egyéb ok miatt / a gyermek megmaradt térítési díját a kiiratkozást követő
pénzbeszedési napon az élelmezésvezető az óvoda pénztárából visszafizeti.

6.
Hiányzás esetén / ha a szülő előző nap délig bejelenti /, a megmaradt térítési díjat az
élelmezésvezető jóváírja, visszaszámolja.

7.
Az óvodába csak egészséges gyermek járhat. A beíratást követő első óvodai napon
csak orvosi igazolással vehető be. Ha napközben betegszik meg, gondoskodni kell
mielőbbi hazaviteléről, illetve a szülők értesítéséről.
Betegség után csak orvosi igazolással fogadható újra a közösségbe.

8.
A szülők csak a folyosón tartózkodhatnak, a gyermeket csak a csoportszoba ajtajáig
kísérhetik. Ez alól kivétel az óvodai ünnepélyek és a nyílt nap.

9.
A szülő köteles beszerezni az óvodai élethez szükséges eszközöket / váltócipő,
tornafelszerelés, fogkefe, fogkrém, tisztálkodási szerek /.
Váltócipőnek papucsot, mamuszt balesetveszély miatt nem fogadhatunk el.

10.
A szülő jellel lássa el gyermeke ruháit a megkülönböztetés megkönnyítésére.
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11.
A gyermekek az óvodába lehetőleg ne hozzanak pénzt, ékszereket, játékot, kerékpárt,
műanyag motort – ez alól kivétel az alváshoz használni kívánt plüss, vagy egyéb, a
gyermek biztonságát segítő játék – párna, puha kelme. Amennyiben a gyermek értékes
játékot, vagy pénzt hoz, azt az óvodapedagógus elzárja, és a szülőnek visszaadja.

12.
A család életében történt változásokat – lakcím, munkahelyváltozás – kérjük, hogy
jelezzék felénk.

13.
A szülő a gyermeket az óvodapedagógusnak személyesen adja át, illetve személyesen
tőle veszi át. Ha a gyermek, szülőnek való átadása személyesen megtörtént, a
továbbiakban a szülő felelős a gyermekért.

14.
A gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodhatnak az óvoda helyiségeiben és
udvarán azt követően is, amikor hozzátartozójuk megérkezett az épületbe, és a
gyermeket átvette.

15.
Az óvoda udvarát csak óvodapedagógus jelenlétében használhatják a gyermekek.

16.
A nevelési év elején / módosítás év közben / a szülőknek írásban kell nyilatkozniuk a
gyermek érkezését-távozását illetően, hogy ki végzi e feladatot. Elvált, vagy
válófélben lévő szülők közül a gyermeket a szülő felügyeleti jogot gyakorló szülő
viheti el. Ha a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő írásban engedélyezi, más
személy is elviheti a gyermeket.
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17.
A gyermekek biztonsága érdekében a bejárati ajtót belülről csak felnőtt tudja kinyitni.
A szülőnek meg kell győződnie arról, hogy érkezéskor, ill. távozáskor az ajtó
becsukódott – e. Ugyanez vonatkozik a kapura is.

18.
Az iskolabusszal közlekedők esetében a kísérő feladata megegyezik a szülőével.
Kérjük, hogy tiszteljék egymás gyermekét és óvják egymás gyermekének tulajdonát.
A házirend betartása minden szülőre kötelező. Ha a szülő rendszeresen vagy súlyosan
megsérti a házirendet, gátolja az óvoda működését, gyermeke kizárható az óvodából.
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számú melléklet

2.

BÖLCSŐDEI HÁZIREND

A bölcsőde házirendjét mindenki köteles betartani / gyermek – fejlettségi szintjéhez
mérten -, szülők, bölcsőde dolgozói /, ezzel is segítve a bölcsődei gondozó – nevelő
munkát.
1.
A bölcsőde 6oo órától 17oo óráig tart nyitva.
A gyermekeket folyamatosan fogadjuk 6oo – 8 oo -ig.
8 oo – kor reggeli
8 3o – 10 oo óráig gondozás, játék
10oo – 11oo óráig levegőzés – évszaktól és időjárástól függően
113o – 12oo óráig ebéd
1200 – 1415 óráig gondozás, alvás, pihenés.
1415 – 1700 óráig gondozás, uzsonnázás, játék, folyamatos hazabocsátás.

2.
A térítési díjak befizetése minden hónap első és második csütörtökén reggel 630 órától
1300 óráig tart. Amennyiben ez a nap ünnep, akkor a befizetés a következő hétfőn
történik. Minden gyermek számára a térítési díj befizetése az adott hónapra előre
történik. Ennek elmulasztása esetén, ha a szülő még felszólításra sem hajlandó a
térítési díjat kifizetni, a gyermek a bölcsődéből kizárható.

3.
A bölcsődében a gyermeket felvételétől óvodás koráig gondozzuk.
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4.
A bölcsődéből a gyermeket csak a szülő, vagy az általa írásban megjelölt személy /ek /
viheti el. 14 év alatti kiskorúnak gyermeket nem adunk ki.

5.
A bölcsődei átadóban minden gyermeknek külön öltöző helye, polca van ruhái
tárolására. Kérjük, hogy csak a legszükségesebb dolgokat tárolják itt, mert a
bölcsődében hagyott, vagy hozott tárgyakért felelősséget nem vállalunk. Nem
megengedett játék behozatala / kivétel a gyermek megnyugtatását segítő kedvencek –
baba, plüss állat, párna, cumi, pelenka /

6.
A bölcsődébe csak egészséges gyermek járhat. A beíratást követő első napon csak
orvosi igazolással vehető be. A közösség érdekében lázas, 37,8 0C és ennél magasabb
hőmérsékletű, antibiotikumot szedő, vagy fertőzésre gyanús gyermek a bölcsődét nem
látogathatja. A családban előforduló fertőző betegséget is be kell jelenteni az
intézményvezetőnek.

7.
Ha a gyermek napközben betegszik meg, a kisgyermekgondozó értesíti a szülőt, illetve
a hozzátartozót, és gondoskodni kell a mielőbbi hazaviteléről. Ehhez feltétlenül
szükséges a szülők pontos címe és telefonszáma.

8.
Ha a szülő betegség vagy más ok miatt nem hozza gyermekét a bölcsődébe, a
távolmaradás okát 24 órán belül közölje írásban a csivitelo@liter.hu e-mail címen. A
gyermek hiányzás utáni érkezését előző nap 1200 óráig ugyanígy jelezzék. Betegség
miatti távollét után csak orvosi igazolással, gyógyultan fogadjuk a gyermekeket. 3
napon túli, nem betegség miatti hiányzás esetén szülői nyilatkozatot kérünk, a
hiányzás igazolása maximum 5 nap lehet.
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9.
A szülő a gyermeket csak a csoportszoba ajtajáig kísérheti. Kivétel a bölcsődei
ünnepélyek és a nyílt nap, továbbá azok az alkalmak és rendezvények, amelyekre a
szülőket is meghívjuk, vagy a beszoktatás időszaka. Ebben az esetben a szülőktől is
váltó papucs használatát kérjük. Különös helyzetekben / veszély –, illetve súlyos
járványhelyzet / a gyermeket a szülő csak a bejárati ajtóig kíséri, ahol csengetést
követően a dajka átveszi, illetve haza menetelkor átadja a szülőnek.

10.
A szülő köteles beszerezni a bölcsődei élethez szükséges eszközöket: csereruha,
váltócipő, fogkefe, pelenka, törlőkendő, popsikenőcs, ill. a kisgyermekgondozóval
megbeszélés szerinti eszközök.

11.
A család – bölcsőde kapcsolattartásának fórumai:
 szülővel történő beszoktatás
 gondozónő-szülő napi találkozása
 üzenő füzeten keresztüli információcsere
 szülői értekezlet
 fogadó órák / igény és megbeszélés szerint /

12.
Kérjük, jelezzék a család életében történt változásokat: lakcím, telefonszám,
munkahelyváltozás.

13.
Ha a gyermek, szülőnek való átadása személyesen megtörtént, a továbbiakban a szülő
felelős a gyermekért.
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14.
A gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodhatnak a bölcsőde helyiségeiben és
udvarán, azt követően is, amikor hozzátartozójuk megérkezett az épületbe és a
gyermeket átvette.

15.
A nevelési év elején / módosítás év közben / a szülőknek írásban kell nyilatkozniuk a
gyermek érkezését – távozását illetően, hogy ki végzi e feladatot. Elvált, vagy
válófélben lévő szülők közül a gyermeket a szülő felügyeleti jogot gyakorló szülő
viheti el. Ha a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő írásban engedélyezi, más
személy is elviheti a gyermeket.

17.
A gyermekek biztonsága érdekében a bejárati ajtót belülről csak felnőtt tudja kinyitni.
A szülőnek meg kell győződnie arról, hogy érkezéskor, ill. távozáskor az ajtó
becsukódott – e.

Kérjük, hogy tiszteljék egymás gyermekét, óvják egymás gyermekének tulajdonát!

A házirend betartása minden szülőre nézve kötelező. Ha a szülő rendszeresen, vagy
súlyosan megsérti a házirendet, gátolja a bölcsőde működését, gyermeke kizárható az
óvodából.
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3. számú melléklet

Munkatársak részére készült házirend
Általános információk
A gyermekek személyiségjogát minden körülmények között tiszteletben kell tartani!
Nem lehet a gyermeket:
o testileg fenyíteni
o lelkileg félelemben tartani
o kiszolgáltatottságukkal visszaélni

Nem szabad:
o a gyermekre ételt ráerőltetni, vagy azt büntetésből tőlük megvonni
o a gyermekeket a levegőztetésből kihagyni
o a csoporttól elkülöníteni
A balesetveszély elkerülése és elhárítása mindenki számára alapvető feladat.
Baleset, bombariadó esetén az előírások, intézkedési feladatok betartása kötelező!
Alapvető követelmények az óvodai dolgozók számára
 Valamennyi munkatárs a pontos és zavartalan munkakezdés érdekében,
munkaidejének kezdetekor már átöltözve foglalja el munkaterületét.
 Az esetleges késésről, s annak indoklásáról a nap folyamán tájékoztatni kell az
intézmény vezetőjét.
 Munkaidő alatt az intézmény épületét elhagyni csak a vezető, távolléte esetén a
vezető helyettes engedélyével lehet.
 Magánjellegű program / orvos / miatt csak nagyon indokolt esetben lehet a
vezetőtől távolmaradást kérni.
 A szabadság igénylését lehetőleg egy héttel azt megelőzően kell kérni.
Ellenkező esetben a vezető csak mérlegelés után köteles kiadni.

34

 Megbetegedés esetén lehetőleg előző nap, de legkésőbb a munka megkezdése
előtt 1 – 2 órával informálni kell a vezetőt és a közvetlen munkatársat a
hiányzásról, hogy az intézkedésre elegendő idő álljon rendelkezésre. Arról is
tájékoztatni kell a munkáltatót, hogy a hiányzás várhatóan milyen időtartamú
lesz. A munkavállalónak kötelessége a munkába állást bejelenteni legalább az
ezt megelőző napon.
 Az intézményben történt legkisebb balesetről, orvost igénylő esetről is
tájékoztatni kell a vezetőt, távolléte esetén a helyettest.
 Az intézmény belügyeit, esetleges problémáit szülővel, külső személlyel
megtárgyalni nem etikus. A gyerekekről megszerzett adatokat, információkat
bizalmasan kell kezelni.
 A gyerekekről információt, pedagógiai véleményt kizárólag csak a vele
foglalkozó pedagógus, kisgyermeknevelő és az intézményvezető adhat. A
szülőt csakis a saját gyerekével kapcsolatos dolgokról lehet tájékoztatni.
 Amennyiben valaki a szülők részéről ajándékozás céljából pénzgyűjtést
tapasztal, köteles a szülőket megkérni, hogy tevékenységüket ne folytassák. A
gyűjtésben sem közvetlenül sem közvetetten rész venni nem szabad!

A tantestület részére szóló szabályok
/ A munkarend, a munkaköri leíráson kívül /
Felkészülés a foglalkozásokra:
 írásban
 az eszközök elkészítésével / aznap reggel ¾ 8h-ig /
A gyermekeket óvónői felügyelet nélkül hagyni, a csoportból kimenni valós ok nélkül
nem lehet!
Óvodáskorú gyermek 8.00 – 16.00 óráig csak pedagógus, bölcsődés csak
kisgyermekgondozó felügyeletével tartózkodhat az intézményben. Szükség esetén 6.00
– 8.00 óráig és 16.00 – 17.00 óráig
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o Másik felnőtt személynek a gyermeket átadni csak indokolt esetben, a vezető
engedélyével lehet / csoportösszevonás /. Ez a szabály az altatási időre is
vonatkozik. Dajkára vagy hallgatóra bízott gyermek esetében is a műszakban
lévő óvodapedagógus, kisgyermeknevelő felel!
o A fentiek értelmében óvónőt telefonhoz hívni csak délben, a váltótárs
csoportban tartózkodása alatt lehetséges.
o Ha a gyermekcsoport elhagyja az intézmény területét / séta, kirándulás
alkalmából /, az óvónő köteles az irodán jelenteni, vagy a csoport ajtajára
kiragasztani, hogy hova mennek, és mikor térnek vissza az intézménybe.

A technikai dolgozók részére szóló szabályok
/ A munkarend, a munkaköri leíráson kívül /
Az egészségügyi, higiéniai szabályok betartása mindenki számára kötelező érvényű.
Egyéb munkafegyelemmel kapcsolatos szabályok:
o anyagi felelősség
o gyermekekről nem adható ki információ
o a termekben takarítani csak akkor lehet, ha a gyerekek már nem tartózkodnak
bent
o az intézményből engedély nélkül / nem befizetett / ételt kivinni tilos
o a takarításhoz, és az étel tálalásához nem lehet ugyanazt a ruházatot használni
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4. számú melléklet

Intézkedési terv a járványügyi készenlét idején alkalmazandó
eljárásrendről
Jelen intézkedési terv / protokoll / módosításig vagy visszavonásig marad érvényben.
A módosításra a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok
figyelembevételével kerül sor.
Az Intézkedési terv a 2020. augusztus 28 – i Intézkedési terv módosított / frissített, az
EMMI miniszterének 2020. szeptember 29 – én kelt levele, és ennek Intézkedési terv
melléklete alapján készült.
I. Felkészülés a nevelési évre – a folyamatos takarítás, fertőtlenítés szabályai
 Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni az
intézményben / óvoda, bölcsőde, konyha /. Az intézményvezető, az
élelmezésvezető és a bölcsőde szakmai vezetője ellenőrzi a takarítás
végrehajtását.
 A fertőtlenítő takarítás elvégzése során a Nemzeti Népegészségügyi
Központ / NNK / ajánlását kell figyelembe venni, valamint az intézmény
HAACCP előírásai szerint kell eljárni.
 A fertőtlenítő nagytakarítás, és a rendszeres fertőtlenítő takarítás
elvégzéséhez szükséges tisztító – és fertőtlenítő szerek biztosítását az
intézmény költségvetése tartalmazza.
II. Az intézmények látogatása, rendezvények
 A szülő nem léphet be az intézménybe, a bölcsődés és óvodás korú
gyermeket az óvoda és a bölcsőde főbejáratán veszi át az arra kijelölt
személy. Ezt követően a gyermeket átöltözteti a benti ruhába és
megmossa / megmosatja a kezét és az arcát. Délután a gyermek kiadása a
szülő csengetését követően a bejárati ajtóban történik.
 Az intézménybe csak kizárólag egészséges gyermeket fogadunk.
Betegséget

követően

csak

orvosi

igazolással

vesszük

be

a

gyermekeket. A nevelésben, illetve az intézmény működtetésében
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csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Kérjük a
szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a
NNK aktuális eljárásrendje szerint gondoskodjanak az orvosi
vizsgálatról.

A szülő, illetve az intézmény dolgozói kötelesek az

intézményvezető felé jelezni, ha a közvetlen környezetükben COVID 19
fertőzés gyanúját észlelik. Ebben az esetben az intézmény vezetője
értesíti a járványügyi hatóságot, a további intézkedéseket elrendelheti.
Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a
járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.


A beszoktatás ideje alatt a szülők 2 hétig / legkésőbb 2020. szeptember
30 – ig / kísérhetik gyermeküket az óvodába, illetve a bölcsődébe. A bent
tartózkodás ideje alatt a szülőket maszk használatára kérjük.



A 2020/2021-es nevelési évben az intézmény a megszokott ünnepeit,
rendezvényeit a szülők részvétele nélkül a gyermekek részére megtartja.
A fejlesztések, a hittanok, továbbra is megtartásra kerülnek kis létszámú
csoportokban.



A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a
járványügyi előírások betartása mellett tarthatók meg / Tornateremben,
kellő távolság betartásával, családonként egy szülő jelenlétével. A maszk
használata javasolt. /



Szülők az épületbe az intézményvezető, a bölcsőde vezetői feladataival
megbízott kisgyermeknevelő, vagy az óvodapedagógus tudtával, előre
egyeztetett időben léphet be. A bent töltött idő alatt köteles a maszkot
viselni, az ajtóba kihelyezett kézfertőtlenítőt használni.



Azok a személyek, akik rendszeres karbantartásra, illetve egyéb, a
működéssel

kapcsolatos

feladatok

ellátását

végzik,

előzetes

egyeztetéssel, maszkban tartózkodhatnak az intézményben.


A Főzőkonyha, a Bölcsőde és az Óvoda külön egységként működik, az
ott dolgozók csak a fokozott járványügyi előírások betartásával
léphetnek be, és tartózkodhatnak az intézményegységekbe / maszk és
kézfertőtlenítő használata /.
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Az intézménybe érkezéskor a gyerekek és a dolgozók testhőmérsékletét
is mérjük. A mérés helye a gyermekek esetében a csoportszoba ajtaja, a
dolgozóké a belső folyosó. Amennyiben a hőmérőzéskor a test
hőmérséklete eléri, illetve meghaladja az országos tisztifőorvos által
meghatározott mértéket / 37,8 /, a mérést 15 perc múlva meg kell
ismételni, amennyiben a fent meghatározott testhőmérsékletet eléri,
illetve meghaladja, akkor a hagyományos / hónalj hőmérővel ellenőrző
mérést

szükséges

végezni.

A

hőmérőt

óvodapedagógus,

kisgyermeknevelő, pedagógiai asszisztens és dajka egyaránt végezheti.

III. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása


Az intézmény dolgozói, illetve az épületbe érkező külső személyek /
előzetes egyeztetés után / a bejáratoknál és a folyosón kihelyezett
kézfertőtlenítőt használni köteles.



Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő
alaposan mosson kezet, vagy fertőtlenítse a kezét. Ez a gyermekek
esetében szappanos kézmosást jelent, mielőtt belépne a csoportszobába.



A szociális helyiségekben biztosítani kell a szappanos kézmosás
lehetőségét,

melyet

kézfertőtlenítővel

kell

a

felnőttek

használatára

vírusölő

kiegészíteni.

Felnőttek

kéztörlésére

hatású
csak

papírkéztörlő használata javasolt.


A törölközőket és az ágyneműt továbbra is az intézmény biztosítja. A
törölközőket minden gyermek a saját jelével ellátott helyen használja.
Ezek mosása heti 2x történik az óvodában.



Minden gyermek a saját jelével ellátott ágyban pihen. Az ágynemű
mosása kétheti rendszerességgel történik. A fektetésnél ügyelünk arra,
hogy a gyermekek fejtől – lábig, illetve lábtól – fejig feküdjenek egymás
mellett.



A járvány ideje alatt a fogmosás helyett a gyermekek szájöblítést
végeznek az étkezéseket követően.
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A személyi higiénia alapvető szabályairól a gyermekek kapjanak
részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. A
gyermekeknek meg kell tanítani az úgynevezett köhögési etikettet: papír
zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a papír zsebkendő
zárt

szemeteskukába

dobása,

és

alapos

kézmosás,

esetleg

kézfertőtlenítés.


A gyermekek otthonról csak kizárólag 1 db alvós játékot hozhatnak be az
óvodába, melynek tisztaságáról a szülő köteles gondoskodni.



A gyermekek alvós pólóját a hét végén haza küldjük, melyet a következő
héten tisztán kérünk vissza.



A használt zsebkendőt zárt szemetes edényben tároljuk, melynek ürítését
a dajka nénik gumikesztyűben végzik.



A babakonyhában használatos eszközöknek a fertőtlenítése napi
rendszerességgel történik.



A mosdók takarítása minden csoportos mosdó használat után történik /
minimum két óránként /.



A termek takarítása étkezések után felsöpréssel, a nap végén
porszívózással és fertőtlenítő felmosással történik. Napi rendszerességgel
szellőztetünk, illetve a levegőtisztító berendezéseket megelőzés céljából
a csoportszobákban működtetjük. Ezek tisztításáról a dajka nénik
gondoskodnak.



Az öltözők és a folyosók fertőtlenítésére napi 4x – i alkalommal kerül
sor. A takarítás idejét és a takarító személyt az arra kijelölt nyilvántartó
lapon rögzítik.



A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek
egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a
felhasznált szernek megfelelő védőeszközök biztosítása, és azok viselése
szükséges.



Zárt térben / csoportszobák, mosdók, öltözők / a kórokozók
koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell
fordítani a folyamatos, vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes
szellőztetésre.
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IV. Étkezésre vonatkozó szabályok


Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a
rendszeres fertőtlenítésre. A felületek tisztításakor ügyelni kell a
környezet vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok
megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.



Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos
szappanos kézmosására, vagy kézfertőtlenítésére.



Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök,
poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta
evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása,
önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök, tányérok,
poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülése.



A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása ajánlott.



Az étkezések alkalmával az önkiszolgáló tevékenység helyett a
gyermekeket a dajka nénik szolgálják ki. / maszk és gumikesztyű
használatával /

V. Gyermek hiányzások kezelése


Annak a gyermeknek az óvodai hiányzását, aki a vírusfertőzés
szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége miatt /
pl. szív – érrendszeri megbetegedések, máj – és vesebetegségek, vagy
immunszuprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és
azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni /
Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek hatósági
karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.



A gyermek távolmaradásával kapcsolatban az intézmény Házirendjében
rögzített szabályok szerint szükséges eljárni.



A szülő e – mailben kérheti az óvodai / bölcsődei ellátást, illetve kérjük,
hogy írásban jelezzék, ha a gyermekbetegség, vagy egyéb ok miatt nem
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jön óvodába, bölcsődébe. Ugyanez vonatkozik arra is, ha hiányzást
követően újra hozni szeretnék a gyermeket.

VI. Teendők beteg személy esetén


Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál
fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal
értesíteni kell az iskola – egészségügyi orvost, aki az érvényes
eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
Elérhetősége. +36 / 88 / 463 – 172



Az alábbi tünetekkel rendelkező gyermek elkülönítése szükséges,
ugyanis koronavírus tüneteire utalhatnak:

o láz
o köhögés
o nehézlégzés
o hirtelen kezdetű szaglásvesztés, íz érzés zavara, vagy hiánya
o kevésbé specifikus tünetek, de szintén elkülönítésre van szükség:
fejfájás, hidegrázás, izomfájdalom, fáradékonyság, hányás és / vagy
hasmenés
Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell,
akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg
telefonon a gyermek háziorvosát. Azt követően az orvos utasításainak
alapján járjanak el.


A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek / pedagógus asszisztens
/ védőruha viselése kötelező / maszk, kesztyű /.



A gyermek az óvodába – hasonlóan más betegségekhez – kizárólag
orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia,
azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.



Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta
járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a
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kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket
meg kell tenni.
VII. Iskola – egészségügyi ellátás szabályai


Az óvodai, bölcsődei szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás
során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges
betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás
korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat
maradéktalanul el kell végezni.



A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás
védőnői vonatkozásában az iskola-egészségügyről szóló 26/1997.(IX.3.)
NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, a köznevelési
intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő
eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az
óvoda orvosa és a gyermekek / szülők / folyamatos együttműködését.



A személyes

találkozást

igénylő

teendők esetében

–

védőnői

szűrővizsgálatok, tisztasági szűrővizsgálatok – a feladatok elvégzése a
fenti járványügyi óvintézkedések figyelembe vételével történik.


Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei
észlelhetőek, jelen intézkedési terv „Teendők beteg személy esetén”
pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely egyidejűleg
kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök
fertőtlenítésével és alapos szellőztetéssel.

VIII. Intézkedések fertőzéssel érintett intézmények esetében


Amennyiben egy nevelési – oktatási intézményben átmenetileg
elrendelésre

kerül

az

óvodán

kívüli,

digitális

munkarend,

a

gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a
szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív
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okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a fenntartó
gondoskodik.


A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának
változatlanul biztosítani kell a gyermekétkeztetést.



A járványügyi intézkedések meghatározása / beleértve a karantén
elrendelését, feloldását stb. / a területi népegészségügyi hatóság, míg a
tanügyi intézkedések elrendelésére – rendkívüli szünet elrendelése, vagy
visszavonása – vonatkozó javaslat felterjesztése az Emberi Erőforrások
Minisztériuma feladata. Amennyiben a köznevelési intézményben
COVID-19 fertőzés ténye igazolódik, arról a területi népegészségügyi
hatóságot,

azaz

feladatkörben

a

Megyei

eljáró

Kormányhivatala
járási

Népegészségügyi

hivatalát,

valamint

vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu címen az Emberi Erőforrások
Minisztériumát haladéktalanul tájékoztatni kell.


A NNK – a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei
Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási hivatala
által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján
– az azonnali intézkedésekről az EMMI Köznevelésért Felelős
Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények alapadatai
megadásával együtt, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel
jogviszonyban álló gyermek, pedagógus, vagy egyéb személy tesztje
koronavírus-pozitív.



A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
szóló 417/2020.(VIII.30.) Korm. rendelet 26. értelmében a koronavírusvilágjárvány által okozott fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése
a nevelési – oktatási intézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 30. (5) bekezdése szerinti megyére, fővárosra kiterjedő
veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően koronavírus érintettség
esetén az adott intézményben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el
rendkívüli szünetet.

44

IX. Kommunikáció


A közneveléssel kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a
www.oktatas.hu felületein kell követni.



Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez a
NNK által kiadott és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak
segítséget.

Litér, 2020. október 01.

ph.

……………………………
intézményvezető-helyettes
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5.sz. melléklet
Megbízott óvodavezető - MUNKAKÖRI LEÍRÁSA
I.
MUNKÁLTATÓ
Név
Joggyakorló

MUNKAVÁLLALÓ
Név
Született
Anyja neve
Lakcíme
Besorolása
Egyéb juttatások

MUNKAKÖR
Beosztás
Cél

Közvetlen felettes
Közvetlen beosztottja(i):
Helyettesítési előírás
MUNKAVÉGZÉS
Hely
Heti munkaidő
Beosztása

Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása
Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás nevében
Varga Mihály polgármester, a Társulási Tanács elnök

A közalkalmazottak jogállásáról szó 1992. évi XXXI. törvény szerint.
Közalkalmazotti bértábla szerint
A törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek szerint

megbízott óvodavezető / magasabb vezető
Köznevelési alaptevékenységet ellátó, helyi önkormányzat által
alapított és fenntartott köznevelési intézmény, gazdálkodási jogköre
szerint önállóan működő költségvetési szervezet első számú vezetője.
Ezen munkaköri leírás a magasabb vezetői beosztást tartalmazó
kinevezési okmány mellékletét képezi.
polgármester
az intézmény dolgozói, az intézményi SZMSZ-ben részletezve
helyettesítés az intézményi SZMSZ-ben részletezve

Csivitelő Óvoda és Bölcsőde 8196 Litér, Árpád u. 4.
40 óra
Heti 10 óra kötelező óra óvodai csoportban
Szabadságát főképpen az óvodai szünetekben veheti ki.

II.
KÖVETELMÉNYEK
Alapkövetelmény
Iskolai végzettség,
szakképesítés
Elvárt ismeretek
Szükséges képességek
Személyes tulajdonságok

Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet.
Felsőfokú szakirányú iskolai végzettség (jogszabályokban és a
pályázati kiírásban részletezve)
Az óvoda nevelési és egészségügyi előírásainak, belső szabályzatainak
ismerete.
Szeretetteljes és példaadó viselkedés gyakorlata.
Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiéné, segítőkészség.
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KÖTELESSÉGEK - Főbb tevékenységek és felelősségek összefoglalása az Nkt. 69. § - ában
megfogalmazottakon túl:























Ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és
döntésekben a vezető részére előírt feladatokat.
A központi jogszabályok, és az alapító szerv által meghatározott költségvetési támogatás keretei
között önállóan tervezi, irányítja, vezeti, szervezi, és ellenőrzi az intézmény egész tevékenységét.
Megszervezi és irányítja a rábízott intézmény szakmai, gazdasági, működtetési feladatainak
ellátását.
Gondoskodik az intézmény működéséhez jogszabályban előírt belső szabályzatok elkészítéséről,
és szükség esetén jóváhagyásra előterjesztéséről.
Gyakorolja az intézménynél foglalkoztatott közalkalmazottak feletti munkáltatói jogokat.
Elkészíti az intézmény elemi költségvetését.
Gondoskodik az intézmény mindenkori jóváhagyott költségvetési előirányzatainak
rendeltetésszerű felhasználásáról, a vagyonvédelemről, a vagyongazdálkodásról.
A jogszabályokban előírt adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségét határidőre teljesítési.
Gondoskodik a minőségpolitika kialakításáról, a minőségügyi rendszer megvalósításáról és
végrehajtásáról.
Biztosítja a belsőellenőrzési rendszer kiépítését és működtetését.
Biztosítja az intézmény alapfeladatainak ellátásához szükséges, megfelelő szakmai felkészültségű
közalkalmazottak foglalkoztatását, gondoskodik azok szakmai továbbképzéséről.
Gondoskodik az intézmény alaptevékenységén belül a rendelkezésre bocsátott és e célra csak
részben lekötött személyi és anyagi kapacitásainak fokozott kihasználásáról.
Vezetői tevékenysége átfogja az intézmény szakmapolitikáját, szervezeti struktúráját, személyi,
tárgyi és pénzügyi feltételeinek alakítását.
Ellátja az intézmény képviselését, gyakorolja a kötelezettségvállalási (utalványozási) és
munkáltatói jogokat.
Kialakítja az intézmény belső szervezeti struktúráját, kinevezi a belső szervezeti egységek
vezetőit, gondoskodik a szükséges szakembergárdáról.
Szabályozza a belső munka- és hatáskörmegosztást, összehangolja a szervezeti egységek és
alárendelt vezetők munkáját az intézményi feladatok ellátása érdekében. Tervezi a következő
időszak munkáját, ellenőrzi a folyó feladatok végrehajtását, és értékeli a folyamatos és befejezett
tevékenységeket.
Gondoskodik az éves költségvetési javaslat elkészítéséről, valamint a jóváhagyott költségvetési
előirányzatnak megfelelő gazdálkodásról.
Gondoskodik az intézmény kezelésébe adott vagyon megőrzéséről, nyilvántartásáról.
Gondoskodik az óvoda épületeinek karbantartásáról, felújításáról
Az alapító által meghatározott kereteken belül az intézmény vállalkozói tevékenységét irányítja.
A gazdálkodás eredményéről, a források felhasználásáról, a kezelésre átadott vagyon alakulásáról
beszámolót készít a fenntartó részére.
Egyéb feladatok





Naponta elvégzi a postabontást és kijelöli az ügyintézőt.
Az óvodai hirdetmények és közlemények felelős szerkesztője.
Jogosult a vezetői feladataiból - a személyes felelősség megtartása mellett - más (általa
megbízott) munkatársára átruházni, azokat végrehajtatni.
Közvetlenül irányítja és ellenőrzi az intézmény ügyvitelével kapcsolatban






a pedagógusok, a rendszergazda és az ügyviteli dolgozó adminisztratív munkáját,
a jogszabályok nyilvántartását,
a leltárak, elszámolások, nyilvántartások vezetését,
az adatszolgáltatási kötelezettség jogszabálynak megfelelő megvalósítását.

Hatáskör: A önkormányzat által alapított és fenntartott köznevelési feladatot ellátó intézmény
vezetése a vonatkozó jogszabályok szerint.
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Felelősség:
 Az intézmény vezetője felelős, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban
meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a tervezési, beszámolási,
információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért.
 A költségvetési intézmény vagyonáért, gazdálkodásáért, források felhasználásáért, az általa
készített beszámolóért.
 Az óvodai TÖRZSKÖNYV vezetéséért.
Munkakapcsolatai:
Belső: Kapcsolatot tart az intézmény dolgozóival, támogatja (tovább) képzésüket.
Külső: Kapcsolatot tart az alapító szervvel, az önkormányzatokkal, a társadalmi és érdekképviseleti
szervekkel, hatóságokkal, az együttműködő társintézetekkel és egyéb szervekkel.
Részt vesz a Társulási Tanács ülésein, az intézmény tevékenységét érintő egyéb üléseken,
értekezleteken, beszámol az intézmény munkájáról.
Az intézménnyel szemben benyújtott keresetektől, a folyamatban lévő munkajogi és egyéb peres
ügyekről, valamint az intézményben történt rendkívüli eseményekről tájékoztatni köteles a
munkáltatóját.
Folyamatos és rendszeres kapcsolatot tart a szakmai és gazdasági felügyeletet gyakorló szervekkel,
gondoskodik a valósághű adatszolgáltatásról.
Felügyeli és ellenőrzi az intézményben folyó szakmai-gazdasági munka színvonalát, kivizsgálja az
intézmény tevékenységével kapcsolatos panaszokat, közérdekű bejelentéseket, intézkedik az általa
észlelt jogellenes, vagy erkölcsi szabályokba ütköző helyzet megszüntetéséről.
Munkavégzéssel kapcsolatos együttműködési kötelezettségek: Az intézmény vezetője köteles az
önkormányzat és szervei által hozott, az intézményre vonatkozó döntéseket és utasításokat
végrehajtani, illetve végrehajtatni.
Köteles együttműködni a litéri Önkormányzat Polgármesteri Hivatala jegyzőjével, munkatársaival és
önkormányzati bizottságaival az intézmény működését érintő ügyekben
Az intézmény vezetője munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítésére a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvényben foglaltak figyelembe vétele mellett, a Polgármester előzetes írásbeli
engedélye alapján jogosult.
Az intézmény vezetője köteles a tudomására jutott állami és szolgálati titkot megőrizni.
Az intézmény vezetője a beosztásával járó feladatokat a legjobb tudása szerint, a mindenkor hatályos
jogszabályi előírásoknak megfelelően, körültekintően, felelősségteljesen köteles ellátni. A
jogszabályok nem ismerete nem mentesíti a felelősség alól.
Az intézmény vezetője a szabadság igénybevételét, valamint a hivatalos távollétét, az esetleges
keresőképtelen állapot bekövetkezését, illetve az egyéb igazolt távollét időpontját írásban köteles a
munkáltatójának bejelenteni. Bármely oknál fogva történő távolléte esetén köteles helyettesét
megnevezni. A munkahelytől való távollétet (szabadság, hivatalos távollét stb.) - annak megkezdése
előtt három munkanappal (a rendkívüli eseményeket kivéve) –a Polgármestere engedélyezi.
Bizalmas információk:
A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak minősülő információkkal a
törvény szellemében jár el, bizalmas információkat / dolgozói, gyermeki, szülői / csak a szükséges
mértékben – az óvoda vezetőjének vagy helyetteseinek utasítására tárhat fel. Az intézmény belső
életére vonatkozó értesüléseit köteles hivatali titokként megőrizni.
Ellenőrzés foka:
Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai / PP, SZMSZ, KSZ, HÁZIREND stb./
által megfogalmazott célkitűzések, a működési rend, a képviselő- testületi polgármesteri és jegyzői
utasítások, határozatok betartása alapján végzi. A fenti dokumentumokban előírtakat az
alkalmazottakkal is betartatja. Ha bármely területen hiányosságot tapasztal, erről értesíti a
polgármestert.
Munkakörülmények:
Munkáját a polgármester által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a mindenkor
hatályos jogszabályok szellemében, az SZMSZ és a Kollektív Szerződés, Közalkalmazotti Szabályzat
alapján végzi. Munkájához telefon, számítógép, fénymásoló berendezés áll rendelkezésére.
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III.
SZEMÉLYHEZ RENDELT EGYÉB FELADATOK - AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK
A magasabb vezetői megbízás 2021. június 1-től 2021. augusztus 31-ig tart. Az intézményvezetői
megbízás a jelenlegi vezető felmentési idejére szól. Ezen időtartam alatt az intézményben
intézményvezető-helyettesi megbízatás nem adható. A megbízott vezető távollétében az
intézmény SZMSZ-ében meghatározottak szerint történik a megbízott vezető helyettesítése.
ZÁRADÉK
Ezen munkaköri leírás 2021. június 1 -től lép életbe.
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja.
A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes.
Kelt:Litér, 2021. május 26.
…………………………………………........
polgármester, a Litéri Óvodai Nevelés és
Bölcsődei Ellátás Társulás elnöke
a munkáltatói jogkör gyakorlója
NYILATKOZAT
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy
példányát átvettem.
Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi
felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek
megfelelően használom.
Kelt, Litér, 2021. május 26.
…………………………………………........
munkavállaló
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Óvodavezető-helyettes - MUNKAKÖRI LEÍRÁS
I.
MUNKÁLTATÓ

Név
Joggyakorló

Csivitelő Óvoda és Bölcsőde
8196 Litér, Árpád u. 4.
intézményvezető

MUNKAVÁLLALÓ
Név
Született
Anyja neve
Lakcíme
Besorolása
Munkakör betöltésének
követelményei
Egyéb juttatások

Közalkalmazotti bértábla szerint: magasabb vezető
Vonatkozó jogszabályokban meghatározva óvodapedagógus
szakképzettség.
A törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek szerint.

MUNKAKÖR
Beosztás
Cél

Közvetlen felettes
Helyettesítési előírás
Érvényes
Foglalkoztatás

intézményvezető-helyettes
Megbízott felelős vezetőként segíti az intézményvezető
munkavégzését, elsősorban a szakmai munka irányítását, a belső
értékelést. Tervezi, irányítja, ellenőrzi és értékeli az intézményben a
nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak munkáját, a jogszerű
működést.
Az intézményvezető
SZMSZ előírásai szerint: meghatározott hatáskörön belül az
intézményvezető távollétében teljes felelősséggel végzi a vezetési
feladatokat.
visszavonásig
Teljes munkaidő

MUNKAVÉGZÉS
Hely
Heti munkaidő
Munkaidő beosztás
Kötelező óraszám

Csivitelő Óvoda és Bölcsőde 8196 Litér, Árpád u. 4.
40 óra
Nevelési évenként a munkatervben rögzítettek szerint
24 óra + vezetői feladatok ellátása

II.
KÖVETELMÉNYEK
Iskola végzettség,
szakképesítés
Gyakorlati idő,
gyakorlottsági terület
Elvárt ismeretek
Szükséges képességek

Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség.
Legalább 5 év óvodapedagógus munkakörű szakmai gyakorlat.
Korszerű szakmai ismeretek, a közoktatás, a munkaügy, az igazgatás
szakmai és jogi szabályai, belső szabályzati rendszer.
A jogszabályok gyakorlati megvalósulásának, és a
szabálytalanságoknak a felismerése, megfelelő intézkedések
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Személyes tulajdonságok

alkalmazása, döntések hozatala.
Érzékenység a munkatársak egyenletes terhelésére.
Elhivatottság, kiegyensúlyozottság, határozottság, magabiztosság, jó
kapcsolatteremtő és konfliktus feloldó képesség, kulturáltság.

ALAPVETŐ FELELŐSSÉGE, KÖTELESSÉGE
A vezető helyettes intézményében felelős:
 nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak irányításáért, tevékenységük ellenőrzéséért és
értékeléséért,
 a pedagógusok szakmai munkájának ellenőrzésében való részvételéért,
 a szülői szervezet működésének segítéséért,
 a helyettesítési beosztás elkészítéséért,
 a pedagógus és nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak munkaidő nyilvántartásának
vezetéséért, elszámolásáért,
 szabadságok ütemezéséért és naprakész nyilvántartásáért,
 a HACCP rendszer működtetéséért,
 az intézmény működéséhez szükséges jogszabályban előírt belső szabályzatok előkészítéséért,
 a gyermekbalesetek megelőzéséért,
 a pedagógusok éves beiskolázási tervének előkészítéséért,
 a gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmód megköveteléséért,
 a pedagógiai program megvalósításáért, a színvonalas nevelőmunkáért,
 az alkalmazotti közösség értekezleteinek előkészítéséért, vezetéséért,
 a nevelő oktató munkát segítő alkalmazottak munkájához szükséges döntések /állásfoglalások/
végrehajtásának megszervezéséért és előkészítéséért,
 a helyi döntések előkészítésében a munkavállalói érdekképviselettel megvalósuló
együttműködésért,
 az intézményi vagyon kezeléséért és megőrzéséért,
 a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelő oktató munkát segítő alkalmazottak
munkájához szükséges tárgyi feltételek biztosításáért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért,
 a helyi szülői közösség működtetésének segítéséért,
 a méltányos és humánus ügykezelésért és döntésekért.
Köteles:
 munkáját politika semlegesen, törvényesen, korszerű szakmai ismeretek alkalmazásával végezni,
 a vonatkozó rendelkezéseket és a munkafegyelmet megtartani, és a munkakörébe tartozó
feladatokat legjobb tudása szerint elvégezni,
 szervezett vagy önképzés keretében szakmai és jogszabályi ismereteit gyarapítani,
 a vezető által átruházott hatáskörben az intézményt képviselni, jó hírét fenntartani, a szolgálai
titkot, információt megőrizni, s ezt beosztottjaival betartatni,
 megtervezni, irányítani és ellenőrizni a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak
szakmai munkáját,
 a rendkívüli eseményt haladéktalanul az intézményvezetőnek jelezni,
 átruházott hatáskörében az óvoda SZMSZ-ében szabályozottak alapján, helyettesítési feladatainak
és beszámolási kötelezettségének eleget tenni.



FELADATKÖRÖK:
Kötelező óraszámában ellátandó feladatok

KÖTELESSÉGEK
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Feladatkör részletesen:
 Nevelő-fejlesztő munkáját az érvényben lévő pedagógiai alapdokumentumok határozzák meg.
 Munkáját az intézményvezető útmutatása alapján önállóan, felelősséggel végzi.
 Felkészül a foglalkozások megtartására, elvégzi az előkészítésükkel kapcsolatos pedagógiai
feladatokat.
 Megtartja a pedagógus etika követelményeit, a munkafegyelmet, a közösségi együttműködés
normáit, összehangolt munkát végez az óvoda többi dolgozójával.
 Betartja a jogszabályok és a belső szabályzatok előírásait, az egészségügyi előírásokat, és
szakszerűen végrehajtja a pedagógiai feladatokat.
 Gondoskodik a gyermekek testi épségéről, erkölcsi védelmükről, személyiségük fejlődéséről,
képességeik fejlesztéséről, a balesetek megelőzéséről (nem hagyhat gyermeket felügyelet nélkül).
 A pedagógiai program alapján a gyermekek személyiségét, képességeiket változatos, eredményes,
a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait figyelembe vevő módszerekkel fejleszti.
 Figyelembe veszi az egyéni fejlődési ütemet, a hátrányos családi helyzetet, a sajátos nevelési
igényt, közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában.
 Menedzseli a tehetséges gyermekeket.
 Irányítja és értékeli csoportját, naprakészen vezeti a rábízott adminisztrációt.
 Felkészülten és aktívan részt vesz az óvoda pedagógiai programjának értékelésében,
módosításában, a nevelési értekezleten, szakmai munkaközösségi és munkacsoport
foglalkozásokon, az ünnepélyeken, rendezvényeken.
 Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben és önképzésben gyarapítja.
 A pedagógiai programnak, valamint az intézmény működési dokumentumainak megfelelően
tájékoztatja a szülőket gyermekükről, együttműködik a családokkal.
 Minden nevelési év első szülői értekezletén a szülőkkel ismerteti a gyermekek értékelési
rendszerét, majd évente kétszer (január, május) írásban is értékeli a gyermekeket és azt ismerteti a
szülőkkel.
 Óvja a gyermekek jogait, tiszteli emberi méltóságukat.
 Évente elkészíti, felülvizsgálja a munkájához szükséges eszközök jegyzékét, a hiányt és az
amortizációt jelenti az intézményvezetőnek.
 A napi nevelőmunkájához szükséges jogszabályokat folyamatosan figyeli és azokat megfelelően
alkalmazza.
JOGKÖR, HATÁSKÖR
Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak törvény és jogszabályok által, valamint az
óvoda SZMSZ-ében biztosított jogokat, hatásköre és képviseleti joga az általa vezetett gyermek
csoportra terjed ki.
BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE
Év végén az egész éves teljesítményét értékeli írásban a nevelőtestületnek.
MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK
Részt vesz a nevelőtestületi, alkalmazotti értekezleteken. Az intézmény gyermekei és dolgozói
érdekében kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszik: a fenntartóval és annak szervezeteivel, szakmai
szervezetekkel és a társintézményekkel, az áthelyező bizottságokkal, a helyi iskolával és kulturális
intézményekkel, a szülőkkel ápolja hagyományosan kialakult kapcsolatainkat.
FELELŐSSÉGI KÖR
Felelős kijelölt csoportjában a pedagógiai program megvalósításáért, a gyermekek biztonságáért, a
gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért.
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható:



munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért;
a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért;
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a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek jogainak
megsértéséért;
a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért;
a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért.

III.
EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK
Személyre szólóan az adott nevelési év intézményi munkatervében kerül meghatározásra az egyéb
feladat és megbízás.

IV.
ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG
Ellenőrzése






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
Külső szakértő egyeztetett időpontban

A pedagógiai munka fejlesztése, az eredményes munka érdekében megfigyeléseket végezhetnek a
nevelőtestület tagjai az intézményi munkatervben jelöltek szerint.
A kötelező óraszámon felül ellátandó vezetői feladatok
 pedagógia hatáskörébe utalt munkaügyi
 hatáskörébe utalt gazdálkodási
 hatáskörébe utalt tanügy igazgatási
FELADATKÖRÖK RÉSZLETESEN:
Kötelező óraszámban ellátandó feladat:
 csoportjában a gyermekek nevelése, fejlesztése az érvényben lévő pedagógiai alapdokumentumok
alapján
Kötelező óraszámon felül ellátandó feladatok:
 a munkaköri leírásához kapcsolódó adminisztratív teendők ellátása
 a munkaköri leírásához kapcsolódó ellenőrzési, értékelési, munkaügyi, tanügyi feladatok ellátása
Pedagógiai feladatkör:
 A pedagógiai program figyelembevételével a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak
munkájának tervezése, irányítása, ellenőrzése, értékelése, az értékelési minőségfejlesztési
rendszer működtetése.
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Javaslat továbbképzésekre, a szakmai innováció koordinálásában való részvétel.
Az óvodán belüli, munkaközösség működésének támogatása.
Pedagógiai pályázatok írása, írásának ösztönzése a nevelőtestület körében.
A helyi hagyományoknak megfelelően intézményi szinten az ünnepek, jeles napok méltó
szervezésében való részvétel.
A szülőkkel, a szülői közösséggel való együttműködés és a kapcsolatrendszer működtetése.

Munkaügyi feladatkör:
 Javaslattétel alkalmazáshoz, minősítéshez, jogviszony megszüntetéséhez.
 Szükség szerint a munkaköri leírások módosításának kezdeményezése (személyre szólóan), az
egyéb feladatok meghatározása az éves intézményi munkatervben (feladattervben), feladataik
ellátásának ellenőrzése, koordinálása.
 Az irányítása alá tartozó nevelő-oktató munkát segítő dolgozók szabadságának engedélyezése, a
zökkenőmentes feladatellátás megszervezése.
 A dolgozók munkafegyelmének folyamatos ellenőrzése.

Összehangolt munkarend kialakítása.
 A helyettesítési beosztás elkészítése, túlmunka elrendelése, kötelező nyilvántartások vezetése.
Elszámolások határidőre történő továbbítása.
 Értekezletek, belső továbbképzések szervezése az irányítása alá tartozó nevelő-oktató munkát
segítő az alkalmazottak részére.
 A 277/1997. (IV.22.) Kormányrendelet figyelembevételével az óvodapedagógusok kötelező
továbbképzésének megtervezésében való részvétel – az intézményvezetővel történő egyeztetéssel.
Az éves beiskolázási terv előkészítése nevelőtestületi döntésre.
 Javaslat adása az intézményvezetőnek az anyagi elismerésre, kitüntetésre, érdekképviselet
véleményének kikérése.
 A balesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok irányítása a nevelő oktató munkát közvetlenül
segítő alkalmazottak körében, a megtörtént balesetekkel kapcsolatos intézkedés a vonatkozó
szabályoknak megfelelően.
 A dolgozók egészségügyi szűrővizsgálatainak nyomon követése, végrehajtásának ellenőrzése,
mindezért (szabálytalanságok feltárása esetén) anyagi felelősségvállalás.
 Elvégzi az irányítása alá tartozó alkalmazottak teljesítményértékelését, minősítését.
Gazdálkodási feladatkör:
 A pedagógiai programnak megfelelően a nevelő oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak
munkájához szükséges tárgyi feltételekről való gondoskodás, az intézményvezetővel történő
egyeztetés alapján.
 A feladatellátást szolgáló eszközök, tisztítószerek, munkaruha stb. beszerzéseinek irányítása.
 Az óvodai eszközök és tárgyak selejtezési és leltározási folyamatában felelős részvétel.
 A működés műszaki szükségleteinek jelzése az intézményvezető felé.
 A költségvetés elkészítéséhez gazdálkodási, fejlesztési, karbantartási terv készítése a
munkakörében megjelenített feladatok alapján.
Tanügy igazgatási feladatkör:
 Eleget tesz a munkaköréhez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségnek.
 Átruházott hatáskörében biztosítja az ügyiratok határidős ügyintézését, részt vesz az ügyiratok
selejtezésében.
 Részt vesz a gyermekek előjegyzésében.
 A munkaköréhez kapcsolódó tanügy igazgatási feladatok ellátása, információs kötelezettség
betartása az intézményvezető felé.
 Az óvodai Törzskönyv szabályos vezetése a vezető utasításainak megfelelően.


JOGKÖR, HATÁSKÖR:
Döntési hatásköre a közvetlen beosztottak
intézményvezetővel történt egyeztetés alapján.

irányítása,

ellenőrzése,

értékelése,

az
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Véleményezési, javaslattételi jogköre van az óvoda működésének egészére, döntési jogköre az
irányítása alá tartozó alkalmazottak.
Képviseleti joga a helyettesítési rend szerint és az óvodavezető megbízása alapján képviseli az
intézményt külső szervek előtt.
Kiadmányozási joga: A feladatkörébe tartozó ügyekben a megkeresésekre, egyéb beadványokra
adandó válaszlevelek előkészítése során hozott közbenső intézkedések, megkeresések,
amennyiben, azok kiadmányozását a vezető nem tartotta fenn, és arra más nem kapott
felhatalmazást.

MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK:
Belső: Kapcsolatot tart az intézmény dolgozóival, az intézmény vezetőjével.
Külső: Kapcsolatot tart a szülői szervezettel.
Felelősség:
 a pedagógusok szakmai munkájának ellenőrzésében való részvétel
 a HACCP rendszer működtetése
Felügyeli és ellenőrzi az irányítása alá tartozó alkalmazottak:
 személyi anyagának tartalmát,
 munkaidő beosztását, munkafegyelmét,
 adminisztrációs tevékenység tartalmát (HACCP), vezetésének helyességét,
 munkavégzésének minőségét a beosztottak munkaköri leírásának megfelelően.
Munkavégzéssel kapcsolatos együttműködési kötelezettségek:
Bizalmas információk:
A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak minősülő információkkal a
törvény szellemében jár el, bizalmas információkat / dolgozói, gyermeki, szülői / csak a szükséges
mértékben – az óvoda vezetőjének vagy helyetteseinek utasítására tárhat fel. Az intézmény belső
életére vonatkozó értesüléseit köteles hivatali titokként megőrizni.
Ellenőrzés foka
Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai /PP, SZMSZ, KSZ, HÁZIREND stb./
által megfogalmazott célkitűzések, a működési rend betartása alapján végzi. A fenti
dokumentumokban előírtakat az alkalmazottakkal is betartatja. Ha bármely területen hiányosságot
tapasztal, erről értesíti az intézményvezetőt.
Munkakörülmények
Az intézményvezető által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a mindenkor
hatályos jogszabályok szellemében, az SZMSZ és a Kollektív Szerződés, Közalkalmazotti Szabályzat
alapján végzi. Munkájához telefon, számítógép, fénymásoló berendezés áll rendelkezésére.

III.
EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK
KÖTELESSÉGEK - Főbb tevékenységek és felelősségek összefoglalása az Nkt. 69. § - ában
megfogalmazottakon túl:



Ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és
döntésekben a vezető részére előírt feladatokat.
A központi jogszabályok, és az alapító szerv által meghatározott költségvetési támogatás keretei
között önállóan tervezi, irányítja, vezeti, szervezi, és ellenőrzi az intézmény egész tevékenységét.
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Megszervezi és irányítja a rábízott intézmény szakmai, gazdasági, működtetési feladatainak
ellátását.
Gondoskodik az intézmény működéséhez jogszabályban előírt belső szabályzatok elkészítéséről,
és szükség esetén jóváhagyásra előterjesztéséről.
Gyakorolja az intézménynél foglalkoztatott közalkalmazottak feletti munkáltatói jogokat.
Elkészíti az intézmény elemi költségvetését.
Gondoskodik az intézmény mindenkori jóváhagyott költségvetési előirányzatainak
rendeltetésszerű felhasználásáról, a vagyonvédelemről, a vagyongazdálkodásról.
A jogszabályokban előírt adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségét határidőre teljesítési.
Gondoskodik a minőségpolitika kialakításáról, a minőségügyi rendszer megvalósításáról és
végrehajtásáról.
Biztosítja a belsőellenőrzési rendszer kiépítését és működtetését.
Biztosítja az intézmény alapfeladatainak ellátásához szükséges, megfelelő szakmai felkészültségű
közalkalmazottak foglalkoztatását, gondoskodik azok szakmai továbbképzéséről.
Gondoskodik az intézmény alaptevékenységén belül a rendelkezésre bocsátott, és e célra csak
részben lekötött személyi és anyagi kapacitásainak fokozott kihasználásáról.
Vezetői tevékenysége átfogja az intézmény szakmapolitikáját, szervezeti struktúráját, személyi,
tárgyi és pénzügyi feltételeinek alakítását.
Ellátja az intézmény képviselését, gyakorolja a kötelezettségvállalási (utalványozási) és
munkáltatói jogokat.
Kialakítja az intézmény belső szervezeti struktúráját, kinevezi a belső szervezeti egységek
vezetőit, gondoskodik a szükséges szakembergárdáról.
Szabályozza a belső munka- és hatáskörmegosztást, összehangolja a szervezeti egységek, és
alárendelt vezetők munkáját az intézményi feladatok ellátása érdekében. Tervezi a következő
időszak munkáját, ellenőrzi a folyó feladatok végrehajtását, és értékeli a folyamatos és befejezett
tevékenységeket.
Gondoskodik az éves költségvetési javaslat elkészítéséről, valamint a jóváhagyott költségvetési
előirányzatnak megfelelő gazdálkodásról.
Gondoskodik az intézmény kezelésébe adott vagyon megőrzéséről, nyilvántartásáról.
Gondoskodik az óvoda épületeinek karbantartásáról, felújításáról
Az alapító által meghatározott kereteken belül az intézmény vállalkozói tevékenységét irányítja.
A gazdálkodás eredményéről, a források felhasználásáról, a kezelésre átadott vagyon alakulásáról
beszámolót készít a fenntartó részére.
Egyéb feladatok





Naponta elvégzi a postabontást és kijelöli az ügyintézőt.
Az óvodai hirdetmények és közlemények felelős szerkesztője.
Jogosult a vezetői feladataiból - a személyes felelősség megtartása mellett - más (általa
megbízott) munkatársára átruházni, azokat végrehajtatni.
Közvetlenül irányítja és ellenőrzi az intézmény ügyvitelével kapcsolatban






a pedagógusok, a rendszergazda és az ügyviteli dolgozó adminisztratív munkáját,
a jogszabályok nyilvántartását,
a leltárak, elszámolások, nyilvántartások vezetését,
az adatszolgáltatási kötelezettség jogszabálynak megfelelő megvalósítását.

Hatáskör: A önkormányzat által alapított és fenntartott köznevelési feladatot ellátó intézmény
vezetése a vonatkozó jogszabályok szerint.
Felelősség:
 Az intézmény vezetője felelős, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban
meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a tervezési, beszámolási,
információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért.
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A költségvetési intézmény vagyonáért, gazdálkodásáért, források felhasználásáért, az általa
készített beszámolóért.
Az óvodai TÖRZSKÖNYV vezetéséért.

Munkakapcsolatai:
Belső: Kapcsolatot tart az intézmény dolgozóival, támogatja (tovább) képzésüket.
Külső: Kapcsolatot tart az alapító szervvel, az önkormányzatokkal, a társadalmi és érdekképviseleti
szervekkel, hatóságokkal, az együttműködő társintézetekkel és egyéb szervekkel.
Részt vesz a Társulási Tanács ülésein, az intézmény tevékenységét érintő egyéb üléseken,
értekezleteken, beszámol az intézmény munkájáról.
Az intézménnyel szemben benyújtott keresetektől, a folyamatban lévő munkajogi és egyéb peres
ügyekről, valamint az intézményben történt rendkívüli eseményekről tájékoztatni köteles a
munkáltatóját.
Folyamatos és rendszeres kapcsolatot tart a szakmai és gazdasági felügyeletet gyakorló szervekkel,
gondoskodik a valósághű adatszolgáltatásról.
Felügyeli és ellenőrzi az intézményben folyó szakmai-gazdasági munka színvonalát, kivizsgálja az
intézmény tevékenységével kapcsolatos panaszokat, közérdekű bejelentéseket, intézkedik az általa
észlelt jogellenes, vagy erkölcsi szabályokba ütköző helyzet megszüntetéséről.
Munkavégzéssel kapcsolatos együttműködési kötelezettségek: Az intézmény vezetője köteles az
önkormányzat és szervei által hozott, az intézményre vonatkozó döntéseket és utasításokat
végrehajtani, illetve végrehajtatni.
Köteles együttműködni a litéri Önkormányzat Polgármesteri Hivatala jegyzőjével, munkatársaival, és
önkormányzati bizottságaival az intézmény működését érintő ügyekben
Az intézmény vezetője munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítésére a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvényben foglaltak figyelembe vétele mellett, a Polgármester előzetes írásbeli
engedélye alapján jogosult.
Az intézmény vezetője köteles a tudomására jutott állami és szolgálati titkot megőrizni.
Az intézmény vezetője a beosztásával járó feladatokat a legjobb tudása szerint, a mindenkor hatályos
jogszabályi előírásoknak megfelelően, körültekintően, felelősségteljesen köteles ellátni. A
jogszabályok nem ismerete nem mentesíti a felelősség alól.
Az intézmény vezetője a szabadság igénybevételét, valamint a hivatalos távollétét, az esetleges
keresőképtelen állapot bekövetkezését, illetve az egyéb igazolt távollét időpontját írásban köteles a
munkáltatójának bejelenteni. Bármely oknál fogva történő távolléte esetén köteles helyettesét
megnevezni. A munkahelytől való távollétet (szabadság, hivatalos távollét, stb.) - annak megkezdése
előtt három munkanappal (a rendkívüli eseményeket kivéve) –a Polgármestere engedélyezi.
Bizalmas információk:
A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak minősülő információkkal a
törvény szellemében jár el, bizalmas információkat / dolgozói, gyermeki, szülői / csak a szükséges
mértékben – az óvoda vezetőjének vagy helyetteseinek utasítására tárhat fel. Az intézmény belső
életére vonatkozó értesüléseit köteles hivatali titokként megőrizni.
Ellenőrzés foka
Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai / PP, SZMSZ, KSZ, HÁZIREND stb./
által megfogalmazott célkitűzések, a működési rend, a képviselő- testületi polgármesteri és jegyzői
utasítások, határozatok betartása alapján végzi. A fenti dokumentumokban előírtakat az
alkalmazottakkal is betartatja. Ha bármely területen hiányosságot tapasztal, erről értesíti a
polgármestert.
Munkakörülmények
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Munkáját a polgármester által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a mindenkor
hatályos jogszabályok szellemében, az SZMSZ és a Kollektív Szerződés, Közalkalmazotti Szabályzat
alapján végzi. Munkájához telefon, számítógép, fénymásoló berendezés áll rendelkezésére.
III.
SZEMÉLYHEZ RENDELT EGYÉB FELADATOK - AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK
Az óvodavezető-helyettes a vezető tartós távollétében (munkavégzés alóli felmentés ideje) 2021.
június 1-től 2021. augusztus 31-ig ellátja az intézmény vezetésével járó feladatokat is.. A vezetőhelyettes távollétében az intézmény SZMSZ-ében meghatározottak szerint történik a vezetőhelyettes helyettesítése.

ZÁRADÉK
Ezen munkaköri leírás 2021. szeptember 01-től lép életbe.
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja.
A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes.
Kelt: Litér, 2021. szeptember 01.
…………………………………………........
intézményvezető
a munkáltatói jogkör gyakorlója
NYILATKOZAT
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy
példányát átvettem.
Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi
felelősséggel tartozom.
Kelt: Litér, 2021. szeptember 01..
……….……………………………………….
munkavállaló
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Óvodapedagógus - MUNKAKÖRI LEÍRÁSA
I.
MUNKÁLTATÓ
Név
Joggyakorló

Csivitelő Óvoda és Bölcsőde 8196 Litér, Árpád u. 4.
intézményvezető

MUNKAVÁLLALÓ
Név
Született
Anyja neve
Lakcíme
Besorolása
Egyéb juttatások

Közalkalmazotti bértábla szerint:
a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek szerint

MUNKAKÖR
Beosztás
Cél
Közvetlen felettes
Helyettesítési előírás

óvodapedagógus
A rábízott gyermekek egyéni és közösségi nevelése, fejlődésük
sokoldalú elősegítése, tevékenységük életkoruknak megfelelő
irányítása.
intézményvezető
30 napon túli helyettesítést az óvoda vezetője rendeli el írásban.
MUNKAVÉGZÉS

Hely
Heti munkaidő
Kötelező órák száma
Munkaidő beosztás

Csivitelő Óvoda és Bölcsőde 8196 Litér, Árpád u. 4.
40 óra
32 óra + 4 óra intézményen belüli tevékenység
Nevelési évenként a munkatervben rögzítettek szerint
II.

KÖVETELMÉNYEK
Iskolai végzettség,
szakképesítés
Elvárt ismeretek
Szükséges képességek
Személyes tulajdonságok

Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség.
Az óvodapedagógiára vonatkozó szakmai ismeretek, a nevelőtestület
jogkörébe tartozó intézményi dokumentumok, belső szabályzatok
ismerete.
Nevelői alkalmasság, különösen: jó kapcsolatteremtő képesség,
empátia, kedves nyílt személyiség, jó szervezőképesség
Pedagógusi elhivatottság, kiegyensúlyozottság, pontosság,
megbízhatóság, türelem, etikus magatartás, jó humorérzék.

KÖTELESSÉGEK
Feladatkör részletesen:


Nevelő-oktató munkáját az érvényben lévő pedagógiai alapdokumentumok határozzák meg.

59


















Munkáját az intézményvezető vezető és helyettes útmutatása alapján önállóan, felelősséggel
végzi.
Felkészül a foglalkozások megtartására, elvégzi az előkészítésükkel kapcsolatos pedagógiai
feladatokat.
Megtartja a pedagógus etika követelményeit, a munkafegyelmet, a közösségi együttműködés
normáit, összehangolt munkát végez az óvoda többi dolgozójával.
Betartja a jogszabályok, és a belső szabályzatok előírásait, az egészségügyi előírásokat, és
szakszerűen végrehajtja a pedagógiai feladatokat.
Gondoskodik a gyermekek testi épségéről, erkölcsi védelmükről, személyiségük fejlődéséről,
képességeik fejlesztéséről, a balesetek megelőzéséről. Nem hagyhat a gyermeket felügyelet
nélkül.
A pedagógiai program alapján a gyermekek személyiségét, képességeiket változatos, eredményes,
a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait figyelembe vevő módszerekkel fejleszti.
Figyelembe veszi az egyéni fejlődési ütemet, a hátrányos családi helyzetet, a sajátos nevelési
igényt, közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában.
Menedzseli a tehetséges gyermekeket.
Irányítja és értékeli csoportját, naprakészen vezeti a rábízott adminisztrációt.
Felkészülten és aktívan részt vesz az óvoda pedagógiai programjának értékelésében,
módosításában, a nevelési értekezleten, szakmai munkaközösségi és munkacsoport
foglalkozásokon, az ünnepélyeken, rendezvényeken.
Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben és önképzésben gyarapítja.
A pedagógiai programnak, valamint az intézmény működési dokumentumainak megfelelően
tájékoztatja a szülőket gyermekükről, együttműködik a családokkal.
Minden nevelési év első szülői értekezletén a szülőkkel ismerteti a gyermekek értékelési
rendszerét, majd évente kétszer (január, május) írásban is értékeli a gyermekeket és azt ismerteti a
szülőkkel.
Óvja a gyermekek jogait, tiszteli emberi méltóságukat.
Évente elkészíti, felülvizsgálja a munkájához szükséges eszközök jegyzékét, a hiányt és az
amortizációt jelenti az intézményvezetőnek.
A napi nevelőmunkájához szükséges jogszabályokat folyamatosan figyeli, és azokat megfelelően
alkalmazza.

JOGKÖR, HATÁSKÖR
Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak törvény és jogszabályok által, valamint az
óvoda SZMSZ-ében biztosított jogokat, hatásköre és képviseleti joga az általa vezetett gyermek
csoportra terjed ki.
BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE
Év végén az egész éves teljesítményét értékeli írásban a nevelőtestületnek.
MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK
Részt vesz a nevelőtestületi, alkalmazotti értekezleteken. Az intézmény gyermekei és dolgozói
érdekében kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszik: a fenntartóval és annak szervezeteivel, szakmai
szervezetekkel és a társintézményekkel, az áthelyező bizottságokkal, a helyi iskolával és kulturális
intézményekkel, a szülőkkel ápolja hagyományosan kialakult kapcsolatainkat.
FELELŐSSÉGI KÖR
Kijelölt csoportjában felelős a pedagógiai program megvalósításáért, a gyermekek biztonságáért, a
gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért.
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható:
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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 munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért;
a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért.
III.

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK
Személyre szólóan az adott nevelési év intézményi munkatervében kerül meghatározásra az egyéb
feladat és megbízás: a TÁMOP 3.1.11-12/2 Csivitelőkkel a fejlődésért - Óvodafejlesztés Litéren
pályázatban való részvétel – továbbképzések, helyettesítések, Szülőakadémia ideje alatt
gyermekfelügyelet.
IV.
ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG
Ellenőrzése






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 és helyettese
Külső szakértő egyeztetett időpontban

A pedagógiai munka fejlesztése, az eredményes munka érdekében megfigyeléseket végezhetnek a
nevelőtestület tagjai az intézményi munkatervben jelöltek szerint.
V.
SZEMÉLYHEZ RENDELT EGYÉB ÓVODAPEDAGÓGUSI FELADATOK - AKTUÁLIS
VÁLTOZÁSOK
ZÁRADÉK
Ezen munkaköri leírás 2021.09.01-től lép életbe.
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja.

Kelt: Litér, 2021.09.01.
…………………………………………........
intézményvezető
a munkáltatói jogkör gyakorlója
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NYILATKOZAT
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy
példányát átvettem.
Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért, és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi
felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek
megfelelően használom.

Kelt: Litér, 2021.09.01.
……….……………………………………….
munkavállaló
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Pedagógiai asszisztens- MUNKAKÖRI LEÍRÁS
I.
MUNKÁLTATÓ
Név
Joggyakorló

Csivitelő Óvoda és Bölcsőde
8196 Litér, Árpád u. 4.
intézményvezető

MUNKAVÁLLALÓ
Név
Született
Anyja neve
Lakcíme
Besorolása
Egyéb juttatások

Közalkalmazotti bértábla szerint:
a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek szerint

MUNKAKÖR
Beosztás
Cél
Közvetlen felettes
Helyettesítési előírás

pedagógiai asszisztens
A rábízott gyermekek egyéni és közösségi nevelése, fejlődésük
sokoldalú elősegítése, tevékenységük életkoruknak megfelelő
irányítása az óvodapedagógus irányításával, munkáját segítve
intézményvezető
30 napon túli helyettesítést az óvoda vezetője rendeli el írásban.

MUNKAVÉGZÉS
Hely
Heti munkaidő

Csivitelő Óvoda és Bölcsőde 8196 Litér, Árpád u. 4.
40 óra
II.

KÖVETELMÉNYEK
Alapkövetelmény
Iskolai végzettség,
szakképesítés
Elvárt ismeretek
Szükséges képességek
Személyes tulajdonságok

Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet.
érettségi, szakképesítés
pedagógiai
gyermekszeretet, együttműködés
Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiéné, segítőkészség.

KÖTELESSÉGEK


A munkafegyelem megtartása, a vezető utasítása alapján a konyha nyitása és zárása.



Megjelenéssel/külsővel és kulturáltsággal a munkakör megfelelő szintű képviselete.



A közösségi együttműködés formáinak betartása.



A gyermekek jogainak óvása, emberi méltóságuk tisztelete.



Az intézmény zavartalan működésének szükség esetén túlmunkával történő biztosítása.

FELADATKÖR RÉSZLETESEN – ÁLLANDÓ FELADATOK




gondozási feladatokat lát el az óvodapedagógus útmutatása alapján
kíséri a gyermekcsoportokat
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részt vesz az általános jellegű közvetlen pedagógiai munkában, illetve annak előkészítésében
eszközöket készít különböző tevékenységekhez
szabadidős tevékenységet szervez – játszóházak, óvodai rendezvények szervezése, az ahhoz
kapcsolódó eszközök készítése
dekoráció készítése – folyosók, ablakok
felismeri az alapvető elsősegélynyújtást igénylő, orvosi segítséget igénylő helyzeteket, jelzi az
intézkedés szükségességét.
ellenőrzi a gyermekek által használt helyiségek rendjét, tisztaságát
tevékenyen részt vesz a gyermekek öltözködési, étkezési szokásainak kialakításában (terítés,
evőeszköz használat)
ellenőrzi a gyermekek higiénés és önkiszolgálási tevékenységét, szükség szerint koordinálja,
szervezi, felügyeli
adminisztratív feladatokat lát el az óvodavezető, ill. az óvodavezető-helyettes útmutatásai alapján:
levelezéseket, iktatást végez; igényfelméréseket készít, nyilvántartásokat vezet
a Királyszentistvánról bejáró gyermekek kísérése – reggel ½ 8-kor összegyűjti az óvodás
gyermekeket és az iskolabusszal kísérőként behozza az óvodába, ahol levetkőztetve átadja a
csoportos óvodapedagógusnak. Délután 16 órakor felöltözteti a bejáró gyermekeket és felkíséri
őket a buszra, felügyel rájuk, majd Királyszentistvánon átadja a szülőknek. A jelenlétről
nyilvántartást vezet, melyet minden hónap végén átad az óvodatitkárnak. Információt ad át a
szülő, illetve az óvoda részére.

JOGKÖR, HATÁSKÖR
Gyakorolja az alkalmazotti közösség tagjának, törvény és jogszabályok által, valamint az óvoda
SZMSZ-ében biztosított jogokat.
BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE
Évente egyszer értékeli teljesítményét szóban az óvodavezető-helyettesnek.
M UNKAKÖRI KAPCSOLATOK
Részt vesz az alkalmazotti értekezleteken.
FELELŐSSÉGI KÖR
Tevékenységét az intézményvezető-helyettes közvetlen irányítása mellett végzi. Felette az általános
munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. A foglalkozás gyakorlása során előforduló
feladatokat az óvodavezető-helyettes iránymutatása alapján végzi.
Munkaköri leírását az intézményvezető helyettes készíti el.
Személyekért:
Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek. Az
intézmény nevelőtestületével és technikai dolgozóival összhangban szervezi munkáját, törekszik az
egymást segítő emberi kapcsolatok kialakítására. Részt vesz a gyermekek egészséges étkeztetésének
kialakításában, annak elkészítésében.
A hivatali titoktartás e munkakörben is kötelező.
Vagyon:
Felel a rábízott bútorok, technikai eszközök épségére, szakszerű használatára.
Technikai döntések:
Betartja a tűz- munka és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a rábízott anyagokkal.
Kialakítja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, az anyagi lehetőségek szerint.
Bizalmas információk:
A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak minősülő információkkal a
törvény szellemében jár el, bizalmas információkat / dolgozói, gyermeki, szülői / csak a szükséges
mértékben – az óvoda vezetőjének vagy helyettesének utasítására tárhat fel. Az intézmény belső
életére vonatkozó értesüléseit köteles hivatali titokként megőrizni.
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Ellenőrzés foka
Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai /PP, SZMSZ, KSZ, HÁZIREND stb./
által megfogalmazott célkitűzések, a működési rend, a vezetői utasítások és a nevelőtestületi
határozatok betartása alapján végzi. A fenti dokumentumokban előírtakat a gyermekekkel is betartatja.
Ha bármely területen hiányosságot tapasztal, erről értesíti az illetékes vezetőt.
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, hivatali titok, a munkatársak és a
gyermekek jogainak megsértéséért,



a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért,



a számára kiadott eszközök, biztonságos tárolásáért,



munkaterületéhez tartozó helyiség gondatlan zárásáért,



a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért.
III.

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK
Személyre szólóan az adott nevelési év intézményi munkatervében kerül meghatározásra az egyéb
feladat és megbízás.
IV.
ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG
Ellenőrzése


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 és helyettese
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V.
SZEMÉLYHEZ
VÁLTOZÁSOK

RENDELT

EGYÉB

DAJKAI

(D)

FELADATOK

-

AKTUÁLIS

ZÁRADÉK
Ezen munkaköri leírás 2021.09.01.-től lép életbe.
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja.
A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes.
Kelt: Litér, 2021.09.01.
…………………………………………........
a munkáltatói jogkör gyakorlója
NYILATKOZAT
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy
példányát átvettem.
Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi
felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek
megfelelően használom.
Kelt: Litér, 2021.09.01.
……….……………………………………….
munkavállaló
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Óvodai dajka - MUNKAKÖRI LEÍRÁS
I.
MUNKÁLTATÓ
Név
Joggyakorló

Csivitelő Óvoda és Bölcsőde
8196 Litér, Árpád u. 4.
intézményvezető

MUNKAVÁLLALÓ
Név
Született
Anyja neve
Lakcíme
Besorolása
Egyéb juttatások

Közalkalmazotti bértábla szerint:
A törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek szerint.

MUNKAKÖR
Beosztás
Cél

Közvetlen felettes
Helyettesítési előírás

dajka
A pedagógiai program eredményes megvalósítása, a gyermekek
zavartalan és folyamatos ellátása érdekében segítse az
óvodapedagógusok munkáját. Az óvodai környezet rendjének,
tisztaságának fenntartása.
intézményvezető, intézményvezető helyettes
30 napon túli helyettesítést az óvoda igazgatója rendeli el írásban.

MUNKAVÉGZÉS
Hely
Heti munkaidő

Csivitelő Óvoda és Bölcsőde 8196 Litér, Árpád u. 4.
40 óra

II.
KÖVETELMÉNYEK
Alapkövetelmény
Iskolai végzettség,
szakképesítés
Elvárt ismeretek
Szükséges képességek
Személyes tulajdonságok

Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet.
Minimum 8 általános, új alkalmazás esetén dajkai képesítés
Az óvoda nevelési és egészségügyi előírásainak, belső szabályzatainak
ismerete.
Szeretetteljes és példaadó viselkedés gyakorlata.
Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiéné, segítőkészség.

KÖTELESSÉGEK






A munkafegyelem megtartása, a vezető utasítása alapján az óvoda nyitása és zárása.
Megjelenéssel/külsővel és kulturáltsággal a munkakör megfelelő szintű képviselete.
A közösségi együttműködés formáinak betartása.
A gyermekek jogainak óvása, emberi méltóságuk tisztelete.
Az óvoda zavartalan működésének szükség esetén túlmunkával történő biztosítása.

FELADATKÖR RÉSZLETESEN – ÁLLANDÓ DAJKAI FELADATOK
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A gyermekek gondozása, felügyelete
 Betartja a munkafegyelmet: a belső szabályzatokat, a közösségi élet magatartási szabályait és az
egészségügyi előírásokat.
 A nevelési év elején meghatározott csoportban az óvodapedagógussal egyeztetve ellátja a
gyermekek gondozását: szükség szerint segíti az öltözködést, vetkőzést, tisztálkodást, az étkezést,
a lefekvést, a felkelést, segíti a szokások kialakítását. A dajkai háttérszerep követelményeit
teljesíti.
 Részt vesz a gyerekek felügyeletében, a nevelésben, a rendezvényeken, alkalmazotti
értekezleteken.
 Külső foglalkozások, séták, kirándulások alkalmával a gyermekcsoportot elkíséri, az óvónő
útmutatásai szerint felügyel a gyermekekre.
 Gondoskodik a gyermekek testi épségéről, a balesetek megelőzéséről, nem hagyhat a gyermeket
felügyelet nélkül.
 Türelmes, halk, szeretetteljes hangnemben beszélget a gyermekekkel, felügyel a napközben
megbetegedőre.
 A gyermekek magatartásáról, előmeneteléről a szülőknek tájékoztatást nem adhat.
Az óvodai környezet rendjének, tisztaságának fenntartása
 Az óvoda helyiségeit tisztán és rendben tartja a vezető által megjelölt területen.
 Naponta végez fertőtlenítő takarítást, portalanító lemosást.
 Előkészíti az óvodai napirend eszközeit, a pihenő időre megágyaz, étkezéskor tálal, használat után
helyre rakja a felszereléseket.
 Gondozza az óvoda növényeit, és alkalomszerűen: az udvarát, járdát seper, a játszóhomokot
felássa, fertőtleníti, szükség esetén locsol, óvja az óvoda tárgyait.
 Elvégzi a nagytakarítást: ablakokat, ajtókat, bútorokat, mosható falakat, játékokat tisztít,
fertőtlenít, a textíliákat kimossa, vasalja, javítja.
 Felel a tisztítószerek biztonságos tárolásáért.
Étkezéssel kapcsolatos feladatok
 A HACCP-előírásait - az előírt minimumkövetelményeket maradéktalanul betartja.
 Az ételt a csoport létszámának megfelelően, bekészíti a csoportszobába.
 Egész nap folyamatosan gondoskodik a gyermekek számára tiszta pohárról és ivóvízről.
 Étkezéskor (óvónővel egyeztetve) tálal, ételt oszt, segíti az étkeztetést, leszedi az edényeket, a
szennyes edényeket kihordja a konyhába.
Eseti dajkai feladatok:
 Szükség esetén a gyermekeket lemossa, ruháját kiöblíti.
 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.
Lépcsőzetes munkakezdés szerinti feladatelosztás:
Naponta a feladatellátás megkezdése előtt, illetve azt követően - pénzügyi bizonylatról lévén szó –
szükséges a jelenléti ív pontos vezetése.
6:00 órától 13:00 óráig műszakban dolgozó dajka feladatai:
 nyitja az intézményt,
 átveszi a reggelit, és a 7.00 órára érkező társával elkészíti azt,
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a saját csoportjában segít a reggeli előtti mosdóhasználatnál,
bekészíti a csoportszobába az ételt, tálal és közreműködik az étkeztetésnél,
segít az étkezés utáni mosdóhasználatnál, majd felsöpri a termet, kihozza az edényeket,
felmossa a mosdót, szükség szerint fertőtlenít,
segít az edények elmosogatásánál a mosogatási rend szerint,
átveszi az uzsonnát és gondoskodik a megfelelő higiénés szabályok betartásáról, az étel
tárolásáról,
szükség szerint segít a csoport nevelési tevékenységében,
részt vesz a sétákon, szükség szerint öltöztet,
előkészíti az ebédhez szükséges eszközöket, tálal, kínál, segít az étkeztetésben,
ebéd után szellőztet, felsöpör, az edényeket a konyhába tolja,
előkészíti az ágyakat a délutáni pihenéshez, a kicsiknél segít az öltöztetésben,
saját és a felnőtt mosdót fertőtleníti, a tükröket, szükség szerint a csempét letörli, felmossa,
az öltözőket felsepri, fertőtlenítővel felmossa,
a csoportja ágyneműjét 3 hetente áthúzza,
heti egy alkalommal csoportjában az asztalokat és a polcokat bútorápolóval áttörli.

7:00 órától 15:30 óráig műszakban dolgozó dajka feladatai:
 a 6.00 órára érkező társával elkészíti a reggelit,
 a saját csoportjába segít a mosdóhasználatnál,
 bekészíti csoportjába a reggelit, tálal, segít az étkeztetésben,
 segít a mosdóhasználatnál,
 felsöpri a termet, az edényeket a konyhába tolja,
 feltörli, szükség szerint fertőtleníti a mosdót,
 közreműködik a mosogatásban a mosogatási rend szerint,
 igény szerint segít a csoport nevelési tevékenységében,
 részt vesz a sétákon, szükség szerint öltöztet,
 előkészíti az ebédhez szükséges eszközöket, tálal, kínál, segít az étkeztetésben,
 előkészíti a pihenéshez az ágyakat,
 kitakarítja az emeleti helyiségeket, a mosdókat, a konyhát és a folyosót fertőtlenítővel felmossa,
 a vezetői irodát heti két alkalommal (szükség szerint többször is) kitakarítja,
 vasal, szalvétát hajtogat, ceruzát farag,
 leszedi a leszáradt edényeket és a helyére teszi,
 előkészül az uzsonnához,
 segít a gyermekek felkeltésénél, szükség szerint öltöztet,
 kihozza az ágyakat és összerendezi a termet,
 beviszi az uzsonnát és segít az étkeztetésben,
 összeszedi az edényeket és azokat a konyhába viszi,
 a termekből, a konyhából és az öltözőkből összegyűjti a szemetet és a kukába teszi,
 szükség szerint bepakol a mosógépbe, tereget, vasal.
7:30 órától 16:00 óráig műszakban dolgozó dajka feladatai:
 a saját csoportjába segít a mosdóhasználatnál,
 bekészíti csoportjába a reggelit, tálal, segít az étkeztetésben,
 segít a mosdóhasználatnál,
 felsöpri a termet, az edényeket a konyhába tolja,
 feltörli, szükség szerint fertőtleníti a mosdót,
 közreműködik a mosogatásban a mosogatási rend szerint,
 igény szerint segít a csoport nevelési tevékenységében,
 részt vesz a sétákon, szükség szerint öltöztet,
 előkészíti az ebédhez szükséges eszközöket, tálal, kínál, segít az étkeztetésben,
 előkészíti a pihenéshez az ágyakat,
 kitakarítja az emeleti helyiségeket, a mosdókat, a konyhát és a folyosót fertőtlenítővel felmossa,
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a vezetői irodát heti két alkalommal (szükség szerint többször is) kitakarítja,
vasal, szalvétát hajtogat, ceruzát farag,
leszedi a leszáradt edényeket és a helyére teszi,
előkészül az uzsonnához,
segít a gyermekek felkeltésénél, szükség szerint öltöztet,
kihozza az ágyakat és összerendezi a termet,
beviszi az uzsonnát és segít az étkeztetésben,
összeszedi az edényeket és azokat a konyhába viszi,
a termekből, a konyhából és az öltözőkből összegyűjti a szemetet és a kukába teszi,
szükség szerint bepakol a mosógépbe, tereget, vasal.

9.30 – 17.30 óráig műszakban dolgozó dajka feladatai:
 segít a reggeli előtti mosdóhasználatnál,
 előkészül a reggelihez, terít, tálal és segít az étkeztetésben,
 közreműködik a mosdóhasználatnál, termet söpör és az edényeket a mosdóba viszi
 az edényeket elmosogatja,
 felmossa és fertőtleníti a mosdót,
 a konyhán átveszi az uzsonnát és a HAACP szabályai szerint jár el,
 szükség szerint segít a csoport nevelési tevékenységében,
 részt vesz a sétákon, levegőztetés előtt szükség szerint öltöztet,
 előkészíti az ebédhez szükséges eszközöket, tálal, kínál, segít az étkeztetésben,
 ebéd után felsöpör, előkészíti a délutáni pihenéshez az ágyakat,
 az ebédelés során használt edényeket a bölcsődei kisegítővel együtt elmosogatja,
 szükség szerint vasal, mos, tereget, szalvétát hajtogat, ceruzát farag,
 leszedi a leszáradt edényeket és azokat a helyére teszi,
 előkészíti az uzsonnát,
 segít a gyermekek felkeltésénél,
 kihozza az ágyakat és összerendezi a termet,
 segít a mosdóhasználatnál,
 uzsonna után felsepri a termet, az edényeket a konyhába viszi és mosogat,
 takarítja a megüresedett termeket, szellőztet,
 felsepri, majd felmossa a folyosót,
 megbizonyosodik arról, hogy minden ablak zárva van, majd bekapcsolja a riasztót, és bezárja az
épületet, valamint a kaput.
JOGKÖR, HATÁSKÖR
Gyakorolja az alkalmazotti közösség tagjának, törvény és jogszabályok által, valamint az óvoda
SZMSZ-ében biztosított jogokat.
BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE
Évente egyszer értékeli teljesítményét szóban az óvodavezető-helyettesnek.
MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK
Részt vesz az alkalmazotti értekezleteken.
FELELŐSSÉGI KÖR
Tevékenységét az intézményvezető-helyettes közvetlen irányítása mellett végzi. Felette az általános
munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. A foglalkozás gyakorlása során előforduló
feladatokat a takarító részben önálló munkával, részben az óvodavezető-helyettes iránymutatása
alapján végzi.
Munkaköri leírását az intézményvezető helyettes készíti el.
Személyekért:
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Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek. Az
óvoda nevelőtestületével és technikai dolgozóival összhangban szervezi munkáját, törekszik az
egymást segítő emberi kapcsolatok kialakítására. Részt vesz a gyermekek egészséges testi és
mentálhigiénés környezetének kialakításában.
A gyermekek óvodai munkájáról a szülőknek tájékoztatást nem ad, őket a megfelelő pedagógushoz
irányítja. A hivatali titoktartás e munkakörben is kötelező.
Vagyon:
Felelős az intézmény nyitásáért, zárásáért, az általa használt takarító eszközök rendeltetésszerű
használatáért. Szervezi és végrehajtja a rábízott beszerzéseket.
Technikai döntések:
Betartja a tűz- munka és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a rábízott anyagokkal.
Kialakítja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, az anyagi lehetőségek szerint.
Bizalmas információk:
A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak minősülő információkkal
a törvény szellemében jár el, bizalmas információkat / dolgozói, gyermeki, szülői / csak a szükséges
mértékben – az óvoda vezetőjének vagy helyettesének utasítására tárhat fel. Az intézmény belső
életére vonatkozó értesüléseit köteles hivatali titokként megőrizni.
Ellenőrzés foka
Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai /PP, SZMSZ, KSZ, HÁZIREND stb./
által megfogalmazott célkitűzések, a működési rend, a vezetői utasítások és a nevelőtestületi
határozatok betartása alapján végzi. A fenti dokumentumokban előírtakat a gyermekekkel is betartatja.
Ha bármely területen hiányosságot tapasztal, erről értesíti az illetékes vezetőt.
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, hivatali titok, a munkatársak és a
gyermekek jogainak megsértéséért,
a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért,
a számára kiadott eszközök, valamint a vegyszerek, tisztítószerek biztonságos tárolásáért, különös
figyelemmel arra, hogy a gyermekekre veszélyes szerek illetéktelenek számára ne legyenek
hozzáférhetőek,
munkaterületéhez tartozó helyiség gondatlan zárásáért,
a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért.
III.

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK
Személyre szólóan az adott nevelési év intézményi munkatervében kerül meghatározásra az egyéb
feladat és megbízás.
IV.
ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG
Ellenőrzése




Az SZMSZ és az éves intézményi munkaterv tartalma és ütemezése szerint.
Joga van évente legalább egyszeri ellenőrzésére, munkájáról véleményezéshez.
Ellenőrzését maga is kérheti.
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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 és helyettese
V.

SZEMÉLYHEZ RENDELT EGYÉB DAJKAI FELADATOK - AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK

ZÁRADÉK
Ezen munkaköri leírás 2021.09.01.-től lép életbe.
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja.
A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes.
Kelt: Litér, 2021.09.01.
…………………………………………........
a munkáltatói jogkör gyakorlója

NYILATKOZAT
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy
példányát átvettem.
Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi
felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek
megfelelően használom.
Kelt: Litér, 2021.09.01.
……….……………………………………….
munkavállaló
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Óvodai dajka - MUNKAKÖRI LEÍRÁS
I.
MUNKÁLTATÓ
Név
Joggyakorló

Csivitelő Óvoda és Bölcsőde
8196 Litér, Árpád u. 4.
intézményvezető

MUNKAVÁLLALÓ
Név
Született
Anyja neve
Lakcíme
Besorolása
Egyéb juttatások

Közalkalmazotti bértábla szerint:
A törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek szerint.

MUNKAKÖR
Beosztás
Cél

Közvetlen felettes
Helyettesítési előírás

dajka
A pedagógiai program eredményes megvalósítása, a gyermekek
zavartalan és folyamatos ellátása érdekében segítse az
óvodapedagógusok munkáját. Az óvodai környezet rendjének,
tisztaságának fenntartása.
intézményvezető, intézményvezető-helyettes
30 napon túli helyettesítést az óvoda igazgatója rendeli el írásban.

MUNKAVÉGZÉS
Hely
Heti munkaidő

Csivitelő Óvoda és Bölcsőde 8196 Litér, Árpád u. 4.
40 óra

II.
KÖVETELMÉNYEK
Alapkövetelmény
Iskolai végzettség,
szakképesítés
Elvárt ismeretek
Szükséges képességek
Személyes tulajdonságok

Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet.
Minimum 8 általános, új alkalmazás esetén dajkai képesítés
Az óvoda nevelési és egészségügyi előírásainak, belső szabályzatainak
ismerete.
Szeretetteljes és példaadó viselkedés gyakorlata.
Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiéné, segítőkészség.

KÖTELESSÉGEK






A munkafegyelem megtartása, a vezető utasítása alapján az óvoda nyitása és zárása.
Megjelenéssel/külsővel és kulturáltsággal a munkakör megfelelő szintű képviselete.
A közösségi együttműködés formáinak betartása.
A gyermekek jogainak óvása, emberi méltóságuk tisztelete.
Az óvoda zavartalan működésének szükség esetén túlmunkával történő biztosítása.

FELADATKÖR RÉSZLETESEN – ÁLLANDÓ DAJKAI FELADATOK
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A gyermekek gondozása, felügyelete
 Betartja a munkafegyelmet: a belső szabályzatokat, a közösségi élet magatartási szabályait és az
egészségügyi előírásokat.
 A nevelési év elején meghatározott csoportban az óvodapedagógussal egyeztetve ellátja a
gyermekek gondozását: szükség szerint segíti az öltözködést, vetkőzést, tisztálkodást, az étkezést,
a lefekvést, a felkelést, segíti a szokások kialakítását. A dajkai háttérszerep követelményeit
teljesíti.
 Részt vesz a gyerekek felügyeletében, a nevelésben, a rendezvényeken, alkalmazotti
értekezleteken.
 Külső foglalkozások, séták, kirándulások alkalmával a gyermekcsoportot elkíséri, az óvónő
útmutatásai szerint felügyel a gyermekekre.
 Gondoskodik a gyermekek testi épségéről, a balesetek megelőzéséről, nem hagyhat a gyermeket
felügyelet nélkül.
 Türelmes, halk, szeretetteljes hangnemben beszélget a gyermekekkel, felügyel a napközben
megbetegedőre.
 A gyermekek magatartásáról, előmeneteléről a szülőknek tájékoztatást nem adhat.
Az óvodai környezet rendjének, tisztaságának fenntartása
 Az óvoda helyiségeit tisztán és rendben tartja a vezető által megjelölt területen.
 Naponta végez fertőtlenítő takarítást, portalanító lemosást.
 Előkészíti az óvodai napirend eszközeit, a pihenő időre megágyaz, étkezéskor tálal, használat után
helyre rakja a felszereléseket.
 Gondozza az óvoda növényeit, és alkalomszerűen: az udvarát, járdát seper, a játszóhomokot
felássa, fertőtleníti, szükség esetén locsol, óvja az óvoda tárgyait.
 Elvégzi a nagytakarítást: ablakokat, ajtókat, bútorokat, mosható falakat, játékokat tisztít,
fertőtlenít, a textíliákat kimossa, vasalja, javítja.
 Felel a tisztítószerek biztonságos tárolásáért.
Étkezéssel kapcsolatos feladatok
 A HACCP-előírásait - az előírt minimumkövetelményeket maradéktalanul betartja.
 Az ételt a csoport létszámának megfelelően, bekészíti a csoportszobába.
 Egész nap folyamatosan gondoskodik a gyermekek számára tiszta pohárról és ivóvízről.
 Étkezéskor (óvónővel egyeztetve) tálal, ételt oszt, segíti az étkeztetést, leszedi az edényeket, a
szennyes edényeket kihordja a konyhába.
Eseti dajkai feladatok:
 Szükség esetén a gyermekeket lemossa, ruháját kiöblíti.
 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.
Lépcsőzetes munkakezdés szerinti feladatelosztás:
Naponta a feladatellátás megkezdése előtt, illetve azt követően - pénzügyi bizonylatról lévén szó –
szükséges a jelenléti ív pontos vezetése.
7:30 órától 16:00 óráig műszakban dolgozó dajka feladatai:
 a saját csoportjába segít a mosdóhasználatnál,
 bekészíti csoportjába a reggelit, tálal, segít az étkeztetésben,
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segít a mosdóhasználatnál,
felsöpri a termet, az edényeket a konyhába tolja,
feltörli, szükség szerint fertőtleníti a mosdót,
közreműködik a mosogatásban a mosogatási rend szerint,
igény szerint segít a csoport nevelési tevékenységében,
részt vesz a sétákon, szükség szerint öltöztet,
előkészíti az ebédhez szükséges eszközöket, tálal, kínál, segít az étkeztetésben,
előkészíti a pihenéshez az ágyakat,
kitakarítja az emeleti helyiségeket, a mosdókat, a konyhát és a folyosót fertőtlenítővel felmossa,
a vezetői irodát heti két alkalommal (szükség szerint többször is) kitakarítja,
vasal, szalvétát hajtogat, ceruzát farag,
leszedi a leszáradt edényeket és a helyére teszi,
előkészül az uzsonnához,
segít a gyermekek felkeltésénél, szükség szerint öltöztet,
kihozza az ágyakat és összerendezi a termet,
beviszi az uzsonnát és segít az étkeztetésben,
összeszedi az edényeket és azokat a konyhába viszi,
a termekből, a konyhából és az öltözőkből összegyűjti a szemetet és a kukába teszi,
szükség szerint bepakol a mosógépbe, tereget, vasal.

JOGKÖR, HATÁSKÖR
Gyakorolja az alkalmazotti közösség tagjának, törvény és jogszabályok által, valamint az óvoda
SZMSZ-ében biztosított jogokat.
BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE
Évente egyszer értékeli teljesítményét szóban az óvodavezető-helyettesnek.
MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK
Részt vesz az alkalmazotti értekezleteken.
FELELŐSSÉGI KÖR
Tevékenységét az intézményvezető-helyettes közvetlen irányítása mellett végzi. Felette az általános
munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. A foglalkozás gyakorlása során előforduló
feladatokat a takarító részben önálló munkával, részben az óvodavezető-helyettes iránymutatása
alapján végzi.
Munkaköri leírását az intézményvezető helyettes készíti el.
Személyekért:
Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek. Az
óvoda nevelőtestületével és technikai dolgozóival összhangban szervezi munkáját, törekszik az
egymást segítő emberi kapcsolatok kialakítására. Részt vesz a gyermekek egészséges testi és
mentálhigiénés környezetének kialakításában.
A gyermekek óvodai munkájáról a szülőknek tájékoztatást nem ad, őket a megfelelő pedagógushoz
irányítja. A hivatali titoktartás e munkakörben is kötelező.
Vagyon:
Felelős az intézmény nyitásáért, zárásáért, az általa használt takarító eszközök rendeltetésszerű
használatáért. Szervezi és végrehajtja a rábízott beszerzéseket.
Technikai döntések:
Betartja a tűz- munka és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a rábízott anyagokkal.
Kialakítja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, az anyagi lehetőségek szerint.
Bizalmas információk:
A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak minősülő információkkal
a törvény szellemében jár el, bizalmas információkat / dolgozói, gyermeki, szülői / csak a szükséges
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mértékben – az óvoda vezetőjének vagy helyettesének utasítására tárhat fel. Az intézmény belső
életére vonatkozó értesüléseit köteles hivatali titokként megőrizni.
Ellenőrzés foka
Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai /PP, SZMSZ, KSZ, HÁZIREND stb./
által megfogalmazott célkitűzések, a működési rend, a vezetői utasítások és a nevelőtestületi
határozatok betartása alapján végzi. A fenti dokumentumokban előírtakat a gyermekekkel is betartatja.
Ha bármely területen hiányosságot tapasztal, erről értesíti az illetékes vezetőt.
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, hivatali titok, a munkatársak és a
gyermekek jogainak megsértéséért,
a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért,
a számára kiadott eszközök, valamint a vegyszerek, tisztítószerek biztonságos tárolásáért, különös
figyelemmel arra, hogy a gyermekekre veszélyes szerek illetéktelenek számára ne legyenek
hozzáférhetőek,
munkaterületéhez tartozó helyiség gondatlan zárásáért,
a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért.
III.

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK
Személyre szólóan az adott nevelési év intézményi munkatervében kerül meghatározásra az egyéb
feladat és megbízás.
IV.
ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG
Ellenőrzése






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 és helyettese
V.

SZEMÉLYHEZ RENDELT EGYÉB DAJKAI FELADATOK - AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK



A pedagógiai asszisztens akadályoztatása esetén a Királyszentistvánról bejáró gyermekek kísérése
– reggel ½ 8-kor összegyűjti az óvodás gyermekeket és az iskolabusszal kísérőként behozza az
óvodába, ahol levetkőztetve átadja a csoportos óvodapedagógusnak. Délután 16 órakor
felöltözteti a bejáró gyermekeket és felkíséri őket a buszra, felügyel rájuk, majd

76

Királyszentistvánon átadja a szülőknek. A jelenlétről nyilvántartást vezet, melyet minden hónap
végén átad az óvodatitkárnak. Információt ad át a szülő, illetve az óvoda részére.

ZÁRADÉK
Ezen munkaköri leírás 2021.09.01.-től lép életbe.
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja.
A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes.
Kelt: Litér, 2021.09.01.
…………………………………………........
a munkáltatói jogkör gyakorlója

NYILATKOZAT
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy
példányát átvettem.
Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi
felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek
megfelelően használom.
Kelt: Litér, 2021.09.01.
……….……………………………………….
munkavállaló
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Óvodatitkár- MUNKAKÖRI LEÍRÁS
I.
MUNKÁLTATÓ
Név
Joggyakorló
MUNKAVÁLLALÓ
Név
Született
Anyja neve
Lakcíme
Besorolása
Egyéb juttatások
MUNKAKÖR
Beosztás
Cél

Csivitelő Óvoda és Bölcsőde
8196 Litér, Árpád u. 4.
intézményvezető

Közalkalmazotti bértábla szerint – E kategória
a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek szerint –
étkezési támogatás, munkaruha, jubileumi jutalom, egyéb jutalom

Közvetlen felettes
Helyettesítési előírás

Óvodatitkár
Az intézmény zavartalan működése érdekében végzi az
adminisztrációs, pénzügyi, gazdálkodási, ügyintézési feladatokat
intézményvezető
30 napon túli helyettesítést az óvoda vezetője rendeli el írásban.

MUNKAVÉGZÉS
Hely
Heti munkaidő

Csivitelő Óvoda és Bölcsőde 8196 Litér, Árpád u. 4.
40 óra

II.
KÖVETELMÉNYEK
Alapkövetelmény
Iskolai végzettség,
szakképesítés
Elvárt ismeretek
Szükséges képességek
Személyes tulajdonságok

Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet.
érettségi, mérlegképes könyvelő, irodavezető, felsőfokú pénzügyi és
számviteli képesítés
gazdálkodási, ügyviteli, pénzügyi
kapcsolatteremtő képesség, kommunikáció, gépírás
Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiéné, segítőkészség, alaposság,
munkaszeretet

KÖTELESSÉGEK








A munkafegyelem megtartása
Megjelenéssel/külsővel és kulturáltsággal a munkakör megfelelő szintű képviselete.
A közösségi együttműködés formáinak betartása.
Együttműködésre való törekvés az ügyek személyes, illetve telefonos bonyolítása és intézése
során
Az intézmény zavartalan működésének szükség esetén túlmunkával történő biztosítása.
Az általa vezetett nyilvántartások legyenek világosak, jól követhetőek.
Legyen pontos, rendszerető, az iratok kezelésében naprakész, a határidőket tartsa be.

FELADATKÖR RÉSZLETESEN – ÁLLANDÓ FELADATOK
Iratkezelés, ügyintézés:
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Folyamata: érkeztetés, szortírozás, iktatás, továbbítás, feldolgozás, ügyintézés, válaszadás,
biztonságos megőrzés, selejtezés
Az alábbi szabályokat kell betartani:
Az irat útja bármikor pontosan követhető, ellenőrizhető legyen. Az iratkezelés során segíti az
intézmény feladatainak eredményes, gyors és szakszerű ellátását, megoldását. Biztosítja, hogy az
iratok épségben és használható állapotban maradjanak meg. Az intézményben készült valamennyi
iraton szerepeltetnie kell:
o az intézmény nevét
o székhelyét
o címét
o telefon-fax számát
o e-mail címét
o az irat iktató számát
o az ügyintéző nevét
o a dátumot
o az aláíró nevét
o a beosztását
o aláírását
o az intézmény körbélyegzőjének lenyomatát
o a címzett megnevezését
o címét
o beosztását
 Amennyiben az ügyintézés szóban, telefonon történik, az eredeti iratra rá kell vezetni az
intézkedés lényegét, dátumát és az intézkedésben részt vevők nevét.
 Az irat átvételét igazolja, amennyiben a személyesen postázott iratok átvételekor az átadó ezt
külön kéri. a kézbesítőkönyv (postakönyv) elismeri aláírásával és a dátum megjelölésével az
átvételt.
 A névre szóló levelet nem bonthatja fel más, csak a címzett, vagy az általa megbízott munkatárs.
Az intézményvezető hosszabb távollétében az ő nevére érkezett levelet csak telefonon történő
egyeztetés után bonthatja fel.
 Az átvett iratokat az iratkezelési rendszernek megfelelően szortírozza, aszerint, hogy a
dokumentum bontható, iktatandó, vagy nem kell iktatni, egyéb nyilvántartásba kell-e venni.
Amennyiben az irat faxon, illetve e-mailen érkezik, gondoskodik arról, hogy készüljön másolat a
papíralapú tartós tárolás érdekében.
 Valamennyi hivatalos levelet az intézményvezető felé kell továbbítani, kivéve, ha az névre szóló.
 Az iktatást a beérkezés napján, de legkésőbb a következő munkanapon elvégzi. Soron kívül kell
iktatni a sürgős, a határidős, az expressz küldeményeket.
 Az intézménybe beérkezett, illetve az intézményben keletkezett iratokat, dokumentumokat úgy
vezeti be az iktató könyvbe, hogy az tartalmazza az iktatószámot, a beérkezés időpontját, az
ügyintéző nevét, az irat tárgyát, a mellékleteinek számát, az elintézés módját, a kezelési
feljegyzéseket, valamint az irat hollétének, tárolásának a helyét, hogy bármikor elővehető legyen.
Az iktató könyvben sorszámot üresen hagyni, lapokat összeragasztani, olvashatatlanul írni, az
írást olvashatatlanná tenni tilos! Javítani csak áthúzással lehet úgy, hogy az eredeti szöveg
olvasható legyen. A javítást dátummal és kézjeggyel kell igazolni.
 Amennyiben az összetartozó iratok az ügy lezárása után végegesen egy helyen maradnak, úgy ezt
az iktató könyvben jelzi. A jelölés a kezelési feljegyzések rovatban az irat új számának jelölésével
történik. Érdemes a válaszlevél iktatásával azonos időben csatolni az előzményeket, illetve azok
iktatószámát és fellelhetőségi helyét egy külön rovatban feljegyezni.
 Az iktatókönyvet az év utolsó munkanapján lezárja.
 Meghívókat, sajtótermékeket, propaganda céljából készült kiadványokat nem kell iktatni.


Amennyiben egy naptári évben az iktatott dokumentumok száma meghaladja a háromszázat,
évente név- és tárgymutatót kell készíteni.
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Feladata még: az intézményi dokumentumok, (szabályzatok, munkatervek, bemutatóra vázlatok,
pedagógiai szakvélemények) legépelése, az intézmény saját dokumentációinak, projektterveinek
elkészítése, az óvodai csoportokban keletkezett dokumentációk elkészítésének segítése.

Nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatok:
Tanügy-igazgatási feladatok és nyilvántartások
 Az óvodába felvett gyermekek névsorának, adatainak rögzítése.
 Az éves statisztikák elkészítéséhez adatok kigyűjtése, különböző szempontok szerinti
rendszerezése.
 A beiskolázással kapcsolatos adminisztráció (óvodai szakvélemény, iskolaérettségi vizsgálatok,
iskolák értesítése) elvégzése.
 A gyerekek jelenlétének, hiányzásának és lemondásának egyeztetése az élelmezésvezetővel és az
óvodapedagógusokkal.
 Az ételallergiás gyermekek számára megrendeli, lemondja az étkezést.
 Az ingyenes étkezéshez szükséges nyilatkozatokat, szakvéleményeket begyűjti, ebből naprakész
adatot szolgáltat.
 Rendszeresen figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat, az önkormányzati rendeleteket, a
Magyar Államkincstár kiadványait.
Munkáltatói feladatok, nyilvántartások









A munkatársak alkalmazásával és kilépésével, besorolásával, juttatásával kapcsolatos
nyilvántartásokat vezet.
A munkatársak adatváltozásairól feljegyzéseket készít, melyet a KIRA rendszerben regisztrál.
Munkaruha nyilvántartást vezet, kihordási-, jogosultsági időt figyelemmel kíséri.
A jelenléti ívet előkészíti és a munkatársaknak minden hónap elején kiosztja, a hónap végén
összegyűjti, és az óvodavezető-helyettesnek átadja.
A távolléteket (szabadság, betegség) jelenti a KIRA rendszerbe.
A társadalombiztosítási ügyeket intézi - betegállomány, gyes, gyed - határozatokat elkészíti,
adminisztrál és nyilvántart.
Az adóügyekkel kapcsolatos intézményi teendőket ellátja, a különböző nyilatkozatokat elkészíti
(adójóváírás, családi pótlék, családi adókedvezmény, 1%) a MÁK felé továbbítja.
Kapcsolatot tart az illetékes Munkaügyi Központtal az igényléssel, jogviszonnyal kapcsolatos
teendőket elvégzi, aláírásra előkészíti.

Pénzügyi-gazdálkodási feladatok és nyilvántartások













az intézmény (óvoda, konyha, bölcsőde) átutalásos számláit összegyűjti
a számlákat rögzíti és kontírozza az ASP gazdálkodási rendszerbe
elkészíti a költségfelosztást
Végzi a közfoglalkoztatottak havi elszámolását és továbbítja az illetékes Munkaügyi Központ felé
Az intézmény működéséhez szükséges eszközöket megrendeli, megvásárolja (irodaszer, kis
értékű tárgyi eszközök), ezeket bevételezi és nyilvántartásba veszi.
A kis- és nagy értékű tárgyi eszközökről leltárt vezet. A csoportszobák és egyéb helyiségek
leltárát elkészíti.
Az éves és az alkalomszerű leltárt előkészíti, megszervezi, a lebonyolítást adminisztrálja.
Előkészíti és lebonyolítja a selejtezést.
A karbantartási munkákat az intézményvezető jóváhagyása után megrendeli, árajánlatokat kér be.
A MÁK KIRA rendszerén keresztül bérszámfejtést végez a nem rendszeres kifizetések és a
megbízások esetében.
A MÁK felé lejelentett nem rendszeres kifizetéseket, betegséget igazoló dokumentumok
fénymásolatát, valamint a beküldött ügyiratok másolatát egy külön mappában tárolja havi
bontásban.
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Az élelmezésvezető, vagy bölcsődei szakmai feladatokkal megbízott kisgyermeknevelő
távollétében a KENYSZI (szociális ellátottak) rendszer kezelése, a napi lejelentések rögzítése
pénztáros tartós távolléte esetén a házipénztár kezelése

Egyéb feladatai:









Munkaidő alatt, magánügyben csak a munka zavarása nélkül, a legszükségesebb esetben
használja a saját mobiltelefonját.
Munkahelyén olyan időpontban jelenik meg, hogy a munkaidejét pontosan meg tudja kezdeni.
Az ebédidő napi 20 perc, mely időtartam nem számít be a munkaidőbe.
Ha idegen érkezik az intézménybe, akkor a megfelelő személyhez irányítja, vagy segít az ügy
megoldásában.
Az intézmény területét kizárólag az intézményvezető vagy helyettese engedélyével hagyhatja el.
A gyermekek és a munkavállalók adatait a törvényi előírásnak megfelelően kezeli.
Javaslattal élhet a számítástechnikai és irodai eszközök modernizálására.
Rendeli és nyilvántartja az ételallergiás gyermekek étkezését, vezeti a hozzá kapcsolódó
nyilvántartásokat.

JOGKÖR, HATÁSKÖR
Gyakorolja az alkalmazotti közösség tagjának, törvény és jogszabályok által, valamint az óvoda
SZMSZ-ében biztosított jogokat.
BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE
Évente egyszer értékeli teljesítményét szóban az óvodavezetőnek.
M UNKAKÖRI KAPCSOLATOK
Részt vesz az alkalmazotti értekezleteken.
FELELŐSSÉGI KÖR
Tevékenységét az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi, aki az általános munkáltatói
jogokat gyakorolja. A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatokat az óvodavezetőiránymutatása alapján végzi.
Munkaköri leírását az intézményvezető készíti el.
Személyekért:
Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek. Az
intézmény nevelőtestületével és technikai dolgozóival összhangban szervezi munkáját, törekszik az
egymást segítő emberi kapcsolatok kialakítására.
A hivatali titoktartás e munkakörben is kötelező.
Vagyon:
Felel a rábízott bútorok, technikai eszközök épségére, szakszerű használatára.
Technikai döntések:
Betartja a tűz- munka és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a rábízott anyagokkal.
Kialakítja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, az anyagi lehetőségek szerint.
Bizalmas információk:
A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak minősülő információkkal a
törvény szellemében jár el, bizalmas információkat / dolgozói, gyermeki, szülői / csak a szükséges
mértékben – az óvoda vezetőjének vagy helyettesének utasítására tárhat fel. Az intézmény belső
életére vonatkozó értesüléseit köteles hivatali titokként megőrizni.
Ellenőrzés foka
Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai / SZMSZ, HÁZIREND stb./ által
megfogalmazott célkitűzések, a működési rend, a vezetői utasítások és a nevelőtestületi határozatok
betartása alapján végzi. A fenti dokumentumokban előírtakat a gyermekekkel is betartatja. Ha bármely
területen hiányosságot tapasztal, erről értesíti az illetékes vezetőt.
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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, hivatali titok, a munkatársak és a
gyermekek jogainak megsértéséért.
 a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért;
 a számára kiadott eszközök munkaterületéhez tartozó helyiség gondatlan zárásáért;
 a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért.
III.
EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK
Az intézményvezető eseti megbízásait köteles végrehajtani.




Az óvoda konyha felújításának ideje alatt a gyermekétkeztetés külső beszállítóval történő
ellátásánál ellátja a kapcsolattartási feladatokat.
Megrendeli az óvodás- és bölcsődés gyermekek étkezési létszámát és a megelőző munkanap
12.00 óráig a rendelést/lemondást továbbítja a szolgáltató felé.
Elvégzi a hozzá kapcsolódó adminisztratív feladatokat, vezeti az étkezés nyilvántartásokat.
IV.

ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG
Ellenőrzése






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 és helyettese
V.

SZEMÉLYHEZ RENDELT EGYÉB FELADATOK - AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK
ZÁRADÉK
Ezen munkaköri leírás 2021.05.19-től lép életbe.
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja.
A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes.
Kelt: Litér, 2021. május 19.
…………………………………………........
a munkáltatói jogkör gyakorlója
NYILATKOZAT
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy
példányát átvettem.
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Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi
felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek
megfelelően használom.
Kelt: Litér, 2021. május 19.
……….……………………………………….
munkavállaló
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Bölcsődei kisgyermeknevelő – szakmai feladatokkal megbízott - MUNKAKÖRI LEÍRÁS
I.
MUNKÁLTATÓ
Név
Joggyakorló

Csivitelő Óvoda és Bölcsőde
8196 Litér, Árpád u. 4.
intézményvezető

MUNKAVÁLLALÓ
Név
Született
Anyja neve
Lakcíme
Besorolása
Egyéb juttatások

Közalkalmazotti bértábla szerint:
a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek szerint

MUNKAKÖR
Beosztás
Cél

Közvetlen felettes
Helyettesítési előírás

bölcsődei kisgyermeknevelő
a napközbeni ellátás keretében a rábízott gyermekek érzelmi és fizikai
biztonságának és jóllétének megteremtése; a feltétel nélküli szeretet és
elfogadás érvényesítése (nemzetiségi/etnikai hovatartozás tiszteletben
tartása, identitás erősítése), a gyermekek gondozása, egyéni és
közösségi nevelése, fejlődésük sokoldalú elősegítése, tevékenységük
életkoruknak megfelelő irányítása
intézményvezető, intézményvezető-helyettes
30 napon túli helyettesítést az óvoda vezetője rendeli el írásban

MUNKAVÉGZÉS
A Bölcsőde az Óvoda intézmény egységén belül önálló szakmai szervezetként működik.
A szakmai munka irányítása a szakmai feladatokkal megbízott kisgyermeknevelő feladata.
Hely
Heti munkaidő
Csoportban eltöltött idő
Intézményben eltöltött idő

Akadályoztatás esetén a
helyettesítés rendje

Csivitelő Óvoda és Bölcsőde 8196 Litér, Árpád u. 4.
40 óra
35 óra
3 óra – feladata a szakmai feladatok ellátása, a gyermekekkel
kapcsolatos adminisztrációs munka ellátása – a fennmaradó két órát
eszközök, dekoráció készítésével, tisztasági felszerelés beszerzésével
tölt – ennek rögzítése a jelenléti íven történik.
Két hétnél rövidebb hiányzás (betegség) esetén a váltótárs helyettesít,
ennél hosszabb idő esetén a bölcsődei kisgyermeknevelők
közreműködnek a helyettesítésben.
II.

KÖVETELMÉNYEK
Alapkövetelmény
Iskolai végzettség,
szakképesítés
Elvárt ismeretek
Szükséges képességek
Személyes tulajdonságok

Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet.
csecsemő - és kisgyermekgondozó
A bölcsőde gondozási, nevelési és egészségügyi előírásainak, belső
szabályzatainak ismerete.
Szeretetteljes és példaadó viselkedés gyakorlata.
Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiéné, segítőkészség.
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KÖTELESSÉGEK
 A munkafegyelem megtartása, a vezető utasítása alapján a bölcsőde nyitása és zárása.
 Megjelenéssel/külsővel és kulturáltsággal a munkakör megfelelő szintű képviselete.
 A közösségi együttműködés formáinak betartása.
 A gyermekek jogainak óvása, emberi méltóságuk tisztelete.
 A bölcsőde zavartalan működésének szükség esetén túlmunkával történő biztosítása.
FELADATKÖR RÉSZLETESEN – ÁLLANDÓ GONDOZÓI FELADATOK




















Munkáját a szakszerűen összeállított munkarend-napirend szerint, az egészségügyi előírások
betartásával lelkiismeretesen, körültekintően végzi, figyelemmel kísérve a gyermekek egyéni
szomatikus és pszichés fejlődését.
Szakmai alapelveknek megfelelő gondozási-nevelési módszerek alkalmazásával minden gyermek
számára az egyéni bánásmód elvét valósítja meg. Saját kisgyermeknevelő-saját gyermek
rendszerben történik a gyermekek szakszerű ellátása.
Figyelemmel kíséri és elősegítik a gyermekek testi és szellemi fejlődését. Biztosítja a gyermekek
igényeinek megfelelő tárgyi környezetet, a teret a mozgásfejlődésükhöz, a koruknak megfelelő
játékeszközöket.
A gyermekek egészséges személyiségfejlődésének érdekében különös gonddal segíti elő az éntudat kialakulását. Az önállósági törekvéseket támogatja, a helyes kultúrhigiénés szokások
elsajátítását szorgalmazza.
Az elmélyült, alkotó, szabad játéktevékenység feltételeit biztosítja. A gyermekek egymás melletti
és együtt játszási igényeit egyaránt támogatja, kialakítja ennek közösségi, együttélési szabályait.
A grammatikailag helyes beszéd személyre szóló kommunikáció, megfelelő artikuláció, a
gyermek szintjének megfelelő szóhasználat alapvető követelmény. Fontos az is, hogy a
kisgyermeknevelő sok gyermekdalt, verset, mondókát ismerjen.
Közreműködik a gyermekcsoport napirendjének összeállításában, és a kisgyermeknevelői
munkarend elkészítésében. A csoport létszám és korösszetételén kívül figyelembe veszi az
évszakokat is, ennek megfelelően alakítja a levegőn való tartózkodás idejét.
Gondoskodik a gyermekek rendszeres levegőztetéséről. Minél hosszabb időt tartózkodjanak a
szabad levegőn a gyermekek (játékidőben, alvásidőben), az időjárás figyelembe vétele télen és
nyáron egyaránt fontos. Nyári időszakban 11-15 óra között az UV sugárzás intenzitása miatt, téli
időszakban pedig -5 C –nál alacsonyabb hőmérséklet alatt, illetve viharos szél, köd és eső esetén
nem célszerű kint tartózkodni.
Figyelemmel kíséri a gyermekek egészségi állapotát. Ha a gyermek megbetegszik, megmutatja a
bölcsőde orvosának. Az orvos utasítása szerint ellátja a gyermeket, majd értesíti a szülőket. A
megbetegedett gyermek kitiltásának tényét az üzenő füzetbe bevezeti. (Észlelt tünetek,
hőmérséklet, ellátás stb.)
Orvosi vizsgálatokhoz előkészíti a dokumentációt, közreműködik a vizsgálatoknál, számon tartja
a státusz esedékes gyermekeket. A gyermek állapotában bekövetkező változásokat azonnal jelenti
a bölcsőde orvosának, illetve értesíti a szülőket.
A kisgyermeknevelő a gyermekeket tisztán tartja. A nem kellően tisztán tartott gyermeket
megfürdeti, erről a szülőt tájékoztatja. Gondoskodik a ruházata, törölközője, ágyneműje
tisztántartásáról. (Törölközőt hetente, ágyneműt kéthetente cseréltet, illetve szükség esetén.)
Gondoskodik a gyermekszoba rendjéről, a tisztaság megóvásáról, otthonossá tételéről, a
rendszeres levegőcseréről. Az ablakot a téli hónapokban közvetlenül a gyermekekre nem
nyithatja rá! A kisgyermeknevelő a higiénés rendszabályok alapelveit betartva dolgozik, ügyel a
személyi tisztaságra.
Ismernie kell a fertőzés átvitelének lehetőségeit, és ennek kiküszöbölését. A hőmérőket tisztán és
fertőtlenítve tartja, a pelenkázó asztal fertőtlenítését és a kézfertőtlenítés lehetőségét biztosítja. A
játékokat rendszeresen lemosatja, fertőtlenítteti a dajkával. A gyermekek orrtörléséhez
papírzsebkendőt használ. (Fontos a tiszta és a használt zsebkendő tárolása.)
Rendszeres időközönként, havonta elvégzi a gyermekek súly- és hosszmérését.
Gondoskodik a gyermekek helyes és korszerű táplálásáról. Tálaláskor megkóstolja az ételt és
meggyőződik arról, hogy ízében, színében, összetételében, mennyiségében, hőmérsékletében
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megfelelő a gyermekek egyéni fogyasztására. Tálaláskor a megfelelő ruházatot (kötényt, másik
köpenyt) visel. Az élelmezéssel kapcsolatos észrevételeit jelzi az élelmezésvezetőnek.
Felel a csoportjába tartozó gyermekek ruházatáért, játékáért, egyéb használati tárgyak, eszközök
gondos kezeléséért, leltári jegyzék alapján átveszi azokat, meghibásodás, törés, sérülés esetén
tájékoztatja a bölcsőde szakmai vezetőjét.

Szakmai feladatai
 a gondozónők munkájának szervezése, irányítása,
 a bölcsődével kapcsolatos szakmai feladatok ellátása: a bölcsőde szakmai programjának
felülvizsgálata, módosítása,
 munkaidő szervezése,
 a helyettesítések megszervezése,
 szabadságok összehangolása, adminisztrálása,
 jelenléti ívek összegyűjtése,
 szülői értekezletek szervezése, lebonyolítása,
 éves munkaterv és beszámoló elkészítése,
 a kisgyermeknevelők szakmai munkájának ellenőrzése (adminisztrációs, gondozási feladatok),
 a napi jelenlét összesítése havi és éves szintén,
 bölcsődei statisztika elkészítése,
 a bölcsődével kapcsolatos lejelentési feladatok ellátása,
 továbbképzések megszervezése – továbbképzési terv elkészítése éves szinten,
 bölcsődei beiratkozás elvégzése,
 a szülőkkel való Megállapodás elkészítése,
 a bölcsődei leltár lebonyolítása,
 a KENYSZI (szociális ellátottak) rendszer kezelése, a napi lejelentések rögzítése.
Adminisztrációs feladatok és jogok
 Csoportjában vezeti az előírt nyilvántartásokat, elvégzi a gondozással kapcsolatos adminisztrációs
feladatokat. A csoportnaplót naponta vezeti. Minden lényeges és rendkívüli eseményt írásban
rögzíti.
 A bölcsőde egészségügyi törzslapra, a gyermek fejlettségi szintjére vonatkozó adatokat a
gyermek egy éves koráig havonta, azon túl három havonta szükséges beírja.
 A törzslap megfelelő rovatába be kell jegyezni a gyermek betegsége miatti, illetve a nem betegség
miatti hiányzásának kezdetét és végét, valamint az okot is. (Betegségnél a szülők elmondása
alapján a diagnózist, ill. a gyógyszereket. Nem betegség esetén a szülők szabadsága …. stb.)
 Az üzenő füzetbe, a bölcsődében történő megbetegedés esetén az észlelt tüneteket, az
alkalmazotti ellátást, a gyermek hőmérsékletét feltétlenül írásban kell rögzíteni. Továbbá írásban
kell lejegyezni minden rendkívüli eseményt, illetve a gyermek fejlődésére vonatkozó
észrevételeit.
 Szükséges írásban rögzíteni a családlátogatások tapasztalatait a meghatározott szempontok és
előírások szerint. A gyermekek fejlődését nyomon követő fejlődési napló vezetése a kiadott
útmutató szerint.
Együttműködés terén való feladatok és jogok
 A kisgyermeknevelő a gyermek felvétele után otthonában meglátogatja a családot. Az
együttműködés érdekében meg kell nyerni a szülők bizalmát, jó kapcsolatot kell kialakítani, és a
kapcsolattartás során a bölcsőde gondozási-, nevelési elveit kell képviselnie.
 A szülővel történő fokozatos beszoktatás során kap képet a szülő a bölcsődei életről, a
kisgyermeknevelő munkájáról, nevelői attitűdjéről, a szakmai felkészültségnek fontos szerepe van
a kapcsolattartás alakulásában.
 A kisgyermeknevelő állandó napi kapcsolatban áll a szülőkkel, a gyermek átvételekor
informálódik, hazaadáskor informálja a szülőt a gyermekkel kapcsolatos napi eseményekről.
 Ha kérik, a szülőket tanáccsal látja el a gyermek nevelésével kapcsolatos problémák megoldására
vonatkozóan.
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Részt vesz az összevont és csoportos szülői értekezleteken, egy-egy szakmai témakörben
irányított beszélgetéseket vezet a szülőket érdeklő gondozási-nevelési kérdésekről.
A munkája során kapcsolatba kerül a védőnővel, valamint az óvodapedagógusokkal is. A
gyermekek érdekében a szükséges és elegendő információkat adhatja át a gyermek fejlettségi
szintjére vonatkozóan.

A munkafegyelem betartására vonatkozó feladatok
 A gyerekeket felügyelet nélkül hagyni tilos! A gyermekekkel szemben tanúsított negatív
magatartás fegyelmi felelősségre vonással jár.
 A kisgyermeknevelő a munkahelyén a beosztásának megfelelő időpontban köteles munkaképes
állapotban a csoportszobában megjelenni.
 Bármilyen okból történő távolmaradását a lehető legkorábban köteles telefonon, vagy más módon
bejelenteni az intézményvezetőjének.
 A kisgyermeknevelő mindaddig köteles a gyermekcsoportot ellátni, amíg a szolgálatot a váltó
kisgyermeknevelőnek át nem adta, illetve amíg a gyermeket a szülőnek át nem adta.
 Hiányzás esetén a kisgyermeknevelői helyettesítést, a társ kisgyermek nevelővel kell megoldani
úgy, hogy a helyettesítő kisgyermeknevelő köztes műszakban dolgozzon.
 A kisgyermeknevelő a bölcsőde épületét csak az intézményvezető engedélyével hagyhatja el.
Továbbképzéssel kapcsolatos feladatok
 Aktívan részt vesz a szakmai- és készségfejlesztő továbbképzéseken, szakmai konzultációkon,
munkaértekezleteken.
 Folyamatos figyelemmel kíséri a szakmában történt változásokat, a munkakörhöz kapcsolódó
szakirodalmat, gondot fordít az önképzésre.
Balesetvédelmi- és tűzvédelmi feladatok
 Évente balesetvédelmi - és tűzvédelmi oktatásban köteles részt venni.
 Joga feltárni és ismertetni mindazokat az észrevételeket, amelyek a balesetvédelemmel és
tűzvédelemmel kapcsolatosak.
 Köteles betartani a munkavédelmi - és balesetvédelmi előírásokat.
 Köteles betartani és betartatni a gyermek - balesetvédelmi szabályzatban lévő előírásokat.
Juttatások
 Munkaruha – jogszabályi előírásoknak megfelelően
 Kafetéria – az intézmény költségvetésében meghatározottak szerint
A csoportban megfelelő méretű ruhában dolgozik, mellőzve a sötét színű felsőruházatot. Körmei
ujjbegyig érők lehet. Lakkozásnál az esztétikumra törekszik, ügyel körmei ápoltságára.
Ékszerhasználatnál betartja a balesetvédelmi előírásokat.
JOGKÖR, HATÁSKÖR
Gyakorolja az alkalmazotti közösség tagjának, törvény és jogszabályok által, valamint az óvoda
SZMSZ-ében biztosított jogokat.
BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE
Évente egyszer értékeli teljesítményét szóban az óvodavezető-helyettesnek.
MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK
Részt vesz az alkalmazotti értekezleteken.

FELELŐSSÉGI KÖR
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Tevékenységét a felette általános munkáltatói jogokkal bíró, és jogokat gyakorló intézményvezető
közvetlen irányítása mellett végzi. A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatokat a vezető
iránymutatása alapján végzi.
Munkaköri leírását az intézményvezető készíti el.
Személyekért:
Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek. Az
intézmény nevelőtestületével és technikai dolgozóival összhangban szervezi munkáját, törekszik az
egymást segítő emberi kapcsolatok kialakítására. Részt vesz a gyermekek egészséges testi és
mentálhigiénés környezetének kialakításában.
A hivatali titoktartás e munkakörben is kötelező.
Vagyon:
Felel a rábízott bútorok, technikai eszközök épségére, szakszerű használatára. A gyerekeket is arra
szoktatja, hogy a játékokat, eszközöket, berendezéseket óvják meg.
Technikai döntések:
Betartja a tűz- munka és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a rábízott anyagokkal.
Kialakítja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, az anyagi lehetőségek szerint.
Bizalmas információk:
A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak minősülő információkkal a
törvény szellemében jár el, bizalmas információkat / dolgozói, gyermeki, szülői / csak a szükséges
mértékben – az óvoda vezetőjének vagy helyettesének utasítására tárhat fel. Az intézmény belső
életére vonatkozó értesüléseit köteles hivatali titokként megőrizni.
Ellenőrzés foka
Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai /PP, SZMSZ, KSZ, HÁZIREND stb./
által megfogalmazott célkitűzések, a működési rend, a vezetői utasítások és a nevelőtestületi
határozatok betartása alapján végzi. A fenti dokumentumokban előírtakat a gyermekekkel is betartatja.
Ha bármely területen hiányosságot tapasztal, erről értesíti az illetékes vezetőt.
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, hivatali titok, a munkatársak és a
gyermekek jogainak megsértéséért;
a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért;
a számára kiadott eszközök, valamint a vegyszerek, tisztítószerek biztonságos tárolásáért, különös
figyelemmel arra, hogy a gyermekekre veszélyes szerek illetéktelenek számára ne legyenek
hozzáférhetőek;
munkaterületéhez tartozó helyiség gondatlan zárásáért;
a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért.

A SZABADSÁG KIADÁSÁNAK MÓDJA
Az éves szabadság megállapítása a Kjt. 57. § (3) bekezdése alapján történik, mi szerint ::”az oktató,
nevelő munkát végző közalkalmazottakat évi huszonöt munkanap pótszabadság illeti meg, amelyből
legfeljebb tizenöt munkanapot a munkáltató oktató, nevelő, illetőleg az oktatással, neveléssel
összefüggő munkára igénybe vehet.”…
III.
EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK
Személyre szólóan az adott nevelési év intézményi munkatervében kerül meghatározásra az egyéb
feladat és megbízás.
IV.
ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG

88

Ellenőrzése






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 és az intézményvezető helyettes
V.
SZEMÉLYHEZ RENDELT EGYÉB FELADATOK - AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK
ZÁRADÉK
Ezen munkaköri leírás 2021.09.01.-től lép életbe.
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja.
A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes.
Kelt: Litér, 2022. május 01.
…………………………………………........
a munkáltatói jogkör gyakorlója
NYILATKOZAT
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy
példányát átvettem.
Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi
felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek
megfelelően használom.
Kelt: Litér, 2022. május 01.
………………………………………………….
munkavállaló
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Bölcsődei kisgyermeknevelő - MUNKAKÖRI LEÍRÁS
I.
MUNKÁLTATÓ
Név
Joggyakorló

Csivitelő Óvoda és Bölcsőde
8196 Litér, Árpád u. 4.
intézményvezető

MUNKAVÁLLALÓ
Név
Született
Anyja neve
Lakcíme
Besorolása
Egyéb juttatások

a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek szerint

MUNKAKÖR
Beosztás
Cél

Közvetlen felettes
Helyettesítési előírás

bölcsődei kisgyermeknevelő
a napközbeni ellátás keretében a rábízott gyermekek érzelmi és fizikai
biztonságának és jóllétének megteremtése; a feltétel nélküli szeretet és
elfogadás érvényesítése (nemzetiségi/etnikai hovatartozás tiszteletben
tartása, identitás erősítése), a gyermekek gondozása, egyéni és
közösségi nevelése, fejlődésük sokoldalú elősegítése, tevékenységük
életkoruknak megfelelő irányítása
intézményvezető, intézményvezető helyettes
30 napon túli helyettesítést az óvoda vezetője rendeli el írásban.

MUNKAVÉGZÉS
A Bölcsőde az Óvoda intézmény egységén belül önálló szakmai szervezetként működik.
A szakmai munka irányítása a szakmai feladatokkal megbízott kisgyermeknevelő feladata.
Hely
Heti munkaidő
Csoportban eltöltött idő
Intézményben eltöltött idő

Akadályoztatás esetén a
helyettesítés rendje

Csivitelő Óvoda és Bölcsőde 8196 Litér, Árpád u. 4.
40 óra
35 óra
3 óra időtartamban feladata a gyermekekkel kapcsolatos
adminisztrációs munka ellátása, a fennmaradó két órát eszközök,
dekoráció készítésével, tisztasági felszerelés beszerzésével tölt. Ennek
rögzítése a jelenléti íven történik.
Két hétnél rövidebb hiányzás (betegség) esetén a váltótárs helyettesít,
ennél hosszabb idő esetén az óvodapedagógusok közül a szakgondozói
végzettséggel rendelkező közreműködik a helyettesítésben.

II.
KÖVETELMÉNYEK
Alapkövetelmény
Iskolai végzettség,
szakképesítés
Elvárt ismeretek
Szükséges képességek

Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet.
csecsemő – és kisgyermekgondozó
A bölcsőde gondozási, nevelési és egészségügyi előírásainak, belső
szabályzatainak ismerete.
Szeretetteljes és példaadó viselkedés gyakorlata.
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Személyes tulajdonságok

Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiéné, segítőkészség.

KÖTELESSÉGEK






A munkafegyelem megtartása, a vezető utasítása alapján az óvoda nyitása és zárása.
Megjelenéssel/külsővel és kulturáltsággal a munkakör megfelelő szintű képviselete.
A közösségi együttműködés formáinak betartása.
A gyermekek jogainak óvása, emberi méltóságuk tisztelete.
Az óvoda zavartalan működésének szükség esetén túlmunkával történő biztosítása.

FELADATKÖR RÉSZLETESEN – ÁLLANDÓ GONDOZÓI FELADATOK

















Munkáját a szakszerűen összeállított munkarend-napirend szerint, az egészségügyi előírások
betartásával lelkiismeretesen, körültekintően végzi, figyelemmel kísérve a gyermekek egyéni
szomatikus és pszichés fejlődését.
Szakmai alapelveknek megfelelő gondozási-nevelési módszerek alkalmazásával minden gyermek
számára az egyéni bánásmód elvét valósítja meg. Saját kisgyermeknevelő-saját gyermek
rendszerben történik a gyermekek szakszerű ellátása.
Figyelemmel kíséri és elősegítik a gyermekek testi és szellemi fejlődését. Biztosítja a gyermekek
igényeinek megfelelő tárgyi környezetet, a teret a mozgásfejlődésükhöz, a koruknak megfelelő
játékeszközöket.
A gyermekek egészséges személyiségfejlődésének érdekében különös gonddal segíti elő az éntudat kialakulását. Az önállósági törekvéseket támogatja, a helyes kultúrhigiénés szokások
elsajátítását szorgalmazza.
Az elmélyült, alkotó, szabad játéktevékenység feltételeit biztosítja. A gyermekek egymás melletti
és együtt játszási igényeit egyaránt támogatja, kialakítja ennek közösségi, együttélési szabályait.
A grammatikailag helyes beszéd személyre szóló kommunikáció, megfelelő artikuláció, a
gyermek szintjének megfelelő szóhasználat alapvető követelmény. Fontos az is, hogy a
kisgyermeknevelő sok gyermekdalt, verset, mondókát ismerjen.
Közreműködik a gyermekcsoport napirendjének összeállításában, és a kisgyermeknevelői
munkarend elkészítésében. A csoport létszám és korösszetételén kívül figyelembe veszi az
évszakokat is, ennek megfelelően alakítja a levegőn való tartózkodás idejét.
Gondoskodik a gyermekek rendszeres levegőztetéséről. Minél hosszabb időt tartózkodjanak a
szabad levegőn a gyermekek (játékidőben, alvásidőben), az időjárás figyelembe vétele télen és
nyáron egyaránt fontos. Nyári időszakban 11-15 óra között az UV sugárzás intenzitása miatt, téli
időszakban pedig -5 C –nál alacsonyabb hőmérséklet alatt, illetve viharos szél, köd és eső esetén
nem célszerű kint tartózkodni.
Figyelemmel kíséri a gyermekek egészségi állapotát. Ha a gyermek megbetegszik, megmutatja a
bölcsőde orvosának. Az orvos utasítása szerint ellátja a gyermeket, majd értesíti a szülőket. A
megbetegedett gyermek kitiltásának tényét az üzenő füzetbe bevezeti. (Észlelt tünetek,
hőmérséklet, ellátás stb.)
Orvosi vizsgálatokhoz előkészíti a dokumentációt, közreműködik a vizsgálatoknál, számon tartja
a státusz esedékes gyermekeket. A gyermek állapotában bekövetkező változásokat azonnal jelenti
a bölcsőde orvosának, illetve értesíti a szülőket.
A kisgyermeknevelő a gyermekeket tisztán tartja. A nem kellően tisztán tartott gyermeket
megfürdeti, erről a szülőt tájékoztatja. Gondoskodik a ruházata, törölközője, ágyneműje
tisztántartásáról. (Törölközőt hetente, ágyneműt kéthetente cseréltet, illetve szükség esetén.)
Gondoskodik a gyermekszoba rendjéről, a tisztaság megóvásáról, otthonossá tételéről, a
rendszeres levegőcseréről. Az ablakot a téli hónapokban közvetlenül a gyermekekre nem
nyithatja rá! A kisgyermeknevelő a higiénés rendszabályok alapelveit betartva dolgozik, ügyel a
személyi tisztaságra.
Ismernie kell a fertőzés átvitelének lehetőségeit, és ennek kiküszöbölését. A hőmérőket tisztán és
fertőtlenítve tartja, a pelenkázó asztal fertőtlenítését és a kézfertőtlenítés lehetőségét biztosítja. A
játékokat rendszeresen lemosatja, fertőtlenítteti a dajkával. A gyermekek orrtörléséhez
papírzsebkendőt használ. (Fontos a tiszta és a használt zsebkendő tárolása.)
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megfelelő a gyermekek egyéni fogyasztására. Tálaláskor a megfelelő ruházatot (kötényt, másik
köpenyt) visel. Az élelmezéssel kapcsolatos észrevételeit jelzi az élelmezésvezetőnek.
Felel a csoportjába tartozó gyermekek ruházatáért, játékáért, egyéb használati tárgyak, eszközök
gondos kezeléséért, leltári jegyzék alapján átveszi azokat, meghibásodás, törés, sérülés esetén
tájékoztatja a bölcsőde szakmai feladataival megbízott kisgyermeknevelőt.

Adminisztrációs feladatok és jogok
 Csoportjában vezeti az előírt nyilvántartásokat, elvégzi a gondozással kapcsolatos adminisztrációs
feladatokat. A csoportnaplót naponta vezeti. Minden lényeges és rendkívüli eseményt írásban
rögzíti.
 A bölcsőde egészségügyi törzslapra, a gyermek fejlettségi szintjére vonatkozó adatokat a
gyermek egy éves koráig havonta, azon túl három havonta szükséges beírja.
 A törzslap megfelelő rovatába be kell jegyezni a gyermek betegsége miatti, illetve a nem betegség
miatti hiányzásának kezdetét és végét, valamint az okot is. (Betegségnél a szülők elmondása
alapján a diagnózist, ill. a gyógyszereket. Nem betegség esetén a szülők szabadsága …. stb.)
 Az üzenő füzetbe, a bölcsődében történő megbetegedés esetén az észlelt tüneteket, az
alkalmazotti ellátást, a gyermek hőmérsékletét feltétlenül írásban kell rögzíteni. Továbbá írásban
kell lejegyezni minden rendkívüli eseményt, illetve a gyermek fejlődésére vonatkozó
észrevételeit.
 Szükséges írásban rögzíteni a családlátogatások tapasztalatait a meghatározott szempontok és
előírások szerint. A gyermekek fejlődését nyomon követő fejlődési napló vezetése a kiadott
útmutató szerint.
Együttműködés terén való feladatok és jogok
 A kisgyermeknevelő a gyermek felvétele után otthonában meglátogatja a családot. Az
együttműködés érdekében meg kell nyerni a szülők bizalmát, jó kapcsolatot kell kialakítani, és a
kapcsolattartás során a bölcsőde gondozási-, nevelési elveit kell képviselnie.
 A szülővel történő fokozatos beszoktatás során kap képet a szülő a bölcsődei életről, a
kisgyermeknevelő munkájáról, nevelői attitűdjéről, a szakmai felkészültségnek fontos szerepe van
a kapcsolattartás alakulásában.
 A kisgyermeknevelő állandó napi kapcsolatban áll a szülőkkel, a gyermek átvételekor
informálódik, hazaadáskor informálja a szülőt a gyermekkel kapcsolatos napi eseményekről.
 Ha kérik, a szülőket tanáccsal látja el a gyermek nevelésével kapcsolatos problémák megoldására
vonatkozóan.
 Rendszeres időközönként, havonta elvégzi a gyermekek súly- és hosszmérését.
Gondoskodik a gyermekek helyes és korszerű táplálásáról. Tálaláskor megkóstolja az ételt és
meggyőződik arról, hogy ízében, színében, összetételében, mennyiségében, hőmérsékletében
JOGKÖR, HATÁSKÖR
Gyakorolja az alkalmazotti közösség tagjának, törvény és jogszabályok által, valamint az óvoda
SZMSZ-ében biztosított jogokat.
BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE
Évente egyszer értékeli teljesítményét szóban az óvodavezetőnek.
M UNKAKÖRI KAPCSOLATOK
Részt vesz az alkalmazotti értekezleteken.
FELELŐSSÉGI KÖR
Tevékenységét az intézményvezető-helyettes közvetlen irányítása mellett végzi. Felette az általános
munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. A foglalkozás gyakorlása során előforduló
feladatokat az óvodavezető-helyettes iránymutatása alapján végzi.
Munkaköri leírását az intézményvezető helyettes készíti el.
Személyekért:
Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek. Az
intézmény nevelőtestületével és technikai dolgozóival összhangban szervezi munkáját, törekszik az
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egymást segítő emberi kapcsolatok kialakítására. Részt vesz a gyermekek egészséges testi és
mentálhigiénés környezetének kialakításában.
A hivatali titoktartás e munkakörben is kötelező.
Vagyon:
Felel a rábízott bútorok, technikai eszközök épségére, szakszerű használatára. A gyerekeket is arra
szoktatja, hogy a játékokat, eszközöket, berendezéseket óvják meg.
Technikai döntések:
Betartja a tűz- munka és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a rábízott anyagokkal.
Kialakítja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, az anyagi lehetőségek szerint.
Bizalmas információk:
A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak minősülő információkkal a
törvény szellemében jár el, bizalmas információkat / dolgozói, gyermeki, szülői / csak a szükséges
mértékben – az óvoda vezetőjének vagy helyettesének utasítására tárhat fel. Az intézmény belső
életére vonatkozó értesüléseit köteles hivatali titokként megőrizni.
Ellenőrzés foka:
Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai /PP, SZMSZ, KSZ, HÁZIREND stb./
által megfogalmazott célkitűzések, a működési rend, a vezetői utasítások és a nevelőtestületi
határozatok betartása alapján végzi. A fenti dokumentumokban előírtakat a gyermekekkel is betartatja.
Ha bármely területen hiányosságot tapasztal, erről értesíti az illetékes vezetőt.
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, hivatali titok, a munkatársak és a
gyermekek jogainak megsértéséért;
a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért;
a számára kiadott eszközök, valamint a vegyszerek, tisztítószerek biztonságos tárolásáért, különös
figyelemmel arra, hogy a gyermekekre veszélyes szerek illetéktelenek számára ne legyenek
hozzáférhetőek;
munkaterületéhez tartozó helyiség gondatlan zárásáért;
a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért.

A SZABADSÁG KIADÁSÁNAK MÓDJA
Az éves szabadság megállapítása a Kjt. 57. § (3) bekezdése alapján történik, mi szerint: ”az oktató,
nevelő munkát végző közalkalmazottakat évi huszonöt munkanap pótszabadság illeti meg, amelyből
legfeljebb tizenöt munkanapot a munkáltató oktató, nevelő, illetőleg az oktatással, neveléssel
összefüggő munkára igénybe vehet…”
III.
EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK
Személyre szólóan az adott nevelési év intézményi munkatervében kerül meghatározásra az egyéb
feladat és megbízás.
IV.
ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG
Ellenőrzése



Az SZMSZ és az éves intézményi munkaterv tartalma és ütemezése szerint.
Joga van évente legalább egyszeri ellenőrzésére, munkájáról véleményezéshez.
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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 és helyettese
V.

SZEMÉLYHEZ RENDELT EGYÉB FELADATOK - AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK
ZÁRADÉK
Ezen munkaköri leírás 2021.09.01.-től lép életbe.
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja.
A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes.
Kelt: Litér, 2021.09.01.

…………………………………………........
a munkáltatói jogkör gyakorlója

NYILATKOZAT
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy
példányát átvettem.
Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi
felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek
megfelelően használom.
Kelt: Litér, 2021.09.01.

……….……………………………………….
munkavállaló
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Bölcsődei dajka- MUNKAKÖRI LEÍRÁS
I.
MUNKÁLTATÓ
Név
Joggyakorló

Csivitelő Óvoda és Bölcsőde
8196 Litér, Árpád u. 4.
intézményvezető

MUNKAVÁLLALÓ
Név
Született
Anyja neve
Lakcíme
Besorolása
Egyéb juttatások

a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek szerint

MUNKAKÖR
Beosztás
Cél
Közvetlen felettes
Helyettesítési előírás

bölcsődei dajka
a gyermekek napközbeni ellátásában részt vevő gyermekek ellátását
végző kisgyermeknevelők munkájának segítése
a tiszta környezet megteremtése
intézményvezető-helyettes, intézményvezető
30 napon túli helyettesítést az óvoda igazgatója rendeli el írásban.

A bölcsőde önálló szakmai egység, szervezetileg az Óvoda része. Szakmai irányítója a bölcsőde
szakmai feladatokkal megbízott kisgyermeknevelője.
MUNKAVÉGZÉS
Hely
Heti munkaidő

Csivitelő Óvoda és Bölcsőde 8196 Litér, Árpád u. 4.
40 óra

HELYETTESÍTÉS RENDJE
Akadályoztatása esetén a dajka társa helyettesíti.
A SZABADSÁG SZÁMÍTÁSÁNAK ÉS KIADÁSÁNAK RENDJE
Az éves szabadság kiadására a Mt. 46. § rendelkezései az irányadók.
II.
KÖVETELMÉNYEK
Alapkövetelmény
Iskolai végzettség,
szakképesítés
Elvárt ismeretek
Szükséges képességek
Személyes tulajdonságok

Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet.
Minimum 8 általános, új alkalmazás esetén dajkai képesítés
A bölcsőde gondozási – nevelési és egészségügyi előírásainak, belső
szabályzatainak ismerete.
Szeretetteljes és példaadó viselkedés gyakorlata.
Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiénia, segítőkészség.

KÖTELESSÉGEK
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A munkafegyelem megtartása, a vezető feladatokkal megbízott utasítása alapján a bölcsőde
nyitása és zárása.
Megjelenéssel/külsővel és kulturáltsággal a munkakör megfelelő szintű képviselete.
A közösségi együttműködés formáinak betartása.
A gyermekek jogainak óvása, emberi méltóságuk tisztelete.
Az óvoda zavartalan működésének szükség esetén túlmunkával történő biztosítása.

FELADATKÖR RÉSZLETESEN – ÁLLANDÓ FELADATOK





















Ellátja a bölcsőde takarítási munkálatait. Előkészíti az udvari játékhoz szükséges eszközöket
/motorok, homokozó és egyéb játékok, az udvari játék után a helyére teszi azokat/.
A bölcsőde helyiségeit felsepri, felmossa szükség szerint napi rendszerességgel. Naponta
felmossa a tornaszobát, a tornaszobához tartozó mosdót. Gondoskodik tiszta törölközőről, WC
papírról és folyékony szappanról.
A csoportszobákba az ételt beviszi, az étkezőkocsikat a konyhához kitolja, az étel kezeléséhez
köpenyt cserél. Étkezések után az edényeket elmossa, és az előírások betartásával tárolja.
Ágyakat előkészíti, alvás után a helyére rakja.
Az ágynemű cseréjét három hetente – de szükség szerint – elvégzi, a napi szennyest összegyűjti,
és a mosógéppel kimossa, kiteregeti és kivasalás után a helyére teszi.
A gyermekekkel nem végezhet gondozó – nevelő tevékenységet, a szülőket nem tájékoztathatja a
napi eseményekről. Szükség esetén kizárólag felügyeletre kérhető meg.
A munkaközi szüneteket – melyet nem a 8 órás munkaidő tartalmaz – a munkafolyamatoknak
megfelelően töltheti.
Hetente a csempézett falfelületet, levegőztető ágyakat fertőtleníti, a teraszt szükség szerint – ha
kell, naponta – felmossa, a kerti bútorokat lemossa. Havonta ajtó – és ablakkeretek, radiátorok,
falak portalanítását elvégzi. Negyedévenként bútorok, szőnyegek, műpadló vegyszeres tisztítását
elvégzi. Függönymosásról gondoskodik. A takarítás mindig nedves, fertőtlenítő ruhával történik.
A nyári zárás ideje alatt teljes nagytakarítást végez.
A kisgyermeknevelők által kikészített játékokat lemossa, fertőtleníti. A lemosható játékokat
szükség szerint naponta folyó meleg vízzel kell lemosnia.
Hetente egyszer, járvány idején naponta fertőtlenít. A fertőtlenített játékokat folyó vízzel alaposan
leöblíti.
A takarítást úgy kell végeznie, hogy a gyermekeket ne zavarja – érkezésük után, illetve az
udvaron tartózkodás ideje alatt. Csak azokat a helyiségeket takaríthatja napközben, amit a
gyermekek nem használnak.
A takarítást nyitott ablaknál végzi. A szobákat étkezés után rendbe teszi, az ételmaradékot
eltávolítja. A padlót nedves, fertőtlenítővel átitatott ruhával feltörli.
Külön takarítóeszközt (vödör, felmosó, lemosó) kell használni a csoportszobákban,
fürdőszobában, WC-ben, konyhában. A takarítóeszközöket használat után kimossa és a
tisztítószerekkel együtt elzárja a takarító – és tisztítószer raktárba.
A tisztító – és fertőtlenítő szereket a mindenkori közegészségügyi előírások figyelembe vételével,
az utasításoknak megfelelően alkalmazza és tárolja.
Munkaköri tevékenysége az egész bölcsőde területére kiterjed, a feladatmegosztást az
intézményvezetővel, a szakmai feladatokkal megbízott kisgyermeknevelővel és a munkatársaival
történő egyeztetés határozza meg.
A szennyes pelenkát minden esetben fertőzőnek tekinti, ezért zárt edényben tárolja, a
papírpelenkát eldobó zsákba gyűjti és zsákostól dobja a szemétbe
A széklettel szennyezett ruha pelenkát, amit a kisgyermeknevelő zárt tartóba /műanyag
ruháskosárba/ tett, azt fertőtlenítőszeres vízbe áztatja úgy, hogy ahhoz gyermek ne férhessen
hozzá, majd a mosógéppel kimossa
Alkalmanként a virágokat megöntözi.
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Felel a vegyszer-és tisztítószertartó szekrény kezeléséért, a benne lévő eszközök átvételéért és
kiadásáért. Ügyel arra, hogy midig kulcsra zárt állapotban, a gyermek számára elérhetetlen
állapotban legyen. A készletről folyamatosan vezeti a dokumentációt.

JOGKÖR, HATÁSKÖR
Gyakorolja az alkalmazotti közösség tagjának, törvény és jogszabályok által valamint az óvoda
SZMSZ-ben biztosított jogokat.
BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE
Évente egyszer értékeli teljesítményét szóban az óvodavezető – helyettesnek.
MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK
Részt vesz az alkalmazotti értekezleteken.
FELELŐSSÉGI KÖR
Tevékenységét a szakmai feladatokkal megbízott kisgyermeknevelő közvetlen irányítása mellett végzi.
Felette az általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. A foglalkozás gyakorlása
során előforduló feladatokat az óvodavezető – helyettes iránymutatása alapján végzi.
Munkaköri leírását az intézményvezető készíti el.
Személyekért:
Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek. Az
intézmény nevelőtestületével és technikai dolgozóival összhangban szervezi munkáját, törekszik az
egymást segítő emberi kapcsolatok kialakítására. Részt vesz a gyermekek egészséges testi és
mentálhigiénés környezetének kialakításában.
A hivatali titoktartás e munkakörben is kötelező.
Vagyon:
Felel a rábízott bútorok, technikai eszközök épségére, szakszerű használatára. A gyerekeket is arra
szoktatja, hogy a játékokat, eszközöket, berendezéseket óvják meg.
Technikai döntések:
Betartja a tűz – munka és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a rábízott anyagokkal.
Kialakítja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, az anyagi lehetőségek szerint.
Bizalmas információk:
A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak minősülő információkkal a
törvény szellemében jár el, bizalmas információkat / dolgozói, gyermeki, szülői / csak a szükséges
mértékben – az óvoda vezetőjének vagy helyettesének utasítására tárhat fel. Az intézmény belső
életére vonatkozó értesüléseit köteles hivatali titokként megőrizni.
Ellenőrzés foka
Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai /PP, SZMSZ, KSZ, HÁZIREND stb./
által megfogalmazott célkitűzések, a működési rend, a vezetői utasítások és a nevelőtestületi
határozatok betartása alapján végzi. A fenti dokumentumokban előírtakat a gyermekekkel is betartatja.
Ha bármely területen hiányosságot tapasztal, erről értesíti az illetékes vezetőt.
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, hivatali titok, a munkatársak és a
gyermekek jogainak megsértéséért;
a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért;
a számára kiadott eszközök, valamint a vegyszerek, tisztítószerek biztonságos tárolásáért, különös
figyelemmel arra, hogy a gyermekekre veszélyes szerek illetéktelenek számára ne legyenek
hozzáférhetőek;
munkaterületéhez tartozó helyiség gondatlan zárásáért;
a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért.
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III.
EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK
Személyre szólóan az adott nevelési év intézményi munkatervében kerül meghatározásra az egyéb
feladat és megbízás.
IV.
ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG
Ellenőrzése






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 és helyettese, valamint a szakmai feladatokkal megbízott kisgyermeknevelő
V.

SZEMÉLYHEZ RENDELT EGYÉB DAJKAI FELADATOK - AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK
ZÁRADÉK
Ezen munkaköri leírás 2021. szeptember 1 – től lép életbe.
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja.
A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes, de legfeljebb egy évig van érvényben.
Kelt: Litér, 2021.09.01.

…………………………………………........
a munkáltatói jogkör gyakorlója

NYILATKOZAT
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy
példányát átvettem.
Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi
felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek
megfelelően használom.
Kelt: Litér, 2021.09.01.
……….……………………………………….
munkavállaló
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ÉLELMEZÉSVEZETŐ - MUNKAKÖRI LEÍRÁS
I.
MUNKÁLTATÓ

Név
Joggyakorló

Csivitelő Óvoda és Bölcsőde
8196 Litér, Árpád u. 4.
intézményvezető

MUNKAVÁLLALÓ
Név
Született
Anyja neve
Lakcíme
Besorolása
Egyéb juttatások

Közalkalmazotti bértábla szerint:
a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek szerint

MUNKAKÖR
Beosztás
Cél
Közvetlen felettes
Helyettesítési előírás

élelmezés-vezető
a közegészségügyi előírások és a jogszabályi feltételek szerinti
gyermekélelmezés vezetése, a gyermekek egészséges étkeztetésének
kialakítása, megvalósítása
intézményvezető-helyettes, intézményvezető
30 napon túli helyettesítést az óvoda igazgatója rendeli el írásban.

MUNKAVÉGZÉS
Hely
Heti munkaidő

Csivitelő Óvoda és Bölcsőde 8196 Litér, Előd u. 5.
40 óra
II.

KÖVETELMÉNYEK
Alapkövetelmény
Iskolai végzettség,
szakképesítés
Elvárt ismeretek
Szükséges képességek
Személyes tulajdonságok

Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet.
közgazdasági érettségi, élelmezésvezetői szakképesítés
a gyermekélelmezés, pénztárkezelés
jó kapcsolatteremtő képesség
Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiéné, segítőkészség.

KÖTELESSÉGEK






A munkafegyelem megtartása, a vezető utasítása alapján a konyha nyitása és zárása.
Megjelenéssel/külsővel és kulturáltsággal a munkakör megfelelő szintű képviselete.
A közösségi együttműködés formáinak betartása.
A gyermekek jogainak óvása, emberi méltóságuk tisztelete.
Az intézmény zavartalan működésének szükség esetén túlmunkával történő biztosítása.

FELADATKÖR RÉSZLETESEN – ÁLLANDÓ GONDOZÓI FELADATOK
 az óvoda élelmezési és ezzel kapcsolatos gazdálkodási feladatait látja el,
 az étlap összeállítását a hatályos egészségügyi szabályok alapján végzi,
 beszerzi és átveszi az étel elkészítéséhez szükséges alapanyagot,
 a napi adagokat a szakácsnő jelenlétében kiadja a raktárból /ellenkulcsos rendszer/,
 kiírja a napi anyagfelhasználást,
 nyilvántartja és vezeti az étkezési létszámot,
 beszedi az étkezési díjakat – havi két alkalommal csütörtöki napokon,
 a beszedett pénzt aznap a postán feladja,
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csak a kijelölt napokon fogadja el a pénzt számla ellenében,
jelzi az óvoda vezetőjének, azoknak a nevét, akik elmulasztják a befizetést,
az idevonatkozó jogszabályok alapján anyagi felelősséggel tartozik az általa kezelt pénzért és
értékekért /nyersanyag- és raktárkészletért/,
a rábízott pénzzel a pénzügyi szabályoknak megfelelően bánik,
végzi a postai ügyintézést, bélyegnyilvántartást vezet,
havi záráskor ellenőrzi, hogy az általa kiadott nyersanyag rendeltetésszerűen felhasználásra
kerüljön,
koordinálja szociális étkeztetést: rögzíti az igénylők névsorát, naprakészen vezeti a
nyilvántartásokat (TEVADMIN), havonta beszedi a szociális étkezők térítési díjait, kapcsolatot
tart fenn a házi gondozókkal, ételszállítókkal, segítséget nyújt azoknak az idős embereknek, akik
információt kérnek a szociális ellátással kapcsolatban, amennyiben nem tud kellő információval
szolgálni, abban az esetben az önkormányzat szociális ügyekért felelős munkatársához irányítja a
rászorult embereket,
felelős a közegészségügyi előírások betartásáért és betartatásáért,
működteti a HAACCP rendszert,
részt vesz a konyhai dolgozók munkájának elosztásában, a szabadságolási terv készítésében,
jutalmazásukban. Gondoskodik a kieső munkatárs munkájának elosztásáról,
figyel a romlandó alapanyagok szavatossági idejének lejárására,
a számviteli rend szerint elkészíti az időszakos leltárt,
vezeti a pénztárkönyvet és az óvoda házipénztárát,
a nyersanyagok beszerzésénél körültekintő, megkeresi a legkedvezőbb beszerzési forrást és ügyel
arra, hogy minőségi áru érkezzen a konyhára,
végzi a konyhai ügyvitellel kapcsolatos teendőket,
telefonos üzeneteket vesz és továbbít,
az óvoda készletnyilvántartását vezeti,
elvégez minden utalással kapcsolatos feladatot /minden intézménybe érkező utalásos számlájával
kapcsolatban/,
kapcsolatot tart fenn az önkormányzat pénzügyi osztályával,
a fenntartó pénzügyi szabályzatát ismeri, gazdálkodási feladatait ez alapján látja el,
amennyiben a konyhában bármilyen gép, eszköz meghibásodik, azt megjavíttatja – a javíttatás
előtt tájékoztatja az intézmény vezetőjét a várható költségekről,
jelzi, ha új konyhai eszközök beszerzésére van szükség, vásárlás előtt minden esetben egyeztet a
vezetővel,
gondoskodik arról, hogy minden konyhai technológiai folyamathoz kapcsolódó jelzések
/mosogatók, mosószer adagolása, biztonsági adatlapok/ kihelyezésre kerüljenek,

JOGKÖR, HATÁSKÖR

Gyakorolja az alkalmazotti közösség tagjának, törvény és jogszabályok által, valamint az óvoda
SZMSZ-ében biztosított jogokat.
BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE
Évente egyszer értékeli teljesítményét szóban az óvodavezető.
JOGKÖRI KAPCSOLATOK
Részt vesz az alkalmazotti értekezleteken.
FELELŐSSÉGI KÖR
Tevékenységét az intézményvezető-helyettes közvetlen irányítása mellett végzi. Felette az általános
munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. A foglalkozás gyakorlása során előforduló
feladatokat az óvodavezető-helyettes iránymutatása alapján végzi.
Munkaköri leírását az intézményvezető helyettes készíti el.
Személyekért:
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Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek. Az
intézmény nevelőtestületével és technikai dolgozóival összhangban szervezi munkáját, törekszik az
egymást segítő emberi kapcsolatok kialakítására. Részt vesz a gyermekek egészséges testi és
mentálhigiénés környezetének kialakításában.
A hivatali titoktartás e munkakörben is kötelező.
Vagyon:
Felel a rábízott bútorok, technikai eszközök épségére, szakszerű használatára. A gyerekeket is arra
szoktatja, hogy a játékokat, eszközöket, berendezéseket óvják meg.
Technikai döntések:
Betartja a tűz- munka és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a rábízott anyagokkal.
Kialakítja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, az anyagi lehetőségek szerint.
Bizalmas információk:
A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak minősülő információkkal a
törvény szellemében jár el, bizalmas információkat / dolgozói, gyermeki, szülői / csak a szükséges
mértékben – az óvoda vezetőjének vagy helyettesének utasítására tárhat fel. Az intézmény belső
életére vonatkozó értesüléseit köteles hivatali titokként megőrizni.
Ellenőrzés foka
Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai /PP, SZMSZ, KSZ, HÁZIREND stb./
által megfogalmazott célkitűzések, a működési rend, a vezetői utasítások és a nevelőtestületi
határozatok betartása alapján végzi. A fenti dokumentumokban előírtakat a gyermekekkel is betartatja.
Ha bármely területen hiányosságot tapasztal, erről értesíti az illetékes vezetőt.
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, hivatali titok, a munkatársak és a
gyermekek jogainak megsértéséért,
a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért,
a számára kiadott eszközök, valamint a vegyszerek, tisztítószerek biztonságos tárolásáért, különös
figyelemmel arra, hogy a gyermekekre veszélyes szerek illetéktelenek számára ne legyenek
hozzáférhetőek,
munkaterületéhez tartozó helyiség gondatlan zárásáért,
a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért.
III.

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK
Személyre szólóan az adott nevelési év intézményi munkatervében kerül meghatározásra az egyéb
feladat és megbízás.
IV.
ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG
Ellenőrzése






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.
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Ellenőrzésére jogosultak:


Óvodavezető és helyettese
V.

SZEMÉLYHEZ RENDELT EGYÉB FELADATOK - AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK
ZÁRADÉK
Ezen munkaköri leírás 2021.09.01.-től lép életbe.
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja.
A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes.
Kelt: Litér, 2021.09.01.
…………………………………………........
a munkáltatói jogkör gyakorlója
NYILATKOZAT
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy
példányát átvettem.
Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi
felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek
megfelelően használom.
Kelt: Litér, 2021.09.01.
……….……………………………………….
munkavállaló
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Szakács - MUNKAKÖRI LEÍRÁS
I.
MUNKÁLTATÓ
Név
Joggyakorló

Csivitelő Óvoda és Bölcsőde
8196 Litér, Árpád u. 4.
intézményvezető

MUNKAVÁLLALÓ
Név
Született
Anyja neve
Lakcíme
Besorolása
Egyéb juttatások

Közalkalmazotti bértábla szerint:
a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek szerint

MUNKAKÖR
Beosztás
Cél

Közvetlen felettes
Helyettesítési előírás

szakács
A bölcsődés, óvodás, általános iskolás gyermekek és a szociális
étkezők számára az előírásoknak megfelelő étel előállítása a HAACP
rendszer betartásával. A gyermekek egészséges étkezéséhez szükséges
feladatok ellátása a korszerű konyhatechnológia feladatok ellátása.
élelmezésvezető, intézményvezető, intézményvezető helyettes
30 napon túli helyettesítést az óvoda igazgatója rendeli el írásban.

MUNKAVÉGZÉS
Hely
Heti munkaidő

Csivitelő Óvoda és Bölcsőde 8196 Litér, Előd u. 5.
40 óra
II.

KÖVETELMÉNYEK
Alapkövetelmény
Iskolai végzettség,
szakképesítés
Elvárt ismeretek
Szükséges képességek
Személyes tulajdonságok

Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet.
szakács
HACCP rendszer ismerete, alkalmazása
jó munkabírás
Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiéné, segítőkészség.

KÖTELESSÉGEK





A munkafegyelem megtartása, a vezető utasítása alapján a konyha nyitása és zárása.
Megjelenéssel/külsővel és kulturáltsággal a munkakör megfelelő szintű képviselete.
A közösségi együttműködés formáinak betartása.
Az intézmény zavartalan működésének szükség esetén túlmunkával történő biztosítása.

FELADATKÖR RÉSZLETESEN – ÁLLANDÓ FELADATOK







munkáját az élelmezésvezető utasítása alapján végzi,
a konyha nyitásáért, zárásáért felel,
zárásnál ügyel arra, hogy minden ajtó, ablak zárva legyen,
a reggeli és az ebéd a munkaidő szerves része, azonban a szakácsnő a főzési folyamattól tegye
függővé az étkezések időpontját,
felel a nyersanyagok hiánytalan felhasználásáért,
erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik az alapanyagok mennyiségi és minőségi felhasználásáért,
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az egészségügyi előírások betartásával és betartatásával végzi az ételek előkészítését, elkészítését
és tálalását,
az étel mennyiségéért és minőségéért felel,
önmaga és a konyha tisztaságára ügyel,
ellenőrzi a raktári rendet, a többfázisú mosogatást, a szekrények, ajtók, ablakok, kövezet
fertőtlenítő tisztítását,
ellenőrzi a hűtők szakszerű használatát, szükség szerint intézkedik a hűtők takarításáról,
leolvasztásáról,
felelős az ételminta eltevéséért,
a raktárba ellenkulccsal + egy személlyel mehet be (egyedül nem),
A HAACP rendszer szerint irányítja és végzi feladatait.

IDŐSZAKOS FELADATAI:









a heti étlaphoz javaslatot ad,
a főzéshez az anyagokat pontosan kiméri,
idegen anyag, ruhanemű, idegen személy nem tartózkodhat a konyhában,
az épületből sem ételt, sem nyersanyagot nem vihet ki: ellenőrzi, hogy ezt a szabályt mások is
betartsák,
csak érvényes egészségügyi könyvvel dolgozhat – megbetegedés esetén azonnal jelentkeznie kell
az óvodavezetőnél, majd az orvosnál,
a rábízott eszközöket kíméletesen kezeli,
a védőruhát használja,
jelzi az élelmezésvezetőnek, ha fertőző betegségben szenved, és haladéktalanul orvoshoz fordul.

JOGKÖR, HATÁSKÖR
Gyakorolja az alkalmazotti közösség tagjának, törvény és jogszabályok által, valamint az óvoda
SZMSZ-ében biztosított jogokat.
BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE
Évente egyszer értékeli teljesítményét szóban az óvodavezető-helyettesnek.
MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK
Részt vesz az alkalmazotti értekezleteken.
FELELŐSSÉGI KÖR
Tevékenységét az élelmezésvezető, az intézményvezető és az intézményvezető-helyettes közvetlen
irányítása mellett végzi. Felette az általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. A
foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatokat az óvodavezető-helyettes iránymutatása alapján
végzi.
Munkaköri leírását az intézményvezető helyettes készíti el. Kötelessége a munkafegyelem és a
közösségi együttműködés formáinak betartása. Munkaidején belül csak a vezető, távolléte esetén a
helyettes engedélyével lehet távol a konyhától. Megbetegedése esetén a munka megkezdése előtt
értesíti az intézményvezetőt, köteles tájékoztatást adni a betegség várható idejéről, a felgyógyulást
követően előző napon be kell jelentenie, hogy a munkát megkezdheti. Fertőző betegséggel (hányás,
hasmenés) nem dolgozhat. Csak érvényes egészségügyi könyvvel dolgozhat.
Személyekért:
Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek. Az
intézmény nevelőtestületével és technikai dolgozóival összhangban szervezi munkáját, törekszik az
egymást segítő emberi kapcsolatok kialakítására. Részt vesz a gyermekek egészséges étkeztetésének
kialakításában, annak elkészítésében.
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Vagyon:
Felel a rábízott bútorok, technikai eszközök épségére, szakszerű használatára. Köteles az intézmény
vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni. Anyagilag felelős a nem körültekintően végzett
munkavégzés során okozott károkért és hibákért.
Technikai döntések:
Betartja a tűz - munka és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a rábízott anyagokkal.
Kialakítja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, az anyagi lehetőségek szerint.
Bizalmas információk:
A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak minősülő információkkal a
törvény szellemében jár el, bizalmas információkat / dolgozói, gyermeki, szülői / csak a szükséges
mértékben – az óvoda vezetőjének vagy helyettesének utasítására tárhat fel. Az intézmény belső
életére vonatkozó értesüléseit köteles hivatali titokként megőrizni.
Ellenőrzés foka
Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai /PP, SZMSZ, KSZ, HÁZIREND stb./
által megfogalmazott célkitűzések, a működési rend, a vezetői utasítások és a nevelőtestületi
határozatok betartása alapján végzi. Ha bármely területen hiányosságot tapasztal, erről értesíti az
illetékes vezetőt.
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható:
 a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért,
 a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, hivatali titok, a munkatársak és a
gyermekek jogainak megsértéséért,
 a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért,
 a számára kiadott eszközök, valamint a vegyszerek, tisztítószerek biztonságos tárolásáért, különös
figyelemmel arra, hogy a veszélyes szerek illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetők,
 munkaterületéhez tartozó helyiség gondatlan zárásáért,
 a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért.

IV.
ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG
Ellenőrzése





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 és helyettese

ZÁRADÉK
Ezen munkaköri leírás 2021.09.01-től lép életbe.
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja.
A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes.
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Kelt: Litér, 2021.09. 01.
…………………………………………........
a munkáltatói jogkör gyakorlója
NYILATKOZAT
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy
példányát átvettem.
Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi
felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek
megfelelően használom.
Kelt: Litér, 2021. 09.01.
……….……………………………………….
munkavállaló
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Konyhai kisegítő - MUNKAKÖRI LEÍRÁS
I.
MUNKÁLTATÓ
Név
Joggyakorló

Csivitelő Óvoda és Bölcsőde
8196 Litér, Árpád u. 4.
intézményvezető

MUNKAVÁLLALÓ
Név
Született
Anyja neve
Lakcíme
Besorolása
Egyéb juttatások

Közalkalmazotti bértábla szerint:
a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek szerint

MUNKAKÖR
Beosztás
Cél
Közvetlen felettes
Helyettesítési előírás

konyhai kisegítő
a gyermekek egészséges étkezéséhez szükséges feladatok ellátása a
korszerű konyhatechnológia feladatok ellátása
élelmezésvezető, intézményvezető
30 napon túli helyettesítést az óvoda igazgatója rendeli el írásban.

MUNKAVÉGZÉS
Hely
Heti munkaidő

Csivitelő Óvoda és Bölcsőde 8196 Litér, Előd u. 5.
40 óra
II.

KÖVETELMÉNYEK
Alapkövetelmény
Iskolai végzettség,
szakképesítés
Elvárt ismeretek
Szükséges képességek
Személyes tulajdonságok

Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet.
HACCP rendszer ismerete, alkalmazása
jó munkabírás
Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiéné, segítőkészség.

KÖTELESSÉGEK






A munkafegyelem megtartása, a vezető utasítása alapján a konyha nyitása és zárása.
Megjelenéssel/külsővel és kulturáltsággal a munkakör megfelelő szintű képviselete.
A közösségi együttműködés formáinak betartása.
A gyermekek jogainak óvása, emberi méltóságuk tisztelete.
Az intézmény zavartalan működésének szükség esetén túlmunkával történő biztosítása.

FELADATKÖR RÉSZLETESEN – ÁLLANDÓ FELADATOK








munkáját a szakácsnő utasítása alapján végzi
előkészíti a főzési alapanyagokat – részt vesz a hússzelésben, zöldség előkészítésben
segít az étel elkészítésében és a tálalásban
az ételhulladékot összegyűjti, és a közegészségügyi előírásokat betartva tárolja
fertőtlenítő lemosást végez minden tevékenység befejezésekor
felmossa a konyha kövezetét és fertőtlenítő lemosást végez az étel elkészítése után
elmossa a fekete mosogatóban a főzésnél használt edényeket
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az iskola számára kiadagolt ételt a konyhán a szakácstól átveszi és az élelmezésvezető utasítása
szerint kiszabott adagot osztja ki
elvégez minden feladatot, melyet a szakács a konyhai tevékenységek közül rábíz

IDŐSZAKOS FELADATAI:










ablakot tisztít, függönyt mos,
a konyha asztalait lemossa, fertőtleníti,
a szekrényeket, polcokat, hűtőszekrényeket rendbe teszi hetenként, fertőtlenít,
a törölközőket, abroszokat hetente kimosatja,
mosogatásnál vagy használatnál eltört, vagy sérült edényeket, eszközöket félre teszi és jelez az
élelmezésvezetőnek,
a rábízott eszközöket kíméletesen kezeli,
a védőruhát használja,
a HACCP előírásait ismeri és betartja,
jelzi az élelmezésvezetőnek, ha fertőző betegségben szenved, és haladéktalanul orvoshoz fordul

JOGKÖR, HATÁSKÖR
Gyakorolja az alkalmazotti közösség tagjának, törvény és jogszabályok által valamint az óvoda
SZMSZ-ében biztosított jogokat.
BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE
Évente egyszer értékeli teljesítményét szóban az óvodavezető-helyettesnek.
M UNKAKÖRI KAPCSOLATOK
Részt vesz az alkalmazotti értekezleteken.
FELELŐSSÉGI KÖR
Tevékenységét az intézményvezető-helyettes közvetlen irányítása mellett végzi. Felette az általános
munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. A foglalkozás gyakorlása során előforduló
feladatokat az óvodavezető-helyettes iránymutatása alapján végzi.
Munkaköri leírását az intézményvezető helyettes készíti el.
Személyekért:
Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek. Az
intézmény nevelőtestületével és technikai dolgozóival összhangban szervezi munkáját, törekszik az
egymást segítő emberi kapcsolatok kialakítására. Részt vesz a gyermekek egészséges étkeztetésének
kialakításában, annak elkészítésében
A hivatali titoktartás e munkakörben is kötelező.
Vagyon:
Felel a rábízott bútorok, technikai eszközök épségére, szakszerű használatára.
Technikai döntések:
Betartja a tűz- munka és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a rábízott anyagokkal.
Kialakítja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, az anyagi lehetőségek szerint.
Bizalmas információk:
A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak minősülő információkkal a
törvény szellemében jár el, bizalmas információkat / dolgozói, gyermeki, szülői / csak a szükséges
mértékben – az óvoda vezetőjének vagy helyettesének utasítására tárhat fel. Az intézmény belső
életére vonatkozó értesüléseit köteles hivatali titokként megőrizni.
Ellenőrzés foka
Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai /PP, SZMSZ, KSZ, HÁZIREND stb./
által megfogalmazott célkitűzések, a működési rend, a vezetői utasítások és a nevelőtestületi
határozatok betartása alapján végzi. A fenti dokumentumokban előírtakat a gyermekekkel is betartatja.
Ha bármely területen hiányosságot tapasztal, erről értesíti az illetékes vezetőt.
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható:
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munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért,
a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért,
a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, hivatali titok, a munkatársak és a
gyermekek jogainak megsértéséért,
a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért,
a számára kiadott eszközök, valamint a vegyszerek, tisztítószerek biztonságos tárolásáért, különös
figyelemmel arra, hogy a gyermekekre veszélyes szerek illetéktelenek számára ne legyenek
hozzáférhetők,
munkaterületéhez tartozó helyiség gondatlan zárásáért,
a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért.

III.
EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK
Személyre szólóan az adott nevelési év intézményi munkatervében kerül meghatározásra az egyéb
feladat és megbízás.
IV.
ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG
Ellenőrzése






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 és helyettese

V.
ZÁRADÉK
Ezen munkaköri leírás 2021.09.01-től lép életbe.
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja.
A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes.
Kelt: Litér, 2021. 09. 01..
…………………………………………........
a munkáltatói jogkör gyakorlója
NYILATKOZAT
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy
példányát átvettem.
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Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi
felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek
megfelelően használom.
Kelt: Litér, 2021. 09.01.
……….……………………………………….
munkavállaló
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Karbantartó - MUNKAKÖRI LEÍRÁS
I.
MUNKÁLTATÓ
Név
Joggyakorló

Csivitelő Óvoda és Bölcsőde Litér, Árpád u. 4.
intézményvezető

MUNKAVÁLLALÓ
Név
Született
Anyja neve
Lakcíme
Besorolása
Egyéb
juttatások

Közalkalmazotti bértábla szerint
a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított
lehetőségek

MUNKAKÖR
Beosztás
Cél

Közvetlen felettes
Helyettesítési előírás

karbantartó – ételszállító gépkocsivezető
Az óvoda, a bölcsőde, orvosi rendelő, védőnői szolgálat épületének és
környezetének karbantartása, ételszállítás – (bölcsőde, óvoda, iskola,
szociális étkezők)
Intézményvezető
30 napon belüli helyettesítést az intézményvezető rendeli el

MUNKAVÉGZÉS
Hely
Heti munkaidő

Csivitelő Óvoda és Bölcsőde, 8196 Litér, Előd u. 5.
40 óra
II.

KÖVETELMÉNYEK
Alapkövetelmény
Iskolai végzettség,
szakképesítés
Elvárt ismeretek
Szükséges képességek
Személyes tulajdonságok

Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet.
minimum karbantartási feladatokhoz köthető szakmunka
Megfelelő műszaki ismeretek, gépkocsivezetői - B kategória
Fegyelmezettség, rugalmasság
Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiéné, segítőkészség.

KÖTELESSÉGEK






A munkafegyelem megtartása, az intézményvezető utasítása alapján.
Megjelenéssel/külsővel és kulturáltsággal a munkakör megfelelő szintű képviselete.
A közösségi együttműködés formáinak betartása.
A gyermekek jogainak óvása, emberi méltóságuk tisztelete.
Az óvoda zavartalan működésének szükség esetén túlmunkával történő biztosítása.

ELLENŐRZÉSRE JOGOSULT


Intézményvezető és helyettes
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BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG
Évente egy alkalommal - meghatározott szempontok szerint - egész éves teljesítményét szóban
értékeli.
FELADATKÖR RÉSZLETESEN – ÁLLANDÓ KARBANTARTÓI FELADATOK
A karbantartó feladatai:

A fűtőberendezések üzemeltetése az előírásoknak megfelelően.

A meghibásodás azonnali jelentése a vezető, vagy a vezető-helyettes felé.

A kazánház, az udvari játéktárolók rendben tartása, takarítása.

Az intézményben, az orvosi rendelőben és a védőnői szolgálatban felmerülő apróbb javítások,
karbantartási munkálatok elvégzése.

Vásárlások elvégzése, szállításban, lebonyolításban való segédkezés.

Rendkívüli posta intézése, amennyiben szükséges, naponta ellátja a kézbesítési teendőket az
óvoda, gazdasági egység, az önkormányzat, a posta felé.

A rábízott iratokat megőrzi, eljuttatja rendeltetési helyére, és a benne lévő iratokat, információkat
bizalmasan kezeli.

Időnként részt vesz a beszerzésekben is.

A játszóudvar és a kert rendben tartása, takarítása, seprése, a hó eltakarítása és a növények
ápolása, öntözése.

A homokozó homokjának, és az udvari játékok alatti homok fellazítása, locsolása.

Az udvari raktár rendben tartása.

Nem rendszeres feladatok: apróbb javítások, karbantartások elvégzése. A felsoroltakon túl a
vezető által adott megbízások ellátása.

Az elkészült étel szállítása a bölcsődébe, óvodába, iskolába, szociális étkezőknek.
A karbantartó részletes feladati:
 6:00 – 7:00 – udvari feladatok: ásás, locsolás
 7:00 – reggeli leszállítása az óvodába, bölcsődébe
 7:10 – udvar rendezés
 7:45 – 8:00 – iskolai ételszállítás
 8:00 – 10:45 – udvar rendezés: fűnyírás, homokozók felásása, karbantartási feladatok
 10:45 – ételszállítás: bölcsőde, óvoda, iskola szociális ebéd
 12:30 – 14:00 – udvari teendők
Egyéb teendők:
 hetente, vagy szükség szerint az ételszállító autó fertőtlenítése,
 szükség szerint csatornatisztítás, árkok rendben tartása,
 ősszel a levelek összegyűjtése,
 síkosság mentesítés, hó eltakarítás,
 udvar seprése,
 tisztasági meszelés,
 udvari játékok karbantartása, festése,
 kerítés javítása és festése,
 égők, csaptelepek cseréje,
 zárak (ajtók, kapu) cseréje,
 polcok, eszközök felfúrása,
 játékok, eszközök javítása,
 szállítási feladatok: gépek, eszközök,
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a gépjármű üzemanyaggal történő ellátásáról gondoskodik az Önkormányzat nevére szóló
üzemanyagkártyával, mely szigorú számadású bizonylattal történik.
A nyilvántartás vezetése a munkavállaló feladata. A menetlevélen szereplő megtett kilométer és
az üzemanyag fogyasztás valós adatokat tartalmazzon. Hetente átadja a menetlevelet az
óvodatitkárnak, és egy erre rendszeresített füzetben vezeti a megtett kilométert, és az elhasznált
üzemanyagot, jelzi a tankolás időpontját és mennyiségét.
A gépjárművet saját célra nem használhatja. A munkavégzést követően a gépjármű a konyha
mögötti udvarban parkol. A slusszkulcsot a konyhában tárolja.
Minden egyéb tevékenység, mellyel az intézményvezető megbízza.

A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:
 A gyerekkel szemben barátságos, kedves.
 A szülőkkel szemben együtt érző, odafigyelő, együttműködő magatartást tanúsít
 Tisztában van a gyerekek személyiségi jogaival, azokat semmilyen körülmények között sem sérti
meg.
 Tiszteletben tartja és tolerálja a másságot.
 Óvodai munkája során betartja a világnézeti és politikai semlegességet.
 Példát mutat kulturált viselkedésével, önmaga tisztaságával, gondozottságával, ápoltságával.

ZÁRADÉK
Ezen munkaköri leírás 2021. szeptember 01-től lép életbe.
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. A
munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes.
Kelt: Litér, 2021.09.01.
…………………………………………
intézményvezető
a munkáltatói jogkör gyakorlója
NYILATKOZAT
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy
példányát átvettem.
Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért, és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi
felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek
megfelelően használom. A tudomásomra jutott információt bizalmasan kezelem, és azt harmadik
személynek nem adom át.
Kelt: Litér, 2021. szeptember 01.
………………………………...........
munkavállaló
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