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1.A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi alapja 

Az SZMSZ  megalkotása  Nemzeti  Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 25 §-ban 

foglalt felhatalmazás alapján történik. 

Az SZMSZ elkészítésére vonatkozó jogszabályok, törvények kormányrendeletek és miniszteri 

rendeletek  

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti  köznevelésről  és módosításai 

 2020. évi LXXXVII. törvény 

 2012.évi CXXIV. törvény a Nemzeti köznevelésről szóló törvénymódosításáról 

 363/2012. (XII.17.) kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

 Waldorf Óvodapedagógiai Program 2012. elfogadva 2013. április 4-én az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma a 12078/1/2013/KOIR számú határozatában jóváhagyva 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

 2011.évi CXCV.törvény az államháztartásról 

 368/211. (XII.31)kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

 32/2012. EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének, 

oktatásának irányelveiről. 

 2011. törvény az információs és önrendelkezési jogról az információs szabadságról  

 2011 törvény a nemzetiségek jogairól.  

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

általános  követelményeiről 

 1997.évi XXXI tv .a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2/2005 

 12/ 2015 (II. 27. ) EMMI rendelet az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú 

miniszteri rendeletek (segélyezések átalakítása) 

 2003. Évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmód előmozdításáról 

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

eljárás nyilvántartásáról 

 2012. évi I. törvény a munka törvényönyvéről  (Mt .) 

  1993. évi XCIII. törvény A munkavédelemről  

 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak védelmi 

intézkedéseiről 

 44/2007. OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati 

feladatairól. 

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

 A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás egészségügyi előirások 38/ 2021 (IX. 1) 

EMMI rendelet  

 VIII/3165-3/2020 KÖZNEVTART Egyedi megoldások alkalmazásának engedélye / 

Emberi Erőforrások Minisztériuma / 

 Nevelőtestületi határozatok 
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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

 A  Waldorf  Óvoda az  iskolához kapcsolódva, egy egységben,  szociális szervezet,  szülői 

kezdeményezés  hozta életre. Szülők, pedagógusok, támogatók, együttműködése a gyermekek 

érdekében a Waldorf   Óvodapedagógiai  Program  szellemében. 

1.1.  Óvoda működésének alapdokumentumai  

 A törvényes működést az alábbi, a hatályos jogszabályokkal összhangban álló 

alapdokumentumok határozzák meg:  

 Alapító Okirat: Az iskola Alapító Okirata tartalmazza az  Óvoda  mint egység 

legfontosabb   jellemzőit, biztosítja a nyilvántartásba vételét, a jogszerű működését.  

A  benne szereplő adatok nyilvánosak.  

 Működési Engedély: a benyújtott kérelem és a csatolt iratok alapján az Óvoda 

működését is  engedélyező határozat  VIII/3165-8/2020KÖZNEVIG 

Pedagógiai program: Waldorf  Óvodapedagógiai  Program és   az Óvodai nevelés  

országos alapprogramjával (    137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet  )      harmonizáló 

helyi Pedagógiai Program, amit a  felkért szakértő véleménye alapján a fenntartó hagy 

jóvá. (WOP) 2012-ben az Óvodák Gyűlése egy igazi közösségi együttműködés 

keretén belül megújította, melyet 2013. április 4-én az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma a 12078/1/2013/KOIR számú határozatában jóváhagyott. 

 A nevelési év munkaterve tartalmazza a szünetek rendjét, a szülői estek, ünnepek, 

rendezvények időpontját. Az  Óvónői konferencia javaslata, döntése alapján  készült  

munkatervet az adott nevelési év megkezdése előtt a Szülői közösség ( fórum )  

véleményezi,  a  Pedagógus  Konferencia, a fenntartó hozzájárulásával,  

jóváhagyásával. 

  Feladat-ellátási terv: az óvodai célok, feladatok, tevékenységek megvalósításához 

szükséges feladatok sorát, valamint az elvégzés felelősének/felelőseinek nevét és 

határidejét tartalmazza. 

1./2 A Szervezeti és működési Szabályzat célja és hatálya  

A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg a köznevelési  

intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső 

kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket 

jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ a  kialakított célrendszerek, 

tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt működését, kapcsolati rendszerét 

tartalmazza. elsősorban annak érdekében, hogy az  Óvodai Nevelés Országos  

Alapprogramjára, valamint a Waldorf Óvodapedagógiai Programra épülő intézményi 

pedagógiai programban rögzített cél- és feladatrendszer   megvalósulhasson. 

 Rudolf Steiner által  kidolgozott   Waldorf pedagógia alapjai az  

intézmény  szervezeti működéséhez  irányelveket adott, hogy keretet nyújtson 

a Waldorf óvodapedagógia  megvalósulásának – a törvényi háttér megtartásával.  
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SZMSZ kiemelten fontos célja tehát, hogy tükrözze és biztosítsa az  intézmény  hármas 

tagozódás szerinti működését, azaz megfelelő ritmusban és harmóniában tudjon működni az 

óvoda szellemi, gazdasági és jogi élete. 

Személyi hatály 

A Szervezeti és működési szabályzat és mellékleteinek betartása az intézmény valamennyi 

munkavállalójára, nézve kötelező érvényű. A szervezeti és működési szabályzat  az  SZMSZ 

hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, szülőkre 

 -  valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helységeit, 

     létesítményeit.  

 -   Az SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén -   a benntartózkodás ideje alatt,        

-   valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett  rendezvényeken, a rendezvények   

ideje alatt.  

A  szabályzat  felülvizsgálata  folyamatos  a  jogszabályi változások  esetén, az érintettek 

kezdeményezésére. 

Nyilvánossága: 

A szabályzatban foglaltak megismerése és megtartása azoknak is kötelessége, 

 akik a nevelő- oktató munka során kapcsolatba kerülnek az intézményekkel 

A dokumentumok elérhetőek: az iskola honlapján PDF formában 

- Az iskolában az igazgatói irodában, az iskolatitkárnál 

- Az óvodában (a tagintézmény-vezetőjénél) 

 

2. AZ  INTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA 

2.1. Az Óvoda adatai  

Az óvoda elnevezése:   Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 

                           Alapfokú Művészeti Iskola 

                                                 Óvoda   ( tagintézmény )  

 OM azonosító száma:   033431/002                    

Az óvoda címe:               4400 Nyíregyháza, Kert-köz 8 sz. 

Az óvoda elérhetősége:   

E-mail: címe:     nyíregyhaziwaldorfovoda@gmail.com 

2.2. Az Óvoda fenntartója  

A fenntartó neve:             Nyíregyházi Waldorf Pedagógiai Egyesület  

A fenntartó címe:              4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 8. sz. 

A fenntartó adószáma:     11651318-1-15  

A fenntartó bankszámlaszáma: 10700048-72354058-51100005 

Telefon:                               42/500-870 

2.3. Az  Óvoda  jogállása  és alapfeladata 

A tagintézmény 1996. évben a Nyíregyházi Waldorf Pedagógiai Egyesület által alapított 

részben önálló jogi személy. A tagintézmény nem önállóan gazdálkodó szervezet. 
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A fenntartási és működési költségeinek fedezetét a fenntartó biztosítja. 

 

Az  tagintézmény  alapfeladatai: 

 Óvodai nevelés  

   a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelése. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (1) bekezdés alapján az óvoda a 

gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai 

nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló Waldorf- 

óvodapedagógia alapján történik. 

– intézményi étkeztetés, 

– sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése a többi gyermekkel együtt, egyéni 

elbírálás ( az  Óvónői  konferencia  döntése  alapján.) 

– A Helyi Pedagógiai Programban az antropozófiai alapokon nyugvó Waldorf –

óvodapedagógia által valósul meg a gyermekek  testi,  lelki, szellemi fejlődése. 

3. AZ ÓVODA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

Gyermekek közössége 

• Óvodai csoport 

Óvodai dolgozók közössége 

• Óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát segítők ( dajka, pedagógiai asszisztens ) 

• Az óvoda dolgozói az   „ Óvónői konferencia”   részt vesz az  iskolai konferencián, de 

rendszeres alkalmanként, minden második héten külön is  tartanak konferenciát, 

időnként szakértő részvételével. 

 

Szülők közössége (fenntartók közössége) 

• Szülők tagajai az intézményi Szülői körnek  

• A szülők és a pedagógusok együttműködése a gyermek érdekében, önigazgató módon 

történik.  

•  Szülői esten, egyéni  beszélgetés  - fogadóóra, egyéb rendezvény, program keretében   

alkalom van a véleménycserére. 

 

Az óvoda mint tagintézmény szabad vállalkozásként, de a Rudolf Steiner által felismert 

szociális törvényre épül, mely meghatározza a  helyét az egységes iskola egészében. 

Az óvoda-tagintézmény középpontja a gyermekek közössége. 
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4. GYERMEKEK KÖZÖSSÉGE 

 

Az  óvoda intézményi  egység  gyermekeinek jogukban áll a tagintézményben folyó 

nevelésben részesülni és minden, az életkoruknak megfelelő tevékenységben részt venni. 

Egyéb jogaikat és kötelességüket a Házirend tartalmazza.  

4.1 Óvodai jogviszony létesítése  

Az   óvodai  jogviszony írásos jelentkezés alapján, felvétel, átvétel  ( szülőkkel, 

gyermekekkel való ismerkedés ) útján történik.  

Az óvoda, nevelő intézmény, a gyermek három éves korától addig, amíg a tankötelezettség 

teljesítését   más  intézménytípusban meg nem kezdi. 

Az  óvoda  felveheti  mérlegelés alapján  azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a 

felvételtől számított fél éven belül betölti. 

A gyermek számára az óvodába lépést megfelelő testi és lelki érettség elérése esetén tartjuk 

megfelelőnek.  

Gyermekek átvétele (a szülő írásbeli kérelmére) más intézményekből hivatalos átjelentkezés 

útján történik, melynek nyomtatványát egyeztetés alapján iskola vagy  az  óvodai  részről  a  

tagintézmény vezető töltik ki és küldi meg a másik intézménynek. A gyermek óvodai 

jogviszonyának megszüntetését a szülőnek írásban kell kérnie.  

A beiratkozás a fenntartó által meghatározott időben, az országos beiratkozási időpontot  

figyelembe véve  történik, ill. évközben. 

 

 4. 2. Felvétel, átvétel rendje 

– A  felvételről és  az átvételről  a Óvónői Konferencia dönt a Pedagógus Konferencia,    

az intézményvezető jóváhagyásával.   A köznevelési  törvény szabályozza az óvodai 

jogviszony keletkezését és megszűnését és az  abból  következő jogokat és 

kötelességeket. 

– A felvételi  eljárás  lebonyolítása  minden év februárban kezdődik,  április közepéig 

tart. 

– A felvételi időszakról az óvodavezetője az intézmény képviselő - vezető 

egyetértésével tájékoztató felhívást hoz nyilvánosságra. Az Óvónői Konferencia 

feladata elsősorban az óvoda iránt érdeklődő szülők tájékoztatása szülői körben, nyílt  

napok  szervezése. 

– Az óvodában a gyermek jogviszonyának létrejöttét a szülőkkel való beszélgetés előzi 

meg   ( az alapdokumentumok, és főbb módszertani elvek megismerése). 

– Az egyéni beszélgetés – mindkét szülő részvételével – az óvodai csoport óvónőivel 

történik, majd a fenntartóval. 

– Az érdeklődő családok az óvodapedagógusokkal való legalább 1 alkalmas személyes 

találkozás) után a beiratkozás szándékáról jelentkezési lapot töltenek ki, valamint 

elkészítik, a gyermekük (anamnézisét) élettörténetét bemutató kérdőívet. A  gyermek 

csoportban tett látogatásait követően a felvételéről  az  Óvónői  Konferencia dönt, a 

Pedagógus  Konferencia,  intézményvezető  jóváhagyásával.  

– A felvételi kérelmek elbírálása során az Óvónői  konferencia  
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– elsősorban a gyermek életkorára, a csoport összetételére és a családi körülményekre,   

(mennyiben fogadják  el és érzik  magukénak a Waldorf  pedagógiát - a gyermek  

Waldorf iskolában folytatja tanulási útját ) figyelemmel hozza meg döntését a 

Pedagógus Konferencia jóváhagyásával. 

– Felvételt nyert az a gyermek, aki tényleges időpont megjelöléssel írásbeli értesítést, 

vagy  határozatot  kapott az óvodai elhelyezésről. A tagintézmény vezetője egyeztetve 

az intézményvezetővel az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését 

írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését pedig határozati formában közli a 

szülővel. ( Határozatot az intézményvezető aláiíásával jegyzi). 

– A felvételi értesítést követően a szülő jogosult lesz beíratni gyermekét az óvodába.  

–  A beiratáshoz  a Köznevelési  törvény által előírt dokumentumokat kell a szülőknek 

bemutatni. Ezzel egyidőben kerül sor a Szülői hozzájárulási szerződés és a  Pedagógiai  

együttműködési megállapodás  megkötésére . 

– Az óvodai felvétellel jogviszony keletkezik az óvoda és a gyermek (szülője, gyámja) 

között, amelyet a Házirend szabályoz. E naptól illetik meg az óvodás gyermeket a 

házirendben foglalt jogok és kötelességek. 

 

A családdal való ismerkedés  lépései: 

• A  csoportvezető  óvónő az új szülőnek az óvoda, a Waldorf - óvodapedagógia iránti 

írásban történő  érdeklődésére, egyéni vagy kisebb csoportos beszélgetést  

kezdeményez  az Óvónői  Konferencia  tagok bevonásával . 

•  Óvodalátogatásra  hívja  a szülőket  a  gyermekükkel az  óvodai nap udvaron 

 zajló  részére. 

• A meghívja a  szülőt  egy  szülői körben tartott beszélgetésre, Szülői estre vagy közös 

programra. 

• Az Óvónői Konferencia dönt hogy a gyermek és a szülők, pedagógiai szempontból 

alkalmasak – e   a felvételre. 

•  Az óvónők ha szükségesnek tartják - újabb beszélgetést kezdeményezhetnek  a 

szülővel. 

• Az új gyermek felvételéhez a tagintézmény vezetője írásban vagy szóban  kéri a 

Pedagógus Konferencia jóváhagyását. 

•  A felvételi döntésről  a  családot  a  tagintézmény vezetője  szóban, majd írásban  

értesíti. 

• Továbbá mindkét szülő, vagy gondviselő és a Fenntartó képviselője aláírják a 

Pedagógiai együttműködési megállapodást, Szülői hozzájárulási szerződést, melyek 

tartalmazzák a szülők jogait és kötelességeit. 

• Az óvodai élet első heteiben a befogadás  történik, a gyermek fejlettségi szintjének 

megfelelően. Ezt a folyamatot az óvodapedagógus irányítja és kíséri, tapasztalatait a 

szülővel megosztja. A beszoktatás ideje 1 héttől 3 hónapig tarthat, a gyermek 

óvodaérettségétől függően.  
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4.3 Az  óvodai élet rendje 

 

Az  óvodába  járó  gyermekek távolmaradását (bármilyen okból történik) a szülőnek be kell 

jelenteni az óvodapedagógusnak (tagintézményvezetőnek) lehetőleg a hiányzást megelőző 

napon 8.45  óráig, telefonon vagy írásban elektronikus úton  ( SMS, e-mail ). 

A   szülő  nevelési évenként 5 éves kortól 3 óvodai munkanapról adhat igazolást, ennél 

hosszabb időre távolmaradási engedélyt kérhet, melyről a csoportban  dolgozó  

óvodapedagógus  javaslata alapján az tagintézmény vezetője dönt.  A   betegség  miatti  

mulasztást orvosi igazolás bemutatásával kell igazolni.  A  gyermek  hiányzását  az  illetékes  

óvodapedagógus   a Felvételi és mulasztási naplóban vezeti.   

A szülők a szülői esteken, valamint személyes találkozásokon kaphatnak tájékoztatást 

gyermekük és csoportjuk életéről, munkájáról. Ezen túl a szülőnek és  az  óvónőknek  

lehetősége van személyes megbeszélésre is előzetesen egyeztetett időpontban. 

4.4. Gyermekelbocsátás rendje 

 

 Az óvodai közösségből való távozást kezdeményezheti a szülő, vagy az óvodapedagógus. 

Minden esetben mindkét félnek törekednie kell arra, hogy a közösségből távozó gyermeket és 

a közösséget a kiválás a lehető legkevésbé viselje meg. 

- Az Óvónői konferencia kezdeményezésére  a tagintézmény vezető az alábbi esetekben 

folyamodik az  eltanácsoláshoz, a  Pedagógus konferencia véleményének kikérésével. 

 - az óvodai és szülői nevelés együttese károsnak mutatkozik a gyermek számára, és a 

szülőkkel történő többszöri beszélgetés ellenére sem lehet a káros kettős nevelést elkerülni,  

 - a szülőkkel való együttműködés a megkötött megállapodás megsértése miatt lehetetlenné 

válik, 

 - a gyermek számára máshogy nem megoldható nehézségek jelentkeznek, és a szülőkkel 

történő megbeszélések után sem látszik semmilyen kiút (pl. a szociális és viselkedési 

problémák súlyossága miatt a gyermek teljesen kimerül), 

 - a gyermek és családjának jelenléte kifejezetten káros az óvodai közösségre és az óvónőknek 

nem sikerült e problémát  megoldaniuk. 

 - Az óvodai elhelyezés megszüntetéséről az Óvónői konferencia dönt a Pedagógus 

Konferencia  jóváhagyásával.. 

Az elbocsátás folyamata 

Pedagógiai probléma esetén: 

 

– kezdeményez  a  szülő  vagy  a pedagógus, 

– megoldás keresés az érintett család és az érintett  óvónő  között, 

– ha a felek nem jutnak közös megoldásra, vagy  ennek ellenére sem tapasztalható 

pozitív változás, akkor az Óvónői illetve a Pedagógus Konferencia, szakemberek, 

tanácsadó bevonásával hívja beszélgetésre a családot és az érintett óvónőt, ami a 

feladatok kijelölésével, átbeszélésével és a megvalósulásra való visszatekintés 

határidejének megadásával zárul. 
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– Eredménytelenség esetén az Óvónői Konferencia a Pedagógus Konferencia  

jóváhagyásával  dönt az intézmény és a család közti szerződés felbontásáról. 

 

Ez a folyamat érvényes abban az esetben is, ha a szülő él kifogással az óvodapedagógusok 

felé, és akkor is, ha az óvodapedagógusok élnek kifogással a család felé pedagógiai  probléma  

esetén. 

Minden esetben, amikor az intézmény kezdeményezi az óvodai elhelyezés megszüntetését,  

messzemenően a gyermek érdekeit tarja szem előtt. 

Az Együttműködési Megállapodás be nem tartása esetén a Pedagógus Konferenciának 

legvégső esetben joga van  az  Együttműködési  megállapodás  felbontására..  Minden esetben 

a megállapodás felbontása, az intézménybe beíratott gyermek óvodai elhelyezésének a 

felbontása. 

 Megszűnik az óvodai elhelyezés továbbá: 

 ha a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján, 

 a jegyző, a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermeknek az óvodából történő 

kimaradására, 

 a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján. 

4.5. Az óvodai ellátás  

 

A szülők az óvodában a nyitvatartási időn belül teljes ellátást igényelhetnek gyermekük 

számára. A félnapi ellátásba kizárólag a tízórai, ebéd  tartozik, a teljes ellátás napi háromszori 

étkezést tartalmaz. Igényelhető az uzsonna mellőzése abban az esetben, ha a gyermeket  

délután 15 óráig   hazaviszik. Táplálék  allergia esetén a szülő csak megfelelő  orvosi  

  ( dietetikus ) szakvélemény ( tartós betegség )  óvodavezetői engedély  mellett hozhatja be a  

gyermek számára a napi ételt, abban az esetben,  ha az óvodában nem biztosítható az 

ételbeszállító által. A  behozott ételnek meg kell felelni a   higiénés szabályoknak, külön 

ételhordóban, névvel,  aznapi dátummal ellátva. ( EMMI R. 15§/ 38//2021 (IX.1). 

 Az étkezésekért térítési díjat kell fizetni, amennyiben a gyermek nem jogosult étkeztetési 

támogatásra  az  aktuális kormányrendeletet  figyelembe véve. A Waldorf étkeztetési program 

a gabonafélékből helyben  készült tízórai miatt  eltér a hagyományos óvodai étkeztetéstől, 

amely plusz költséget jelenthet. 

Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden munkanap ((8.45 óráig) telefonon. A 

lemondás a következő naptól érvényes. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj 

visszafizetésére nem tarthat igényt.  
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5. INTÉZMÉNYI DOLGOZÓK KÖZÖSSÉGE  

5.1.    Pedagógus Konferencia ülései 

Szellemi szférája létrejöttének célja tagjainak egy közös szellemi-pedagógiai munkához való 

fórum megteremtése, ahol a tagok együttes szellemi, művészi és pedagógiai munkát végeznek. 

E  konferenciának helyt ad  az iskola és az óvoda egyaránt. 

Olyan  élő  szellemi műhelyt alakít ki, amely lehetővé teszi tagjainak tudati fejlődését, és ezen 

keresztül irányt képes mutatni az intézményen belüli és kívüli munkának. 

 Az óvoda dolgozói rendszeres  időközönként  ( legalább  két hetente) részt  vesznek  

Pedagógus  Konferencián az iskolában.  Konferenciát  tartanak az óvodában is  Óvónői 

konferencia keretében rendszeresen  időnként (minden második héten belső  körben ) 

időközönként  Waldorf  tanácsadó bevonásával. 

Folyamatosan képzik magukat a Waldorf-pedagógia irányában önállóan és külső 

segítségkéréssel egyaránt, valamint képzéseken való részvétellel. 

 

5.1.1. Az Óvónői Konferencia feladatai 

 

Óvónői Konferencia 

 

Az intézmény alkalmazotti köre a Waldorf –óvodapedagógia elvárásrendjének megfelelően 

óvodapedagógusokból, - lehetőleg  képzett Waldorf óvónőkből   valamint pedagógiai munkát 

segítőből (dajka, pedagógiai asszisztens) áll, akik együttesen határozzák meg az intézmény 

szakmai munkáját.  Az  Óvónői Konferencia tagja minden óvónő, pedagógiai munkát segítő.  

Ők alkotják az Óvónői Konferenciát,  amelyet   jogszabályokban, valamint a jelen 

Szabályzatban  meghatározott részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési 

jogok illetnek meg. Egyes szervezeti  kérdésekben a Pedagógus konferencia véleményét, 

jóváhagyását is ki kell kérniük.   A pedagógiai munka, illetve az óvodai gyakorlati feladatok 

ellátása során a pedagógusok azonos  jogokkal  és kötelezettségekkel rendelkeznek, minden  

tekintetben egymás egyenrangú társai. 

.Az  óvodavezető ( tagintézmény vezető)   pedagógus feladatait külön rész  rögzíti. 

 

Az Óvónői Konferencia feladatai és hatásköre 

– Házirend elkészítése, jóváhagyása. 

– A nevelési év munkatervének elkészítése és jóváhagyása. 

–  Az év végi  visszatekintések  értékelések  elvégzése, jóváhagyása. 

– Jelentkezési kérelmek elbírálása, döntés az óvodai csoportok összetételéről. 

– Az éves beiskolázási terv elkészítése, a Pedagógus Konferencia általi jóváhagyásra.  

– Döntés az egyes gyermekeket vagy a gyermekközösség egészét érintő kérdésekben, 

– Az évi, havi, heti, napi ritmusok folyamatos kidolgozása, a szokásrendszer kiépítése. 

– A csoport egészséges életmódjának kidolgozása és betartása. 

– A különböző tevékenységek, ünnepek  megtervezése, előkészítése, levezetése, majd 

utólagos áttekintése. 
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– Minden gyerek egyéni fejlődésének megfigyelése és segítése. 

– Ellátja mindazokat a feladatokat, melyeket az intézményvezető e szabályzatban 

– ráruház  egymás  tájékoztatása az óvodában folyó munkáról, eseményekről, s azok 

szellemi hátteréről,  

– az  óvodai SZMSZ elkészítésében és módosításában való részvétel, 

– Elkészíti, elfogadja, illetve módosítja az intézmény Helyi Pedagógiai Programját és  

önértékelési tervét, ehhez  szaktanácsadói  segítséget kérhet. 

– Felelősséget vállal a Waldorf-pedagógián alapuló Pedagógiai Program 

megvalósításáért.  

– Javaslattétel az óvoda életére vonatkozó pedagógiai ügyekben,  

– döntéshozatal azokban a pedagógiai ügyekben, amik az SZMSZ-ben szerepelnek, 

illetve, amit a Pedagógus Konferencia  rájuk  delegált. 

– Üléseiről emlékeztetőt, jegyzőkönyvet és döntéseikről kivonatot készít, s kérésre-

megtekintésre bármely szülőnek, intézményi dolgozónak, egyesületi tisztségviselőnek 

odaadja.  Döntéseit konszenzus útján hozza meg. 

– Önértékelési programja szerint értékeli az óvodapedagógusok munkáját, az intézmény 

működését. Az értékelés módszerének kidolgozása. Az értékelés eredményét az 

tagintézmény vezető tájékoztatási céllal továbbítja a Szülői Fórum és a Pedagógus 

Konferencia  a  fenntartó  felé. 

– Az Óvónői Konferenciához beérkező írásos szülői kérdésekre 2 héten belül köteles 

érdemben írásban válaszolni, továbbá felmerülő igény esetén lehetőséget biztosítani a 

személyes megbeszélésre egyeztetés alapján. 

– Véleményezi az óvodapedagógusi, tagintézmény vezető állásra beérkezett 

pályázatokat. 

– Dönt a gyermek (és családja), pedagógiai felvételében és pedagógiai elbocsátásában, 

javaslatot tesz pedagógus felvételére és elbocsátására, a  Pedagógus konferencia 

véleményének kikérésével, jóváhagyásával.  

– Aktív részvétellel segíti a Pedagógus Konferencia a nevelői közösség  azon irányú 

munkáját, hogy az intézmény megfeleljen a törvényi előírásoknak, 

– Bármely kérdésben   javaslatot  lehet  tenni  az Pedagógus Konferencia felé, 

– A szülőkkel való közösségi kapcsolat kialakítása és ápolása, problémák esetén közös 

megbeszélés és útkeresés. 

– Gyakorlatvezetés vállalása  a óvodapedagógus képzésen résztvevők számára. 

– Folyamatos önképzés, továbbképzéseken való részvétel, bekapcsolódás a Waldorf 

óvodák regionális, országos és nemzetközi együttműködésébe. 

– Együttműködés az orvossal, az iskolával és egyéb szakemberekkel. 

– Gondoskodik a szülői fogadóórák, családlátogatások rendszeres megtartásáról, 

– Kapcsolattartás más Waldorf intézményekkel, helyi hatóságokkal, intézményekkel. 

– Pályázatok pedagógiai részének elkészítése. 
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   Intézményvezető által átruházott feladatok:  

 

–  Önértékelés: mivel az Intézményvezető részéről az önértékeléssel kapcsolatos 

visszacsatolásnak  meg kell történnie az évzáró  konferenciáig, ezért az évzáró 

konferencia előtt egy héttel  el kell juttatni az   intézményvezetőhöz. 

– Az óvodapedagógusok és a dajka munkájának értékelése évente a Pedagógus 

Konferencia előtt.. 

– Az  évkör  ünnepeinek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése  

– A fentieken túl működési, tevékenységi rendjüket maguk határozzák meg. 

 

 

5.1.2.  A Pedagógus  Konferenciával való  együttműködés 

 

–  A tagintézmény vezető előkészíti az összes beérkezett témajavaslatot és napirendet 

készít belőle, amelyet a  konferenciát megelőzően  minimum 2 nappal továbbítja az 

iskolai Konferencia vezetőjének. 

A  tagintézmény vezető az  Óvónői Kollégium tagjai részt vesznek a Pedagógus 

Konferencia ülésein, ahol megbeszélhetik  az óvodai  problémákat és az orvoslásukra 

történő javaslatokat. (Amennyiben a Pedagógus Konferencia ülésein a 

tagintézményvezető  nem tud  részt venni, a  helyettesről gondoskodik).  

6.  A SZÜLŐK KÖZÖSSÉGE (FENNTARTÓK KÖZÖSSÉGE) 

 

A köznevelési  törvény alapján a szülők jogaik érvényesítésére és kötelezettségeik teljesítésére 

szülői szervezetet hozhatnak létre. Intézményünkben ennek a szervezetnek a neve a Szülői  

Kör. Munkájában minden szülő részt vesz. A Szülői Kör dönt saját szervezeti és működési 

rendjéről, munkaterve elfogadásáról, tisztségviselői megválasztásáról és képviseletükről. 

A szülők azon döntésükkel, hogy gyermeküket a  Waldorf óvodába  íratják be, vállalják, hogy 

megteremtik annak működésének feltételeit. 

Ennek alapján joggal várják el,  hogy  az Óvónői Konferencia biztosítsa a részükre az előzetes 

tájékoztatásokban megfogalmazott pedagógiai elvek megvalósulását, ill. azt, hogy az 

Egyesület az elvárható legteljesebb felelősséggel hozza meg jogi és pénzügyi döntéseit és 

azokról Egyesületi közgyűlés , a Szülői est  folyamán tájékoztatja a szülőket. 

A szülők az intézmény fenntartását a fenntartó szervezeten keresztül, anyagi és szociális  

támogatássukkal alapozzák meg.  

A szülők tudomásul veszik, hogy az óvoda  működése, a gyerekek, Óvónők szülők kapcsolata 

a Rudolf Steiner által megalkotott Waldorf-pedagógián alapszik, és ennek értelmében az 

intézményen kívül is olyan környezetet igyekeznek biztosítani gyermekeik számára, amely az 

általuk választott intézmény szellemiségével, pedagógiájával összhangban áll. 

A szülők az intézménnyel történő együttműködés során figyelembe veszik az óvónők 

ajánlásait, tiszteletben tartják a nevelők szellemi és pedagógiai munkáját, abba közvetlen 

módon beleavatkozni nem kívánnak. 
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A megfelelő fórumok igénybevételével lehetőséget kapnak felmerülő problémájuknak 

megoldására. 

Az itt felsorolt feladatokat és jogokat a szülők a   Pedagógiai  együttműködési megállapodás 

és a Szülői hozzájárulási szerződés   aláírásával elfogadják. 

 Ülései nyíltak, azokon, minden szülő szabadon részt vehet, 

akinek gyermeke jogviszonyban áll  az  óvodával . A  Szülői  Kör  

két fő  képviselőt választ maguk közül . A mandátum időtartama egy évre szól. 

. 

6.1. A Szülők jogai: 

 

- a szülőknek joga van teljes körű  információt  kapni az intézmény gazdasági és 

pedagógiai működéséről, 

- képviselik gyermekeik érdekeit, jogait a Szülői Esten és Egyesületi  üléseken, 

- észrevételezik az intézmény pedagógiai munkájával össze nem egyeztethető 

jelenségeket és a megfelelő fórumokon jelzik azokat, 

- képviselőt  delegálhatnak  az Egyesületbe, az Egyesület szabályzata alapján,  

- a szülők tagjai lehetnek a fenntartó Egyesületnek, 

- betekinthetnek az óvoda Helyi Pedagógiai Programjába, az SZMSZ-be, az Egyesületi 

határozatok könyvébe és a Szülői  Kör jegyzőkönyveibe, konferencia  határozatokba.  

- az Egyesület nyitott, részvételi lehetősége minden szülőnek van, előzetes egyeztetés  

alapján, 

- bármely kérdésben javaslatot tehetnek (írásban) az Egyesület felé a Szülői Kör   

képviselőin  keresztül,  

- a szülő morális vagy pedagógiai problémáival először az óvodapedagógushoz, 

tagintézmény vezetőhöz, az Óvónői Konferenciához, az intézmény képviselőjéhez. a   

Pedagógus Konferenciához, végül az Egyesülethez fordulhat. 

- Véleményezési joggal rendelkezik az alábbiakban: SZMSZ módosítása, Házirend 

módosítása 

- Részt vehet  bármely  munkacsoport munkájában, de tisztséget csak  az  intézményben  

eltöltött egy év után vállalhat.   

6.2. A Szülők kötelezettségei 

-  Intézmény működéséhez szükséges, szerződésben rögzített, vállalt támogatások 

teljesítése határidő betartásával, 

- Együttműködés az óvoda dolgozóival, (Óvónői Kollégiummal) - pedagógusokkal, 

szülőkkel, fenntartóval. 

- Részt vállal az intézmény életében társadalmi  munkafelajánlásokkal, 

- munkacsoportokat hoz létre a felmerülő munkák elvégzésére,  

- Részvétel a szülői esteken, ünnepeken, közös programokon, egyéni beszélgetésen 

 ( fogadóórán)  előre egyeztetett időpontban.  
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 6/3 . Eljárási szabályok (panaszút) 

 

Az intézményben felmerülő pedagógiai jellegű, valamint a pedagógusok személyével, 

munkavégzésével és munkaviszonyával, továbbá a pedagógusok, és szülők közötti 

kapcsolattartást érintően  felmerülő esetleges problémák megoldását az alábbi folyamatban 

dolgozzuk  fel. 

– Prevenció/megelőzés /: a felvételi folyamatnál az óvónő tájékoztatja a szülőt a 

panaszútról. 

– A  konfliktus kezelés folyamatában fontos a személyesség. 

– Mindenről írásos anyag készül. 

– Az óvónőt tájékoztatja az érintett személyt. Az óvónő az Óvónői Konferencia elé 

viszi a témát. 

– A Konferencia megoldási javaslatát írásban is ismerteti az érintett óvónő a szülővel.  

Az érintett személyek részvételével beszélgetés az Óvónői Konferenciával, szükség esetén a 

 az  intézmény  képviselőjével a  Pedagógus Konferencia véleményének kikérése mellett és a  

Fenntartóval . A helyzet közös megfogalmazása, rövid leírása. Óvodán belüli 

megoldás keresése (rendkívüli Szülői est ) 

Külsős segítség felkérése: az eddig érintettek mediátor segítségét kérik. A mediátort mindkét 

fél elfogadja, konszenzusos megállapodás. 

Az érintettek rátekintenek a helyzet kezelésére, annak eredményeire. Rövid írásos 

megállapodás születik  erről. 

7. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE 

 

A  Waldorf Óvodában sajátos vezetési elveket alkalmazunk. Az intézmény képviselője látja el 

a munkáltatói, ügyviteli feladatokat a vezetési feladatokat egy részét megosztja az óvoda 

tagintézmény vezetőjével.  Az  Óvónői  kollégium,  Pedagógus  Konferencia és az Egyesület 

közreműködésével biztosítja az intézményi egység működését. 

7.1 A Tagintézmény vezető  

A tagintézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a 

takarékos gazdálkodásért és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan 

ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. A munkáltatói jogokat a Nyíregyházi 

Waldorf Pedagógiai Egyesület megbízásából az iskola intézményképviselője gyakorolja. A 

jogszabályból eredő döntési jogkörüket – az át nem ruházható feladataikból eredő döntések 

kivételével - a Pedagógus Konferenciára delegálja.  Felelősségviselésének garanciájaként 

visszarendelt döntési joggal bír.  Joga, hogy minden ügyben egy alkalommal ismételt 

tárgyalást és döntést kérjen a  Pedagógus konferenciától  az  Egyesület vezetőségétől, 

amennyiben a korábbi döntéssel kapcsolatban jogi vagy erkölcsi aggálya merül fel.  
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A Tagintézmény vezető feladatai és felelősségei 

 

- a nevelő munka irányítása és ellenőrzése, 

- a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű 

megszervezése és ellenőrzése, 

- a rendelkezésre álló költségvetés alapján az óvoda működéséhez szükséges személyi 

és tárgyi feltételek biztosítása, 

- a  Pedagógus Konferenciával az Egyesület vezetőségével  illetve szülői körrel való 

együttműködés, 

- a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése, 

- a gyermekvédelmi munka irányítása; 

- a gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása, 

- az óvodai SZMSZ, Házirend elkészítése. Az eljárásrendnek megfelelően, 

- kapcsolatot tart az óvoda külső hivatalos partnereivel (pl. védőnő, étkeztetés, beérkező 

külső érdeklődő hívások, személyes megkeresések), 

- az óvoda napi feladatellátásával kapcsolatos teendők ügyében dönt, 

- képviseli az óvodát. 

 

A tagintézmény vezető az alábbi feladatait az Egyesület hatáskörébe utalja 

 

- a rendelkezésre álló költségvetés alapján az óvoda működéséhez szükséges személyi és 

tárgyi feltételek biztosítása, 

- az óvoda költségvetésének megalkotása, módosítása, elfogadása, ellenőrzése, 

- az óvoda szakszerű és törvényes működésének biztosítása körébe tartozó döntések 

meghozatala, 

- az óvodai házirend, SZMSZ  jóváhagyása. 

 

Az intézményvezető az alábbi feladatait a tagintézmény vezető hatáskörébe utalja 

 

- az Óvónői Konferencia jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk 

szakszerű megszervezése és ellenőrzése, 

- a nemzeti- és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése, 

- a gyermekvédelmi munka  irányítása, 

- a gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása. 

 

7.2. Az intézményvezető át nem ruházható feladatai: 

 

- a nevelő munka irányításának ellenőrzése, 

- a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése, 

- A  Köznevelésről szóló törvény és ahhoz kapcsolódó jogszabályok végrehajtása, 

- az óvoda szakszerű és törvényes működésének ellenőrzése, 

- az  Óvónői  Konferencia jogkörébe tartozó döntések végrehajtásának ellenőrzése, 
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- az Egyesületi, illetve Szülői  Körrel (közösségekkel) való együttműködés, 

- a gyermekvédelmi munka ellenőrzése, 

- a gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység ellenőrzése, 

- rendkívüli szünet elrendelése, az intézményi képviselő,  fenntartó hozzájárulásával 

történhet,   ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más, elháríthatatlan 

ok miatt az óvoda működése nem biztosítható, 

- az intézményvezető az intézmény bélyegző-lenyomatával együtt alkalmazott aláírásával 

jogosult jegyezni az intézmény által kiállított  dokumentumokat, 

- kapcsolatot tart az óvoda külső hivatalos partnereivel (pl. védőnő, étkeztetés, beérkező 

külső érdeklődő hívások, személyes megkeresések), 

- képviseli az óvodát 

- egyéb feladatait a munkáltató határozza meg. 

 

     A  tagintézmény-vezetői megbízása 

   

 Az Óvónői kollégium véleménye  a  Pedagógus Konferencia döntése  alapján a 

fenntartó hagyja jóvá. A megbízás legalább 2 évig és legfeljebb 4 évre adható 

 .A tagintézmény vezető helyettesítésének rendje:  A tagintézmény vezető szabadsága, 

betegsége, hivatalos távolléte, akadályoztatása esetén  az intézményi ( képviselő) 

vezető által  kijelölt  személy helyettesíti, szükség esetén   a  Pedagógus Konferencia  

jóváhagyásával. .  

 A helyettesítés nem jár  állandó  feladatkörrel. Csak az tagintézmény vezető el nem 

halasztható, illetve a.  törvény  által előírt feladatait látja el. 

 

A  tagintézmény  vezető  kinevezése  

    

– A tagintézmény vezető beosztású, megbízatása a Pedagógus Konferencia döntése a 

fenntartó  jóváhagyásával  felkéréssel  történik.  A  felkérés  elfogadását  követően a 

beosztás ellátására való megbízást az intézményvezető adja meg. Magasabb 

óvodapedagógusi beosztásnak minősül. 

– A tagintézmény vezető feladatkör ellátására való megbízás határozott időre legalább 

kettő és legfeljebb négy évre adható. 

– A megbízások meghosszabbítása határozott időtartamra, a Pedagógus  Konferncia  

döntése, határozata, a fenntartó hozzájárulásával  történik. 

– A vezető megbízásával összefüggésben biztosított véleménynyilvánítási jogával az 

Óvónői  Konferencia   mellett  az óvodai Szülői  Kör  véleményezési határidőn belül 

élhet. 

– Az tagintézmény vezető megbízatás utolsó napja július 1-től augusztus 15-ig terjedő 

időszakra kell, hogy essen. 

 

A tagintézmény vezető tisztségének megszűnése 

 

A tagintézmény vezető tisztség megszűnik: 

  a)  megbízatás idejének lejártával, 
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            b)  a  tagintézmény vezető halálával, 

            c)  az Intézmény (iskola)  képviselőjéhez – vezetőjéhez intézett írásbeli lemondásával, 

            d) a tagintézmény vezető visszahívásával. 

     

A  tagintézmény vezető visszahívása 

 

 A tagintézmény vezető visszahívható, ha  

jogviszonyából származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos   

gondatlansággal  jelentős mértékben megszegi, vagy 

 egyébként olyan magatartást tanúsít, amely az intézményvezetői jogviszonya 

fenntartását lehetetlenné teszi. 

 A tagintézmény vezető visszahívására a megfelelő vizsgálat lefolytatását követően a  

vizsgálatra kijelölt bizottság javaslata alapján a Pedagógus Konferencia jogosult a 

fenntartó jóváhagyása mellett. 

 

7.3.  A tagintézmény munkatársaira vonatkozó rendelkezések 

 

A tagintézmény minden munkatársa az intézmény és a közte létrejött írásos megállapodás, 

munkaszerződés és munkaköri leírás alapján végzi munkáját. A munkatársak munkáltatója az 

intézmény  (az iskola ) képviselője –intézményvezetője. 

Ha a tagintézmény valamely munkatársa - írásbeli figyelmeztetés ellenére - megsérti a fenti 

dokumentumokban foglaltakat, az iskola intézményvezetője a Pedagógus Konferenciával  

egyetértésben  a munkaszerződést felbonthatja. 

 

A munkatársak felvételének alapelvei 

 

„A Waldorf-tanítás és nevelés során úgy találtuk, hogy a nevelés kérdése elsősorban tanár-

kérdés: milyennek kell lennie a tanárnak, hogy magától értetődően tekintély legyen, hogy 

közvetítő legyen az isteni világok és a gyermek között?” 

  Rudolf Steiner: A nevelés művészetének szellemi-lelki alapjai; 17. old. 

 

- Feladatellátás szükségszerűsége, 

- Emberi erőforrások optimális kihasználása, 

- Elsősorban emberi tulajdonságok alapján: 

o Kereső, nyitott ember, 

o Érintettség az intézmény céljai iránt, 

o Belső elhivatottság, 

o Kitartás, teherbírás, hozzáállás. 

o Jó kommunikációs készség, 

- A feladatellátáshoz szükséges szakmai háttér. 
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Munkatárs felvétel rendje 

 

Igény felmerülése esetén a tagintézmény vezető a Pedagógus Konferncia  elé viszi kérését,  

az  dönt az igény jogosságáról. 

A 3 fős csoportot  delegál a feladatra: 

- Az Egyesület vezetősége  megvizsgálja  a felvétel gazdasági lehetőségét, az 

igény kielégítésének módjait, alternatívákat keres. 

- Amennyiben lehetséges a felvétel, akkor  a delegált csoport belső körben keres (a 

szülők és pedagógusok egyaránt) – személyes ismeretség alapján, 

- ha nem talál, álláshirdetést ad fel, 

- Mindkét esetben motivációs pályázatot kér, 

- Leszűkíti a kört 1-3 főre. 

- Az alább vázolt eltérő folyamat után a döntés az    Óvónői Konferncia  javaslata  

alapján  a Pedagógus Konferencia egyetértésével.születik  meg. 

 

Óvodapedagógus  felvétel   folyamata 

A delegált csoport felel a folyamat minél gyorsabb megvalósításáért. Bevonhat bárkit a 

keresés folyamatába, a minél jobb megoldás érdekében. A munkatárs-felvételi alapelvek  

szerint végzik feladatukat.  

 

Óvónő felvétel- elvárásrend :   

– Konferencián  legyen lehetőség  megvitatni mi kerüljön pontosan a hirdetésbe. 

– Az új jelentkezővel szembeni elvárás, a jelentkezés határideje konkrét legyen. 

– Több ember kerüljön a munkacsoportba, legyen  képviselet az óvoda részéről is. 

– Több helyen jelenjen meg a hirdetés,  ne  csak a  facebookon  ( honlapokon, iskola  

óvoda,  honlapján,  allassok.hu, oktatási hivatal honlapján,  ovonok.hu. ) 

– A jelölt kapjon lehetőséget a bemutatkozásra. Ismerje meg a szokásokat az együtt –

dolgozás lehetőségeit az óvodában. 

–  Az Óvónői Konferencia tagjainak, a szülői körnek legyen lehetősége az új jelölt  

megismerésére, véleményezésére, mielőtt a  Pedagógus konferencia  megadná a 

hozzájárulását és  döntés születne a  felvételről. 

A delegált csoport :  

– Teljes körűen tájékoztatják a jelölteket a feladatról és feltételekről. 

– Minél több információt  gyűjt a jelölttel kapcsolatban.. 

– A pedagógusi és szülői kör véleményét tolmácsolva az EF elé viszik döntésre a 

kérdést. 

– Szerződést az adott nevelési év június 30-ig köt az ( iskola) intézmény képviselője. 

– A szerződés lejárta előtt egy hónappal visszatekintés történik az új munkatárs 

feladatvégzésére, 

– A felvétel napjától a tagintézmény vezető, az Óvónői Kollégium egy kijelölt  tagja  PK 

egy tagja személyes mentorállással segíti az új munkatárs beilleszkedését.  
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   Munkatárs elbocsátás rendje 

 

Az elbocsátás oka a munkaköri leírásban foglaltak be nem tartása, és gazdasági is lehet. 

1. Gazdasági indok esetén, (finanszírozásban beállt nagyfokú változás) 

- az  Egyesület vezetősége  javaslatot kér az  Óvónői illetve  Pedagógus 

Konferenciától,  

- az Egyesület vezetősége  a konferencia javaslata alapján lehetőséget ad a Szülői 

Körnek az érintett szülőknek a döntés előtti párbeszédre, ill. segítséget kérhet a 

szülőktől a döntés előtt, 

- a döntés az Egyesűlet  és  a Pedagógus Konferncia  együttes hatásköre, 

 

2. Pedagógiai indok esetén: 

a.) szülői kezdeményezés esetén pl.: szülői bizalomvesztés (az érintett csoport családjainak 

40%-a lehet a kezdeményező). A kezdeményező szülők kötelessége az összes szülőt 

tájékoztatni. A folyamat egészét írásos formában, jegyzőkönyvvel – konkrét  nevekkel - kell 

dokumentálni.) 

 

Folyamata: 

- a szülők beszélgetést kezdeményeznek az érintett óvónővel, a tagintézmény vezetővel  

- eredménytelenség esetén a Pedagógus Konferenciához fordulnak, 

- eredménytelenség esetén az Egyesülethez fordulhatnak problémájukkal. Az  Egyesület 

vezetősége  az érintett felek meghallgatásával, munkajogász bevonásával, és az 

Pedagógus Konferencia  indoklását figyelembe véve dönt. 

b.)  Óvodapedagógus  kezdeményezése  esetén: 

- személyes  problémamegoldás, 

- segítségkérés az érintett  konferenciától,  vagy a Konferencia tájékoztatása, 

- eredménytelenség esetén az Egyesület vezetőségéhez fordulhat problémájával. Az  a PK 

bevonásával tájékozódik a folyamatról és dönt. 

c.) Pedagógus Konferencia kezdeményezése esetén nevelési év  közben: 

 

A Waldorf-pedagógia súlyos vagy folyamatos megsértése esetén az érintett Konferencia a 

soron következő konferencián köteles tárgyalni az ügyet, és legjobb tudásuk szerinti szakmai 

javaslatot meghozni. A javaslatukat, mely lehet elbocsátás, v. írásbeli figyelmeztetés, 

továbbítják az egyesület vezetőségéhez.  

Az Egyesület  vezetőségének  döntését az intézményvezető végrehajtja. 

 

 Nevelési év végi értékelés során 

Az értékelés eredményét minden esetben Pedagógus Konfernciához továbbítják, ha a 

javaslatuk felveti az írásbeli figyelmeztetés, v. elbocsátás lehetőségét, akkor ezt sürgősséggel 

továbbítják az Egyesület Vezetőségéhez. 

 Az  döntését az intézményvezető végrehajtja. 
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Évértékelés, visszatekintés 

 

Évente legalább egy alkalommal az tagintézmény vezető visszatekintő beszámolót készít 

a fenntartó felé, az elvégzett munkáról.  A visszatekintést az  Egyesület  a következő évi 

tervezésnél használja fel, amikor is, saját tevékenységére is rátekint. Ezekből a 

visszatekintésekből kap átfogó, hiteles, írásos tájékoztatást. 

A visszatekintés az alábbi kérdésekre keresi a választ: 

- Mit sikerült megvalósítani az éves munkatervből, és mi az, amit nem? 

- Milyen akadályok (belső, külső) merültek fel? 

- Milyen megoldási javaslatok vannak ezekkel kapcsolatban? 

- Mire van a jövőben szükség (emberi, tárgyi, anyagi feltételek...)? 

- Munkatársak megfelelően ellátták-e a feladatukat? 

- Milyen  előre lépések, akadályok merültek fel? Megoldási javaslatok? 

- Milyen megoldási javaslat van a tovább  foglalkoztatással  kapcsolatban: 

- Más munkakör  

- Munkaszerződés felbontása. 

Az értékelési szempontok meghatározásához az SZMSZ, munkatársak felvételi  alapelveinek 

megvalósulását kell alapul venni. 

8.  A TAGINTÉZMÉNY MUNKARENDJE  

8.1.   Óvodapedagógusok munkarendje  

 

Az óvodapedagógusok- munkaideje heti 40 óra, gyermekek között letöltendő kötelező heti 

óraszámát a munkaszerződések határozzák meg ( 32 óra ). Ezen felül köteles elvégezni a 

nevelő munkával kapcsolatos egyéb feladatokat, melyek a munkaköri leírásban részletesen 

szerepelnek. Az óvodapedagógusok napi munkarendjét és a helyettesítési rendet a 

tagintézmény vezető állapítja meg. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, 

annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon reggel 6 óráig köteles 

jelenteni az óvoda vezetőjének,  hogy a helyettesítéséről  intézkedhessen. Óvodai 

rendezvényeken, ünnepeken és egyéb fórumokon legalább egy óvodapedagógus jelenléte 

kötelező. Napi kötelező óraszámon belül 20 perc pihenő  idő vehető igénybe oly módon, hogy 

a tagintézményt nem hagyja el.  

 

8.2.  A tagintézmény házirendje  

 

 Házirend tartalmazza a gyermekek, a szülők és az óvoda dolgozóinak jogait és kötelességeit, 

valamint az óvoda belső rendjének, életének részletes szabályozását. A házirendet a 

tagintézmény vezetője az Óvónői Kollégium javaslata alapján  készíti el, előzetesen  

konzultálva a Szülői körrel - intézményvezetővel. Ha a fenntartóra többlet kötelezettség hárul, 

az egyetértése szükséges.  A Házirendet az előtérben kell elhelyezni, és minden, az óvodába 
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újonnan érkező családdal meg kell ismertetni ( át kell adni ).  A  Házirend elfogadását 

aláírásukkal igazolják.  

8.3.  A nevelési év működési  rendje 

 

A nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. Ezen belül minden év 

megkezdése előtt a fenntartó írásban határozza meg a nevelési év időtartamát, valamint a napi 

nyitva tartás időtartamát. A nevelési év programjait az Óvónői Konferencia javaslata alapján 

a    szülők  jóváhagyása mellett  a Pedagógus Konferencia és a fenntartó képviselője még 

tanévnyitó értekezleten, fogadja el, a munkatervben kerül rögzítésre. 

 A tanévnyitó értekezleten döntenek: 

-  a nevelő munka lényeges tartalmi változásairól /Házirend, Pedagógiai program, stb./ 

-   az óvodai rendezvények és ünnepek tartalmáról és időpontjáról 

-   az éves munkaterv jóváhagyásáról. 

 Az éves pedagógiai programot és az intézmény Házirendjét az első szülői esten ismerteti a 

szülőkkel a  tagintézmény vezető. 

8.4.  Nyitva tartás rendje  

Az Óvoda hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel, egész éven át folyamatosan 

működik.  

Nyitvatartási idő a fenntartó előirányzásával: reggel 7.00-tól - délután 17.00 óráig tart. 

Időkeret: heti: 55 óra.  

Éves munkaterv tartalmazza a szünetek rendjét, amely időszakok alatt az óvoda zárva tart. 

 A nyári időszakban pedagógiai szünetet tartunk, mely időszak alatt a szülői igény szerint 

történik a gyermekek fogadása és ellátása, ez idő alatt történik az óvoda szükség szerinti 

felújítása, karbantartása, illetve a nagytakarítás.  

Óvodai ünnepek, rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést a tagintézmény 

vezető engedélyezi.    

 Az óvodát reggel a munkarend szerint érkező óvodapedagógus, pedagógiai munkát segítő  

 ( dajka ) nyitja, illetve délután a munkarend szerint jelen lévők  zárják.  

  

8.5. Az óvodában  való benntartózkodás rendje 

 

A  tagintézmény vezető  munkaideje: heti 40 óra 

 Óvoda nyitvatartási idején belül munkarendjétől függően minimum. 6,5 órát  az óvodában 

kell tartózkodnia és ellátni a gyermekcsoporttal való foglalkozást is.  Ezen kívüli időben, 

illetve igazolt távollét  esetén a helyettesítés rendje  szerint  történik a vezetői feladatok 

ellátása. 

Az óvodapedagógusok, pedagógiai munkát segítők munkarendjüktől függően az 

intézményben tartózkodnak az óvoda nyitvatartási idejében.  

A gyermekek a nyitvatartási időn belül tartózkodhatnak az óvodában, azaz a szünnapok 

kivételével, minden hétköznap.7.00-17.00-ig, és az ettől eltérő időpontban szervezett 

ünnepeken. 
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Gyermekek szülei és hozzátartozói a gyermekeket óvodába érkezéskor minden esetben 

személyesen adja át az óvónőnek. A gyermekek távozásakor pedig személyre szabottan a 

következő időpontokban viszik el a gyermeket. 

Nem óvodában ebédelő gyermek esetén: 11.40. 

Óvodában ebédelő, de nem óvodában alvó gyermek esetén: 13.00. 

Óvodában alvó gyermek esetén: 15.00- zárásig  ( Házirendben  meghatározottak szerint 

változhat. ) 

 Minden gyermek lehetőleg 8.30-ig érkezzen meg az óvodába, a napi ritmus biztosítása 

érdekében,  ettől való eltérés,  később érkezés   az óvónőkkel való egyeztetéssel  történhet . 

Az intézményben dolgozók hozzátartozói eseti jelleggel, rövid időre tartózkodhatnak az 

intézmény területén.  

Azon személyek, akik az intézménnyel nem állnak jogviszonyban (érdeklődő szülők, 

vendégek) lehetőség szerint előzetes időpont egyeztetéssel látogatják meg az óvodát, ügyelve 

arra, hogy az intézményben történő nevelőmunka zavartalanul folyhasson.  

A szülők benntartózkodása - óvodai időn kívül - csak előre bejelentett és egyeztetett 

időpontban  felügyelet nélkül is történhet.  Az óvoda kulcsát kötelesek gondosan őrizni, majd 

2-3 napon belül visszajuttatni az óvónőknek. Óvodakulcsot a vezető engedélye nélkül 

másoltatni  TILOS! 

A gyerekek biztonsága, illetve az intézményi és személyi vagyonvédelem miatt a kaput 

biztonsági zárral kell becsukni a szülőknek, óvodába érkezőknek. 

8.6. A tagintézmény vezető munkaideje, helyettesítési rendje  

Az óvoda nyitvatartási idején belül munkarendjétől függően min. 6,5 órát a tagintézmény-

vezetőnek az óvodában kell tartózkodnia, az  ezen  kívüli időben, illetve igazolt távollét  esetén 

a helyettesítés rendje szerint történik a vezetői feladatok ellátása.  Az óvoda semmilyen 

körülmények között nem maradhat intézkedésre jogosult felelős óvodapedagógus, vezető, 

nélkül nevelési időszakban. Az intézményvezető köteles gondoskodni arról, hogy 

akadályoztatása esetén a vezetői  feladatokat  lássák el.   

 

9. TOVÁBBKÉPZÉSEK  

 

Az intézmény a fenntartó anyagi helyzete és a Fenntartó céljainak függvényében 

támogathatja az óvőnők,   Óvónői Konferencia  közösségi érdekű szakmai továbbképzését, 

elsősorban a Waldorf-pedagógia témakörében, illetve az óvodáskorú gyermekek nevelésével 

kapcsolatos  egyéb témakörökben szervezett képzések vonatkozásában. 

A továbbképzésről és az azzal felmerülő költségek viseléséről /megosztásáról/ a  a dolgozó és 

az intézmény  illetve az intézményvezető esetében a Pedagógus Konferencia  

 javaslata alapján az  Egyesület vezetősége dönt -  esetenként külön  megállapodást tanulmányi 

szerződést  köt. 

Minden óvodában dolgozó pedagógus számára ajánlott a Waldorf Óvónő  képzés elvégzése. 

Az intézmény vezetése lehetőségéhez mérten  biztosítja a tanulmányokhoz szükséges (nem 

anyagi) feltételeket.  Ez a képzés garantálja,  hogy az intézmény valóban és tudatosan a 

Waldorf szellemiség alapján működhessen.  
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10. KAPCSOLATTARTÁS  

10.1 Család és óvoda között 

Családlátogatás: minden újonnan érkező  esetében illetve  szükség szerint. 

Szülői estek: havi egy alkalommal ( Eseményterv szerint,  lehetőleg minden hónap második 

kedd) 

Kézműves körök: előre egyeztetett időpontokban 

Személyes beszélgetés: ( fogadóóra ) az óvónőkkel előre egyeztetett időpontban, az óvoda 

napirendjét  nem zavarva bármikor van rá lehetőség 

Tájékoztató Szülői est és nyílt nap: az óvoda iránt érdeklődők számára  

 

10.2. Az intézmény belső egységei között  

 

A Pedagógus Konferencia (PK) az óvodában és az iskolában dolgozó pedagógusok 

közössége. Az PK hetente egy alkalommal konferenciát tart, ahol az óvónők és tanárok 

egymást tájékoztatják az óvodában és az iskolában folyó munkáról, eseményekről, s azok 

szellemi hátteréről. Üléseiről az PK jegyzőkönyvet és döntéseikről kivonatot készít, s kérésre-

megtekintésre bármely szülőnek, intézményi dolgozónak, egyesületi tisztségviselőnek 

odaadja. Döntéseit konszenzus útján hozza meg. Az PK konferenciavezetőt választ, 1 éves 

időtartamra, aki levezeti a Konferenciát az elfogadott napirend alapján, és részt vesz az 

Egyesület ülésein, ahova továbbítja a PK  Egyesület vezetőségéhez intézett kéréseit, 

javaslatait, és visszahozza az Egyesületen  hozott döntéseket. 

A Szülői  Kör munkájában minden szülő részt vesz. A  szülők jogaik érvényesítésére és 

kötelezettségeik teljesítésére létrehozott szülői szervezet. Folyamatos tájékoztatást kap az PK 

- on a pedagógiai elvekről és azok megvalósulásáról a havonta megszervezett szülői esteken. 

Az óvodai csoport  szülői köre 2 főt delegálhat. 

Egyesület 

Az  óvoda mint egység  fenntartója a Nyíregyházi Waldorf Pedagógiai Egyesület, amelynek 

fő feladata a  működéséhez szükséges jogi keretek és gazdasági feltételek megteremtése. Az 

Egyesületi gyűléseken hozott döntések figyelembevételével végzi feladatait, hogy ezzel is 

teret adjon az intézményi önigazgatásnak. Az egyesület és az iskola szervei írásban 

tájékoztatják az illetékeseket az ott meghozott döntésekről. 

 

10.3. Az intézmény külső kapcsolatai  

Az  óvoda, tagintézmény vezető és az óvónők a pedagógiai munka eredményessége érdekében 

kapcsolatot tartanak a Waldorf óvónők szakmai csoportjaival (hospitálások, előadások), 

képzéseket szervező intézményekkel.  

Működéssel és üzemeltetéssel kapcsolatban az intézményvezető és a tagintézmény vezető  

vagy az  óvoda képviselője  rendszeres megbeszéléseket tart a Nyíregyházi Pedagógiai 

Egyesülettel mint  fenntartóval és a szülők képviselőivel,   Waldorf Házzal. Szükség esetén a 

Szabolcs- Szatmár – Bereg- Megyei Kormányhivatal  Nyíregyházi  Járás Hivatalának  

illetékes szerveivel.  

Az Óvónői  Konferencia tagjai belső munkamegosztás alapján kapcsolatot tartanak a 

következő szervekkel:  
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- Pedagógiai szakszolgálatokkal 

- Helyi és a Waldorf  Pedagógiai szakmai szolgáltatóval  

- Család és gyermekjóléti központ 

- Bölcsődékkel, óvodákkal 

- Általános iskolákkal 

- Egészségügyi szolgálattal.   

A nevelési év kezdetén a tagintézmény vezető,  illetve . az Óvónői konferencia megbízott 

tagja  felveszi a kapcsolatot a fent említett szervekkel, és a nevelési év folyamán szükséges 

esetekben  informálja a Pedagógus konferenciát  is ezen találkozók eredményéről. 

11. AZ INTÉZMÉNY EGÉSZSÉGÜGYI, VALAMINT VÉDŐ - ÉS ÓVÓ ELŐÍRÁSAI 

- GYERMEKVÉDELEM AZ  ÓVODÁBAN 

11.1. Gyermekvédelem az óvodában 

 

 A Helyi Pedagógiai Programunkban tükröződik, hogy mennyire fontosnak tartjuk, hogy a 

gyermekek nyugodt, kiegyensúlyozott környezetben éljenek, nevelkedjenek. Számon tartjuk, 

és lehetőségeinkhez képest intézkedünk a szociális hátrányokkal, magatartási zavarokkal és 

tanulási nehézségekkel küzdő kisgyermekek érdekében. 

 Célunk, hogy a lehető legrövidebb idő alatt megfelelő szakemberhez kerüljenek. 

Valamennyi óvodapedagógusnak kötelessége a  rábízott gyermekek családi életének, valamint 

egészségi állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, regisztrálása! 

A gyermek életében bekövetkező kedvezőtlen változásokat jelentenie kell az óvoda 

gyermekvédelmi felelőseinek (aki óvodánk esetében a tagintézmény vezető). 

A gyermekvédelmi felelős munkája egész évben folyamatos. 

A veszélyeztető tényezők észlelése esetén a gyermekvédelmi felelős az óvodapedagógussal, 

az ( Óvónői Kollégium tagjaival) együtt felderíti a fejlődést akadályozó okokat, feltérképezi 

a család környezetét, szociális helyzetét,. segítséget  igényel  a Család és Gyermekjóléti 

Központ kirendelt  szakemberétől  az  óvoda szociális segítőjétől. Vele együttműködve 

felvesszük a kapcsolatot az illetékes szakemberekkel, szakintézményekkel. 

Az intézmény dolgozói a rendelkezésre álló eszközök segítségével törekednek a káros hatások 

ellensúlyozására / szükség szerint étkezési díjcsökkentés, tájékoztatás a gyermekek után járó 

szociális és egyéb támogatásokról, ezekhez javaslat adása, többszöri családlátogatás, 

odafigyelő beszélgetések a szülővel, rendszeres tájékoztatás a kisgyermek fejlődéséről.  

Problémás esetekben kérheti a Pedagógus Konferencia tagjainak véleményét , javaslatait, a 

fejlesztő szakembereinek segítségét.  Biztosítjuk a  szülő bevonásával hogy a gyermek   a 

szakember által elrendelt fejlesztő foglalkozásokon rendszeres részt vehessen. valamint a 

külső szakemberekkel történő folyamatos  információcserét. 

A gyermekvédelmi feladatokat, illetve  az  egyéni  fejlődés támogatásának  módját jelölni 

kell a csoportnaplóban. 

 Kiemelkedő történéseket a gyermekekkel kapcsolatban  jegyzőkönyvbe  kell foglalni, 

írásban kell rögzíteni. 
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A védelemre szoruló gyermek segítségére a probléma jellegétől függően felvesszük a 

kapcsolatot a szociális  segítőnk közreműködésével a  Pedagógiai Szakszolgálat, Családsegítő 

és Gyermekjóléti Központ, a Családsegítő hálózat, Gyámhatóság, 

Kormányhivatal  segítségét. 

A  pedagógus konferenciát is  folyamatosan tájékoztatni kell a védelembe vett gyermekek 

problémájáról, az intézkedések módjáról! 

 Kapcsolatfelvétel a bölcsődével, valamint azokkal az iskolákkal, ahová volt óvodásaink 

felvételt nyertek. 

Szorgalmazzuk a  családlátogatásokat, mert tapasztalatunk, hogy otthoni környezetben 

nyíltabb  a szülők,   oldottabb  a  beszélgetés.   

Az óvoda gyermekvédelmi felelőse köteles részt venni a szervezett továbbképzéseken, 

melyről a pedagógiai konferencia minden tagját tájékoztatják. Az információkat,  a gyermek 

érdekében a  változtatásokat az Óvónői Konferencia minden  tagjai  köteles betartani! 

 Az óvoda vezetője és az óvodában dolgozók közreműködnek a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében. 

 

Az óvodavezető gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatai 

 

•  A problémákat, a hátrányos helyzet okozta tüneteket, okokat, felismerni, és ha 

szükséges szakember segítségét kérni. 

•  A  gyermek  rendszeres óvodalátogatását  figyelemmel kísérni, 

• A családok szociális és anyagi helyzetének figyelembevételével különböző 

támogatásokhoz való hozzájutást, javaslatával elősegíteni. 

• Együttműködés a  Család és  Gyermekjóléti központtal, szolgálattal, illetve a 

gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó, feladatot ellátó más személyekkel, 

hatósággal. 

•   A gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változását rendszeresen figyeli és 

azt a dolgozók tudomására hozza. 

• Fontos feladata, hogy segítse és szorgalmazza a veszélyeztetettség, a hátrányos vagy 

halmozottan hátrányos helyzet  megállapítását, a megállapítás esetén a 

segítségnyújtást 

•  Évente legalább egyszer egyeztet a jegyzővel illetve a kormányhivatal illetékesével. 

 

Az intézményünkben dolgozó nevelők gyermekvédelmi szervezési  feladatai 

 

 Az óvodánkba újonnan érkező gyermekek megismerése ( anamnézis ) 

  a  családdal történő tartalmas beszélgetés az érkező gyermekről. 

  A csoportban lévő gyermekek folyamatos megfigyelése 

 . Gyermekvédelmi munkaterv elkészítésében aktív részvétel 

 . Logopédiai szűrések megszervezése 

  Ortopéd szűrések megtervezése 

  Hatékony kapcsolattartás az óvoda orvosával, védőnőjével 

  Az étel, vagy más allergiában, vagy krónikus megbetegedésben szenvedő 



28 

 

 

kisgyermekekkel való  fokozottabb törődés, odafigyelés. 

  Folyamatos, tartalmas kapcsolattartás a szülőkkel  

 A fejlődésben lemaradt gyermekek segítése, támogatása  (differenciáltan, személyre 

szólóan). 

 Gyermekmegfigyelés tapasztalatainak megbeszélése konferenciákon. Pedagógiai 

megbeszélések a csoportokban folyó  gyermekvédelmi  munkáról. 

 Szükség  szerint  kapcsolattartás  a  Pedagógiai Szakszolgálat  és a családsegítő 

hálózat  munkatársaival. 

 A nagycsoportosok iskolai tanulásra való felkészítésében jelentkező problémák 

kezelése,  szakvizsgálatra, felülvizsgálatra  való  elküldése, szakvélemények 

elkészítése. 

 Az iskolába készülő gyermekek szüleinek szülői fórum szervezése,  iskola 

képviselőinek az elsős  tanítónő és egyéb  szakemberekkel. 

 Folyamatos kapcsolattartás  a Pedagógus Konferenciával volt óvodásaink tanítóival 

(óralátogatás, pedagógiai   megbeszélések). 

 

11.2.  Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje  

 

Az óvoda biztosítja és megszervezi a rendszeres egészségügyi vizsgálatokat, a kiszűrt 

problémákról a szülőket tájékoztatja, megoldásukban a rendelkezésre álló eszközökkel 

közreműködik. Az óvodába járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását az 

óvodát látogató gyermekorvos és védőnő látja el. Az óvónők biztosítják az egészségügyi 

munka feltételeit, gondoskodnak a gyermekek egészséges életviteléről az óvodában és 

szükség szerint a gyermekek vizsgálatokon való  részvételéről. A tagintézmény vezető az első 

szülői esten jelzi a szülőknek, hogy legyenek körültekintőek gyermekeik egészségügyi és 

higiéniai állapotának ellenőrzésében. Beteg gyermek a Házirendben szabályozott esetektől 

eltekintve nem jöhet Óvodába, csak felgyógyulása után amelyről orvosi igazolást hoz.  

Házirend  szabályozza  ha a gyermek napközben lesz beteg, akkor az óvónők értesítik a szülőt, 

akinek haladéktalanul el kell vinnie a gyermeket. Az óvodapedagógus vagy egyéb alkalmazott 

csak abban az esetben tartózkodhat az intézmény területén, ha rendelkezik érvényes 

üzemorvosi igazolással.  

 

11.3.  Intézményi védő, óvó előírások, baleset megelőzés feladatai, teendői  

 

 Az intézmény teljes területén, az épületben és az udvaron tartózkodó minden 

személy köteles:- a berendezések rendeltetésszerű használatára, 

  az óvoda rendjének és tisztaságának megőrzésére, 

  az energiával és a szükséges anyagokkal való takarékosságra, 

  a tűz-, baleset-, és egészségvédelmi előírások megtartására, 

  az óvoda teljes területén a dohányzás mellőzésére. 

 



29 

 

 

Az óvoda vezetője felelős az óvodában a nevelőmunka egészséges és biztonságos 

feltételeinek  megteremtéséért, és a gyermekbalesetek megelőzéséért. 

A feltételrendszer vizsgálata, a feltételek állandó javítása az intézmény vezetőjének feladata. 

A pedagógusok kötelessége, hogy a gyermekek testi, lelki és szellemi egészségének 

megóvása érdekében tegyenek meg minden lehetséges erőfeszítést, felvilágosítással, a 

munka- és balesetvédelmi előírások betartatásával, a veszélyhelyzetek elhárításával, a szülők 

és szükség esetén  más szakemberek bevonásával. 

A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a szükséges 

feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat. 

 Minden óvodapedagógus köznevelési törvényben meghatározott feladatát képezi az, hogy a 

rábízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket 

átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjék, továbbá, ha észleli, hogy a gyermek balesetet 

szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye.  

Minden nevelési év kezdetén, valamint kirándulások előtt és egyéb esetekben, az óvodai 

csoportban a gyermekek életkorának megfelelően ismertetni kell az egészségük és testi 

épségük védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat, valamint az elvárható 

magatartásformát 

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

elsősegélynyújtás. A gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettség 

teljesítését az intézményvezető ellenőrzi. Abban az esetben, ha nem a szülő, hanem közeli 

rokon (testvér, nagyszülő) jön a gyermekért, a szülők személyesen vagy telefonon előre 

jelezzék ezt a változást.  

Amennyiben nem hozzátartozó jön a gyermekért, a szülő köteles ezt írásban előre közölni, az 

óvodapedagógus pedig ezt az igazolást a nevelési év végéig megőrizni. Amennyiben nem 

érkezik írásos igazolás, az óvónő saját belátása és felelőssége alapján - a gyermek védelme 

érdekében - megtagadhatja a gyermek kiadását.  

 

11.4.  Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők  

 

Az óvoda működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem 

látható eseményt, rendkívüli helyzetnek minden olyan kialakult helyzetet, mely a 

nevelőmunka szokásos menetét akadályozza, illetve az óvoda gyermekeinek és dolgozóinak 

biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti.  

 

Rendkívüli eseménynek, - helyzetnek minősül különösen: 

 

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

  a tűz,  

  a robbantással történő fenyegetés (bombariadó),  

  járványhelyzet,  

  államilag elrendelt rendkívüli helyzet.  

Rendkívüli esemény, járvány  esetén a tagintézmény vezető  intézkedhet az intézményvezető 
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tudtával.  Akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell 

eljárni. Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik. Az épület kiürítésének 

időtartamáról, a gyermekek elhelyezéséről az intézkedést vezető hatóság információja alapján 

a tagintézmény vezető, akadályoztatása esetén az intézkedéssel megbízott személy dönt. A 

rendkívüli eseményről és a hozott intézkedésről a tagintézmény vezető  értesíti  a   

intézményvezetőt, értesíti a fenntartót. 

 A  fertőző betegségről, járványos megbetegedés esetén  a szülő köteles tájékoztatni az az 

óvodavezetőt és ő meg az ANTSZ-t és a többi szülőt !  

 

 

 

 11.5.  Karbantartás és kártérítés  

 

 Az intézmény balesetmentes és biztonságos használhatóságáért és az intézményben 

lévő  eszközök karbantartásáért a Fenntartó felel. 

 A meghibásodott eszközöket, berendezéseket a  tagintézmény vezető köteles a 

fenntartó tudomására hozni a hiba megjelölésével. 

  Újbóli  használatbavétel a javítás után lehetséges. 

 Az intézményben, annak felszereltségében és a berendezési tárgyaiban okozott kárt a 

károkozónak meg kell téríteni. 

 12. INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK RENDJE,  HAGYOMÁNYOK   ÁPOLÁSA 

 

- Mihály-ünnep /minden érdeklődő számára nyitott/ 

- Márton-ünnep /szülői közösséggel/ 

- Szent Miklós-ünnep /csak a gyerekek részére/ 

- Advent / /Munkaterv szerint ) 

- Farsang /  csak a gyerekek részére/ 

- Húsvét /csak a gyerekek részére/ 

- Mennybemenetel /csak a gyerekek részére/ 

- Pünkösd /csak a gyerekek részére/ 

- Búcsúzás az iskolába menőktől /az érintett gyerekek családjával/ 

- János-ünnep /minden érdeklődő számára nyitott/  

Amennyiben az ünnep hétköznapra esik, az utána következő napon az óvodavezető az 

intézményképviselővel egyeztetve szünetet rendelhet el. Az Óvónői kollégium tagjai 

gondoskodnak az óvodai ünnepek szervezési feladatainak átgondolásáról és tartalmi 

megvalósításáról a szülők bevonásával.  

 

Az ünnepek időpontját az Eseménynaptárban  rögzitjük. 
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13. DOKUMENTUMOK KEZELÉSE 

Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok 

Intézmény  honlapján törvényi kötelezettségünknek eleget téve hozzáférhetőek, és bárki 

számára megtekinthetők az óvoda alapdokumentumai: Alapító Okirat, SZMSZ, Házirend, 

Helyi Nevelési Program,  Éves Munkaterv. Ezeken felül óvodánk néhány nyomtatványa, mint 

az  Óvodai jelentkezési lap, és a  Pedagógiai együttműködési megállapodás. 

Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje 

Az intézményi honlapon szereplő dokumentumok hitelesítése a dokumentum kinyomtatása 

után, az óvoda tagintézmény vezetője, szülő, illetve az  intézményi képviselő- vezető a  

fenntartó aláírásával az intézményi és az  egyesületi bélyegző használatával együtt történik. 

Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok kezelésének rendje.  Az 

elektronikus úton előállított, majd az aláírásokkal megfelelően hitelesített dokumentumok 

egyik példánya a szülőhöz kerül, másik példánya pedig az óvoda illetve az iskola  irattárába, 

az intézményünk Iratkezelési Szabályzat előírásai szerint. 

Alapdokumentumok közzététele 

Az óvoda alapdokumentumai: az Alapító okirat, a Helyi pedagógiai program, a Házirend 

 és az SZMSZ nyilvánosak. Kifüggesztésre kerülnek az óvoda folyosóján, kérésre   

megtekinthetők.  

Az óvodavezető   minden  nevelési év első Szülői estjén tájékoztatja az új szülőket a 

dokumentumokról, köztük a GDPR –ról  (adatkezelési szabályzat) elfogadásáról is 

nyilatkoznak. 

Az intézmény vezetője minden nevelési év elején köteles adatokat szolgáltatni a KIR felé . 

Különös közzétételi lista tartalmát a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet Az oktatási ágazat 

irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott elektronikus 

kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert 

alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. 
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14.  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

A hatályba lépett SZMSZ-t meg kell ismertetni az óvoda azon alkalmazottaival is, akik nem 

tagjai a Pedagógus Konferenciának, valamint azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával 

és meghatározott körben használják annak helyiségeit. Az SZMSZ rendelkezéseinek 

megtartása az  Óvoda valamennyi alkalmazottjára nézve kötelező. Az SZMSZ-ben 

foglaltakról a Szülői Kör tagjait  a tagintézmény vezetőjének tájékoztatni kell, beiratkozás 

előtt. Az  óvodába érkezők számára felvilágosítást kell adni. Az intézmény hivatalos 

honlapján is nyilvánosságra kell hozni. Az intézmény dokumentumai, így az SZMSZ is bárki 

által megtekinthetők, másolati példány igényelhető az iskola intézményvezetőjétől. 

LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

Záradék I.: 

 

A jelen dokumentumot az intézmény Pedagógus Konferenciája és egyben alkalmazotti 

közössége elfogadta. 

 

Az elfogadás tényét hitelesítő aláírásukkal tanúsítják. 

 

Kelt: Nyíregyháza, 2021. augusztus 30. 

 

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

 Óvoda képviseletében                                           intézményképviselő /intézményvezető 

 

 

……………………………………. 

a Pedagógus Konferencia nevében            

 

…………………………………… 

  a Szülői Kör  nevében 

            

A nyíregyházi Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola óvodai 

Szervezeti és Működési Szabályzatával az intézmény fenntartója nevében egyetértek a 

nyíregyházi Waldorf Pedagógiai Egyesület  14/2021/ 09.06. sz. határozata alapján. Jelen 

SZMSZ hatályba lép  2021. szeptember  07 napján, azzal egyidejűleg az előző  2017.  

augusztus  30. kelt    SZMSZ hatályát veszíti. 

 

 

                                                                         …………………………………………… 

                                                                          Nyíregyházi Waldorf Pedagógiai Egyesület 

      elnöke 
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16. MELLÉKLETEK 

 

A többi a mellékletben leszabályozandó feladat vagy tevékenység, amely az óvodára, mint 

tagintézményre vonatkozik a Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 

Művészeti Iskola SZMSZ-ében található. 

M/1.  A KÉPVISELET SZABÁLYAI  

 

1. A köznevelési intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult, aki ezt a jogát 

meghatározott esetekben átruházhatja más személyre vagy szervezetre.  

2. Az intézmény képviseletéről a fenntartó – indokolt esetben – meghatározott ügyek 

tekintetében saját döntése alapján rendelkezhet.  

3. Az intézményvezető a képviseleti jogát – aláírásával és az intézmény bélyegzőjével ellátott 

írásos nyilatkozatában – az általa kijelölt személyre ruházhatja át, kivéve a jogviszony 

létesítésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatok megtételét.  

4. A képviseleti jog átruházásáról szóló nyilatkozat hiányában – amennyiben az ügy  

elintézése azonnali intézkedést igényel – a nyilatkozattételre az a személy jogosult, akit erre 

a Szervezeti és működési szabályzat helyettesítésről szóló rendelkezései az  intézményvezető 

helyett történő eljárásra feljogosítanak. 

5. A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki:  

5.1 jognyilatkozatok megtétele az intézmény nevében tanulói jogviszonnyal az intézmény és 

más személyek közötti szerződések megkötésével, módosításával és felbontásával, 

munkáltatói jogkörrel összefüggésben;  

5.2 az intézmény képviselete személyesen vagy meghatalmazott útján  

5.2.1. hivatalos ügyekben  

 önkormányzatokkal való ügyintézés során  

 állami szervek, hatóságok és bíróság előtt  

 az intézményfenntartó és az intézmény működtetője előtt 

5.2.2. intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során a nevelési-oktatási 

intézményben működő egyeztető fórumokkal, 

• így a nevelőtestülettel, a szakmai munkaközösségekkel,  

• a szülői szervezettel,  

• a diákönkormányzattal,  

• az Iskola Tanáccsal 

• más köznevelési intézményekkel,  

• szakmai szervezetekkel,  

• az intézmény fenntartásában és működtetésében érdekelt gazdasági és civil 

szervezetekkel 

• az intézmény belső és külső partnereivel  

• megyei, helyi gazdasági kamarával  

• az intézmény székhelye szerinti egyházakkal  

• munkavállalói érdekképviseleti szervekkel  
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5.3. sajtónyilatkozat megtétele az intézményről a nyomtatott vagy elektronikus média részére 

kifejezett rendelkezéssel arról, hogy mit és hogyan hozhatnak a nyilatkozatból 

nyilvánosságra;  

5.4. az intézményben tudományos kutatás vagy szépirodalmi művek elkészítésének céljából 

történő információgyűjtés engedélyezéséről szóló nyilatkozat megtétele. 

 6. Az anyagi kötelezettségvállalással járó jogügyletekben való jognyilatkozat-tételről, annak 

szabályairól fenntartói, működtetői döntés vagy külön szabályzat rendelkezik.  

7. Ha jogszabály úgy rendelkezik, hogy a jognyilatkozat érvényességéhez két képviseleti 

joggal rendelkező személy nyilatkozata szükséges, azon az intézmény igazgatója és 

valamelyik magasabb vezetői beosztásban lévő alkalmazottjának együttes aláírását kell érteni.  
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VII. Záradék 

A munkaköri módosításának jogát – a körülményekhez igazodva- a munkáltató fenntartja. A 

munkaköri leírást kölcsönös egyetértés alapján érvényesnek tekintjük. 

Az itt nem részletezett kérdésekben az 2012.évi I. törvény a Munka Törvénykönyve, az 1992. 

évi XXXIII. törvény a Kjt., valamint a 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről, 

valamint egyéb szakmai szabályzatok, utasítások előírásai az irányadóak.   

 

Nyíregyháza,  

 

 

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

 

 munkavállaló                                                                       intézményképviselő  

  

                                      MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Azonosító 

jel:  

Változat:  

Oldalszám:  

Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti 

Iskola 

 

 

NYILATKOZAT 

 

          Alulírott munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri 

leírás tartalmát velem ismertették, azt megértettem, és személyre vonatkozóan a benne 

foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

          Tudomásul veszem, hogy munkámat a minőségirányítási rendszerben munkakörömre 

vonatkozó szabályozásoknak, illetve a munkaköri leírásban előírtaknak megfelelően kell 

végeznem, a bennük foglaltak betartásáért, valamint az általam kezelt értékekért felelősséggel 

tartozom. 

 

                                                 ………………………………       

                                                            munkavállaló 
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M /2.  Óvodavezető- tagintézmény vezető munkaköri leírása  (Minta) 

 

Munkakör megnevezése:   tagintézmény vezető 

Felettese:                              Intézményvezető 

Munkaterülete:                      óvoda 

heti munkaideje:                   40 óra 

Kötelező óraszáma:               32 

Érvényesség 

 

Általános feladatai  

 

 Figyelemmel kíséri és betartatja az óvoda törvényes és szakszerű működését, 

 a takarékos felhasználás lehetőségeit, az eszközök megóvását, a helyi  pedagógiai 

programban meghatározott nevelő-fejlesztő munka szakszerű végrehajtását, 

megvalósítását. 

 Feladatait a Köznevelési törvényben meghatározottak szerint, az országos Waldorf 

Óvodapedagógiai Program (WOP) és a helyi nevelési program alapján végzi önállóan 

és  felelősséggel. 

Magatartásával  kapcsolatos  elvárások 

 Képes a gyerekekkel és szüleivel szemben együttérző, odafigyelő, együttműködő 

magatartást  tanúsítani. 

 Tisztában van a gyerekek személyiségi jogaival, azokat semmilyen körülmények 

között sem sérti meg. 

 Tudatosan alkalmazza az egyenlő bánásmód elvét. 

 Tiszteletben tartja és tolerálja a másságot. 

 Óvodai munkája során biztosítja a világnézeti és a politikai semlegességet. 

 A pedagógusetika, a társadalmi normák általános szabályait munkahelyén, valamint  a 

magánéletében is betartja. 

 

Intézményvezetői feladatok:  

 az intézményben működő konferencia  munkáját koordinálja; 

 továbbiakban minden évben gondoskodik a helyi nevelési program beválásáról, 

korrekciójáról; 

 házirendet kidolgozza az óvónői konferencia javaslata, döntése a  véleményezteti,     

megismerteti  szülőkkel, 

 SZMSZ átdolgozásában részt vesz  a  konferenciával és  a szülői fórummal  egyezteti, 

       elfogadtatja a fenntartóval; 

 óvoda éves munkatervét kidolgozza a konferenciával és a fenntartóval egyeztetve; 

a szünetek kiadásában.  

 elkészíti az óvodában dolgozók munkabeosztását, ellenőrzi annak betartását; 

 biztosítja a korrekt információáramlást szülők, pedagógusok és a fenntartó között; 

 kapcsolatot tart a fenntartóval, a szülőkkel, a Magyar Waldorf Szövetséggel és a többi 

Waldorf és más  óvodával; 
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 kollégáit motiválja a konferencián való állandó és teljes időben történő jelenlétre; 

 Az óvodai minőségfejlesztést, önértékelést szervezi, dokumentálja.  

 

Pedagógiai feladatok: 

 

 feladata a rábízott gyerekek nevelése és fejlesztése, a legjobb tudásának megfelelően, 

minden területre kiterjedően; 

 az óvoda rendezvényeinek, ünnepeinek előkészítésében és sikeres lebonyolításában 

tevékenyen közreműködik,  

 szükség esetén a külső világ tevékeny megismeréséhez gondoskodik biztonságos, 

külső helyszínekről,  kíséretről; 

 felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért; 

 nevelőtevékenysége keretében gondoskodik a gyermekek testi épségének 

 megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről; 

 -a humanista pedagógia elveivel ellentétes büntetési eljárásokat nem alkalmazhat 

(például: testi fenyítés, megfélemlítés, csoporttól való eltávolítás, alvásra, vagy étel 

 elfogyasztására való kényszerítés, levegőztetés megvonása stb.).; 

 nevelési tevékenységét a Waldorf-pedagógiának megfelelően végzi; 

 az érvényben lévő alapdokumentum előírásai és ajánlásai szerint megfelelően 

 felkészül a tervszerű nevelőmunkára; 

 a csoportszobában és az öltözőben esztétikus környezetet teremt, amely harmonizál 

az óvoda többi helyiségével; 

 kapcsolatot tart a szülőkkel, pedagógiai és egészségügyi felvilágosító tevékenységével 

 hozzájárul az óvodai és a családi nevelés egységének kialakításához; 

 a gyermekek, szülők és az intézményben dolgozó pedagógusok emberi méltóságát és 

 jogait tiszteletben tartja; 

 részt vesz az óvoda szülői estjein, hozzájárul a szülői estek tartalommal való 

 megtöltéséhez; 

 a szükségleteknek megfelelően pedagógiai beszélgetést (fogadóórát) és nyílt napot 

tart. 

 szülőket folyamatosan érdemben tájékoztatja az óvodában folyó nevelőmunkáról, a 

kisgyermekek  fejlődéséről; 

 szükség szerint  családlátogatást végez, melyről feljegyzést készít; 

  közreműködik a   gyermekvédelmi  feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését 

veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében; 

 a gyermek életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttatja a közösségi 

 együttműködés magatartási szabályait, példát mutatva törekszik azok betartására; 

 az óvodában olyan időpontban jelenik meg, hogy munka idejének kezdetekor 

munkavégzésre  rendelkezésre álljon; 

 ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelzi 

 felettesének és kollégájának, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak; 

 



39 

 

 

Környezet-, egészség- és munkavédelemi feladatok: 

 

– a baleset- tűz- és környezetvédelmi, járványügyi  előírások betartását folyamatosan 

figyelemmel kíséri, minden baleseti forrást és balesetet haladéktalanul bejelent; 

– biztosítja az egészségügyi előírások betartását, kapcsolatot tart  az egészségügyi 

szervekkel 

– szükséges intézkedéseket megteszi; 

– támogatja az orvos, a védőnő munkáját; 

– felelős a rábízott gyerekek testi épségéért, csoportját nem hagyhatja felügyelet nélkül; 

– munkatársaival együttesen gondoskodnak a kulturált étkezés, a nyugodt pihenés és 

– gondozás feltételeinek biztosításáról; 

– köteles a balesetveszélyt elhárítani, megelőzni, a szükséges intézkedéseket ennek 

– érdekében. 

 

Egyéb feladatok 

 

- Alkotó módon együttműködik a nevelő munka fejlesztése, a konferenciai egység 

kialakítása érdekében. 

- Az óvoda működésével, a konferencia tagjaival és munkájával, a gyermekek 

egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni. 

Köteles megtartani a pedagógus etika követelményeit, valamint a munkafegyelem és 

közösségi együttműködés normáit. 

- Óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait. A csoportszobában elhelyezett 

leltári tárgyakért és az általa használt eszközökért felelősséggel tartozik. Törekszik az 

állagmegóvás hathatós betartására és betartatására. 

- Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használ telefont, magánügyeit és az 

óvodaműködtetéssel kapcsolatos, nem a csoportban végzett nevelőmunkához 

kapcsolódó tevékenységet. 

- Életszemléletében törekszik a pozitív beállítottságra, együttműködik a jó munkahelyi 

légkör megteremtésében. 

- Kapcsolatot tart és együttműködik a pedagógus konferenciával,  fenntartóval és a szülői kör 

képviselőivel. 

 

Munkaköréből adódó jogai:  

 

A pedagógiai munkájával összefüggésben megilleti az a jog hogy személyét, mint a 

pedagógus közösség tagját megbecsüljék emberi méltóságát, személyiségi jogait, módszetani 

szabadságát  tiszteletben tartsák, nevelői tevékenységét értékeljék elismerjék.  
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M/2./1. Óvodapedagógusok munkaköri leírása ( Minta ) 

 

Az óvodapedagógus közvetlen felettese az óvodavezető 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények: 

– Képes a gyerekekkel és szüleikkel szemben együtt érző, odafigyelő, együttműködő 

– magatartást tanúsítani. 

– Tisztában van a gyerekek személyiségi jogaival, azokat semmilyen körülmények 

között 

– sem sérti meg. 

– Tudatosan alkalmazza az egyenlő bánásmód elvét. 

– Tiszteletben tartja és tolerálja a másságot. 

– Óvodai munkája során biztosítja a világnézeti és a politikai semlegességet. 

– A pedagógusetika, a társadalmi normák általános szabályait munkahelyén, valamint a 

– magánéletében is betartja. 

–  

Az óvodapedagógus feladatai: 

 

 Feladata a rábízott gyerekek nevelése és fejlesztése, a legjobb tudásának megfelelően, 

minden területre kiterjedően. 

 Feladatait a köznevelési törvényben meghatározottak szerint, az országos és helyi  

pedagógiai  program  a Waldorf óvodapedagógia alapelvei alapján végzi önállóan és 

felelősséggel. 

 A Pedagógus Konferencia a nevelőtestület  tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és 

kötelezettségeket, melyet a vonatkozó jogszabályok határoznak meg. 

 Alkotó módon együttműködik a nevelőmunka fejlesztése, a nevelőtestületi egység 

kialakítása érdekében. 

 Feladata az együttműködés változatos és célszerű formájának kialakítása. 

 Köteles megtartani a pedagógusetika követelményeit, valamint a munkafegyelem és 

közösségi együttműködés normáit. 

 Életszemléletében törekedjen a pozitív beállítottságra, működjön együtt a jó munkahelyi 

légkör megteremtésében! 

 

Alaptevékenysége: 

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

idejét és kötelező óraszámát a mindenkor érvényben lévő jogszabály alapján határozza 

meg az intézmény vezetője. 

 Felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért, nevelőtevékenysége keretében 

gondoskodjon a gyermekek testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, 

személyiségének fejlődéséről. Az ismereteket sokoldalúan és tárgyilagosan közvetítse. A 

humanista pedagógia elveivel ellentétes büntetési eljárásokat nem alkalmazhat (például: 
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testi fenyítés, megfélemlítés, csoporttól való eltávolítás, alvásra, vagy étel elfogyasztására 

való kényszerítés). 

 Minden óvónőnek hivatásából eredő kötelessége, hogy fejlessze szakmai és általános 

műveltségét, tökéletesítse pedagógiai munkáját. Ennek érdekében használja fel az 

önképzésben és a szervezett továbbképzésben biztosított lehetőségeket. 

 Az érvényben lévő alapdokumentum előírásai és ajánlásai szerint megfelelően felkészül a 

tervszerű nevelőmunkára. Alkalmazza a gyermekek tevékenységéhez szükséges 

eszközöket, segédanyagokat. Ellátja a szakmai munkával kapcsolatos ügyviteli teendőket. 

 Folyamatosan figyelemmel kiséri  ellenőrzi, értékeli a gyermekek teljesítményét, 

fejlődését, a konferencia tagokkal megbeszélve  erről a személyiséglapon feljegyzést 

készít. 

 A csoportszobában és a közös helyiségekben teremtsen esztétikus környezetet, amely 

harmonizál a Waldorf  pedagógiai program elvárásával ! 

 A külső világ tevékeny megismeréséhez gondoskodjon biztonságos, külső helyszínekről, 

kíséretről. 

 A minőségfejlesztésben aktívan vegyen részt. 

 Kapcsolatot tart a szülőkkel, pedagógiai és egészségügyi felvilágosító tevékenységével 

hozzájárul az óvodai és a családi nevelés egységének kialakításához. A gyermekek és a 

szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja. Részt vesz az óvoda szülői 

értekezletein, megszervezi és vezeti azt, a szükségleteknek megfelelően fogadóórát és 

nyílt napot tart. A szülőket folyamatosan érdemben tájékoztatja az óvodában folyó 

nevelőmunkáról, a kisgyermek fejlődéséről. Családlátogatást végez, melyről feljegyzést 

készít. Közreműködik a gyermekvédelmi  feladatok ellátásában, a gyermeke fejlődését 

veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 

 A nevelés folyamatosságának biztosítása érdekében kapcsolatot tart az iskolai nevelőkkel. 

Az iskolaérettség megállapításához szakvéleményt készít. 

 Támogatja az orvos, a védőnő, a gyermekjóléti szolgálat munkáját. 

 Felelős a rábízott gyerekek testi épségéért, csoportját nem hagyhatja felügyelet nélkül. A 

gyermekek egészségügyi állapotáról, magatartásáról, viselkedéséről, értelmi 

képességeinek fejlődéséről a szülőt érdemben rendszeresen tájékoztatja. Együttesen 

gondoskodnak a kulturált étkezés, a nyugodt pihenés és gondozás feltételeinek 

biztosításáról. 

 A gyermek életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttatja a közösségi 

együttműködés magatartási szabályait, törekszik azok betartására. 

 Naprakészen vezeti a csoportmunkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat 

(mulasztási napló, csoportnapló, személyiséglapok). 

 Alapvető feladata a rábízott gyermek egyéni nevelése, a gyermekközösségek alapítása, 

fejlesztése példaadás  által is .Vegye figyelembe a gyermek egyéni képességeit, tehetségét, 

fejlődési ütemét, szociokulturális helyzetét, átlagtól eltérő másságát. Biztosítsa a 

gyermekek részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket. Feladata a 

tehetséggondozás, felzárkóztatás, a preventív nevelőmunka. 

 Köteles a balesetveszélyt elhárítani, megelőzni, a szükséges intézkedéseket ennek 

érdekében megtenni. 
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 Az óvodában, olyan időpontban jelenjék meg, hogy munka idejének kezdetekor 

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

kezdheti meg, távolmaradását jelezze vezetőjének, kollégájának, hogy helyettesítéséről 

időben gondoskodhassanak. Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével 

hagyhatja el az óvodát. 

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

óraszámon kívüli – rendszeres, vagy esetenkénti teendőket a vezető útmutatása szerint 

végzi. 

 Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, magánügyeit gyorsan, 

a nevelőmunka zavarása nélkül intézze el. 

 

 Egyéb feladatok:  

• Alkotó módon együttműködik a nevelő munka fejlesztése, a konferenciai egység 

            kialakítása érdekében. 

• Az óvoda működésével, a konferencia tagjaival és munkájával, a gyermekek 

            egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni. 

• Köteles megtartani a pedagógus etika követelményeit, valamint a munkafegyelem és 

közösségi együttműködés normáit. 

• Óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait. A csoportszobában elhelyezett 

            leltári tárgyakért és az általa használt eszközökért felelősséggel tartozik.  

           Törekszik az     állagmegóvás hathatós betartására és betartatására. 

• Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használ telefont, magánügyeit és az 

óvodaműködtetéssel kapcsolatos, nem a csoportban végzett nevelőmunkához 

kapcsolódó tevékenységet. 

• Életszemléletében törekszik a pozitív beállítottságra, együttműködik a jó munkahelyi 

légkör megteremtésében. 

• Kapcsolatot tart és együttműködik a fenntartóval és a szülői kör képviselőivel. 

 

Környezet-, egészség- és munkavédelemi feladatok: 

 

– a baleset- tűz- és környezetvédelmi előírások betartását folyamatosan figyelemmel 

kíséri, minden baleseti forrást és balesetet haladéktalanul bejelent; 

– biztosítja az egészségügyi előírások betartását, kapcsolatot tart az ÁNTSZ –szel, és a 

szükséges intézkedéseket megteszi; 

–  támogatja az orvos, a védőnő munkáját; 

– felelős a rábízott gyerekek testi épségéért, csoportját nem hagyhatja felügyelet nélkül; 

– munkatársaival együttesen gondoskodnak a kulturált étkezés, a nyugodt pihenés és 

gondozás feltételeinek biztosításáról. 
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Az óvodára háruló feladatokból az óvónő köteles az alábbi részfeladatokat ellátni a 

vezető útmutatása szerint 

Helyettesítés 

Szülői értekezlet tartása 

Előadás, beszámoló, korreferátum, gyakorlati bemutató tartása, 

Jegyzőkönyvvezetés 

Az óvodai munkatervben szereplő rendezvények, szabadidős tevékenységek megszervezése a 

heti 40 órás munkaidőn felül is. 

Pályázatírásban való részvétel 

Tovább tanuló munkatársak  segítése 

Leltározás, selejtezés előkészítése 

  

 

 Munkaköréből adódó jogai  

A pedagógiai munkájával összefüggésben megilleti az a jog hogy személyét, mint a 

pedagógus közösség ( Óvónői Konferencia ) tagját megbecsüljék emberi méltóságát, 

személyiségi jogait, módszetani szabadságát  tiszteletben tartsák, nevelői tevékenységét 

értékeljék elismerjék.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

M/2.2. Dajkák munkaköri leírása 

 

Közvetlen felettese az óvodapedagógus. Munkáját az óvodavezető által meghatározott 

munkarendben a vezető irányítása és ellenőrzése alapján, csoportmunkáját a csoportvezető 

óvodapedagógus irányítása alapján végzi. 

 

Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és 

beszédmintájával hasson az óvodás gyermekek fejlődésére! Tisztelje a gyermeket, a szülőt, 

kapcsolataira a tapintat, az elfogadás legyen a jellemző. A tudomásra jutott pedagógiai 

információkat titokként kezelje. Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az 

óvodapedagógushoz irányítsa. 

 

A dajka általános feladatai a gyermekcsoportokban: 

 

 Az óvónők által meghatározott napirend, közösen elfogadott értékrend szerint segít a 

gyermekek gondozásában, öltöztetésében, tisztálkodási teendők ellátásában. A 

pedagógiai programnak, nevelési terveknek megfelelően tevékenyen részt vesz a 

gyermekcsoportok életében. Munkáját megosztja a másik pedagógiai munkát segítő 

társával.  

 A gyermekek érkezésekor és távozásakor szükség szerint segít az öltözőben. 

 Megteremti a kulturált étkezés  feltételeit, aktívan közreműködik az étkezések 

lebonyolításában. Előkészíti, a tízórai  főzéshez a szükséges nyersanyagokat a 

gyerekek 

 közreműködésével, szükség szerint megfőzi, segít a tízóraiztatásban, előkészíti az 

ebédet  az óvónővel együtt részt vesz  tálalásában, ebédkiosztásban. Elmossa a 

felhasznált edényeket, eszközöket, valamint a tányérokat, evőeszközöket. 

 Az udvari élet során szükségszerűen, a gyerekek bevonásával rendben tartja az óvoda 

udvarrészét a teraszt. mintát ad a tevékenységek végzéséhez. Szivesen kézimunkázik,   

készít ajándékokat , játékeszközöket.  

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

gyermekek jelének figyelembevételével. segíi a gyermekek  optimális pihenésének 

megteremtésében. 

 A terem szellőztetéséről gondoskodik lefekvés előtt. 

 A játék- és egyéb tevékenységhez szükséges eszközök előkészítésében, elkészítésében 

közreműködik, az óvónő útmutatásait követve. 

 A napi takarítást elvégzi – a gyerekmosdók és WC-k, valamint a felnőtt WC és mosdó 

tisztántartása; fertőtlenítése  az előtérben az ott hagyott ruhák, cipők sármentesítése, 

elpakolása, az előtér felseprése, felmosása minden nap.  A konyha, csoportszoba  napi 

takarítását elvégzi. 

 A hétvégi szülői takarítást figyelemmel kíséri, az észlelt problémákat, hiányosságok  

megpróbálja rendezni az érintett szülőkkel, indokolt esetben  jelzi  az óvodavezetőnek. 

 Szükség esetén az óvodai textileket (törülközők, terítők stb.) kimossa, kiteregeti, 

kivasalja. 
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 Séták, kirándulások alkalmával, amennyiben az óvónők azt kérik,  

óvodapedagógusokat segítve kíséri a gyermekeket, felügyelve a biztonságos 

 közlekedésre.  Ha az óvodában marad elvégzi a neki adott feladatokat. 

 Baleseti veszélyforrásokat figyeli (ha tudja, megszünteti), haladéktalanul jelzi az 

óvónőnek, vezetőnek. 

 A rábízott növényekről rendszeresen gondoskodik, óvodai szünetek idején is. 

 Az óvoda rendezvényeinek, ünnepeinek előkészítésében és sikeres lebonyolításában 

tevékenyen közreműködik, az óvónői konferencia  kérései alapján. 

 Gondoskodik a gyermekek testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, 

személyiségének fejlődéséről. 

 A humanista pedagógia elveivel ellentétes büntetési eljárásokat nem alkalmazhat 

(például: testi fenyítés, megfélemlítés, csoporttól való eltávolítás, alvásra, vagy étel 

elfogyasztására  való kényszerítés, levegőztetés megvonása stb.). 

 A gyermekek, szülők és az intézményben dolgozó pedagógusok emberi méltóságát és 

jogait tiszteletben tartja. 

 Környezet-, egészség- és munkavédelemi feladatok: 

 A baleset- tűz- és környezetvédelmi előírások betartását folyamatosan figyelemmel 

kíséri, minden baleseti forrást és balesetet haladéktalanul bejelent. 

 Köteles a balesetveszélyt elhárítani, megelőzni, a szükséges intézkedéseket ennek 

érdekében megtenni. 

 Az egészséges életvitelnek megfelelő ételeket készít a Waldorf étkeztetési program 

szerint. 

 

Egyéb rendelkezések: 

 

 Az óvoda működésével, a  konferencia  tagjaival és munkájával, a gyermekek 

egészségügyi  és családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot  köteles megőrizni. 

 

 Türelmes, kedves hangnemmel segíti a nevelőmunkát, a gyermeke szokásrendjének     

alakulását. 

 Az óvodai nevelés eredményességéhez munkájával nyújtson minőségi szolgáltatást. -  

Hiányzás esetén díjazás, vagy szabadidő ellenében köteles helyettesíteni. 

 Az óvodában, olyan időpontban jelenjék meg, hogy munka idejének kezdetekor a 

munkavégzésre rendelkezésre álljon. 

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

vezetőjének, kollégájának, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. 

Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát. 

 Tevékenyen vegyen részt a minőségi  nevelőmunka  megvalósításában. 

 Alkotói módon működjön együtt az óvónőkkel és munkatársaival. 

 Járuljon hozzá az óvoda jó munkahelyi légkörének kialakításához. 

 Az óvodai ünnepélyeken, hagyományokban aktívan közreműködik, a szervezési 

feladatokban a vezető és az óvónő útmutatásai szerint részt vesz. 

 Séták, kirándulások alkalmával az óvodapedagógusokat segítve kíséri a 
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gyermekcsoportot, felügyelve a biztonságos közlekedésre a baleseti veszélyforrásokat 

figyeli, azokat haladéktalanul jelenti az óvodavezetőnek. 

 A környezet esztétikai rendjének megteremtésében aktívan közreműködik. 

 A napközben megbetegedett gyermekeket felügyeli, ápolja, amíg a szülő érte nem jön. 

 

A dajka egyéb feladatai: 

 Az óvoda helyiségeit a munkamegosztás rendjében tisztán tartja. 

 A portalanítást mindennap elvégzi. 

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

 A tisztítószereket elkülönítve a gyermekektől, biztonságos helyen tárolja. 

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

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

udvarrészeket reggeli és délutáni időszakban. Mintát ad a gyermekek számára. 

 Az évszakonkénti takarítási szünetekben a szülők segítségével végzi az éves 

nagytakarítást 

 

 

Egyéb rendelkezések 

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

tűzvédelmi előírásokat mindenkor betartja. A munkaviszonyából eredő kötelezettségének 

vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. 

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

bekapcsolja a biztonsági rendszert. 

Aktívan részt vesz a konferenciákon, a vállalt feladatokat teljesíti.  

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

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

Munkakörülményeinek javításához szükséges tárgyi feltételek fejlesztéséhez a költségvetés 

tervezésénél javaslatot tehet. segíti a beszerzést. 

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

felvilágosítást nem adhat. 

Szükség esetén elvégzi azokat a munkakörébe, egyéni vállalásába  tartozó feladatokat is, 

amellyel az óvoda vezetője időnként megbízza. 

Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, magánügyeit gyorsan, 

lehetőleg  a munkafolyamat zavarása nélkül intézze el. 

 

 

Munkaköréből adódó jogai : 

A   munkájával összefüggésben megilleti az a jog hogy személyét, mint az intézmény,   az 

óvodai közösség  ( Óvónői Konferencia )  tagját megbecsüljék emberi méltóságát, 

személyiségi jogait, szabadságát  tiszteletben tartsák, munkáját,  nevelői tevékenységét 

értékeljék elismerjék.  

 

 


