AZ ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA
A dolgozó neve: ..................................................................
A munkakör megnevezése: óvodapedagógus.
Közvetlen felettese: igazgatóhelyettes.
A munkakör célja: az óvoda nyitva tartása alatt a rábízott gyermekek nevelése a családi nevelést
kiegészítve, valamint a személyiségfejlesztés.
Heti munkaideje: 40 óra
 ebből kötelező óraszáma: 32 óra;
 a fennmaradó 8 óra az SZMSZ-ben foglaltak szerint töltendő le.
FELADATAI:



















Tervezi, szervezi, irányítja a csoportjában folyó pedagógiai munkát. Az éves pedagógiai
munkatervben meghatározott határidőre leadja az igazgatónak a naplóban rögzített
terveket. Éves tevékenységi tervet készít.
A pedagógiai programnak és az éves tervnek megfelelően önállóan és felelősséggel
fejleszti az egyes gyermekeket és a csoportot. Figyelemmel kíséri és elősegíti a
gyermekek fejlődését.
Nevelőmunkájában érvényesíti a tehetséggondozást, felzárkóztatást, a másság elfogadását
és elfogadtatását.
Biztonságos körülményeket teremt a gyermekek testi-lelki fejlődéséhez.
Kapcsolatot tart a szülőkkel a családi és az óvodai nevelés egységének kialakítása
céljából. A szülőket az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja tapintatos,
megértő magatartást tanúsítva.
Irányítja a dajka munkáját (séta, kirándulás, öltöztetés, gyermekgondozás, csoportszoba
tisztasága, rendje…).
A csoportszoba rendjét helyreállítja a gyermekekkel közösen, ha a csoport huzamosabb
időre elhagyja a csoportszobát, illetve a nap végén.
Naprakészen felkészül a nevelőmunkára az érvényben lévő program figyelembe vételével.
A pedagógiai programban rögzített ünnepekhez és hagyományokhoz igazodva kialakítja
csoportjában a megünneplés módját.
Teljes felelősséggel részt vesz a gyermekek iskolaérettségének megállapításában. Az
iskolaérettséget január 15-ig felméri, tájékoztatja a szülőket, és január 30-ig nevelési
tanácsadóba vagy pszichológushoz irányítja azt, akinél ez szükséges.
A gyermekek sokoldalú tevékenységéhez szükséges szemléltető eszközöket alkalmazza,
szükség szerint készíti.
Biztosítja a szülők számára, hogy beiskolázás előtt minél több információhoz jussanak
(faliújság, szórólapok).
Kapcsolatot tart a társintézményekkel. Támogatja a logopédus munkáját.
A település iskolájában megszervezi az iskolalátogatást.









Folyamatosan figyelemmel kíséri az eszközajánlásokat, pályázati hirdetéseket. Aktívan
közreműködik a pályázatok megírásában.
A költségvetés készítésénél javaslatot tesz csoportjában a bútorok, eszközök javítására,
pótlására, bővítésére.
Folyamatosan ellenőrzi, értékeli a csoportjában a gyermekek teljesítményét, fejlődését, és
erről legalább félévente a Fejlődésnaplóban feljegyzést készít.
A nevelőtestület tagjaként felkészül rá, és részt vesz a nevelői értekezleteken, legjobb
tudása szerint törekszik a pedagógiai cél megvalósítására.
Továbbképzéseken vesz részt, teljesíti a hatályos törvények által előírt továbbképzési
kötelezettségét.
Törekszik a legjobb munkakapcsolat kialakítására váltótársával és a csoport dajkájával.
Pedagógiai tevékenységével segíti az óvoda és a család együttműködését (szülői
értekezlet, családlátogatás, egyéni beszélgetés, nyílt nap, közös programok). Minden
gyermek családjához ellátogat a három év alatt legalább egy alkalommal,
veszélyeztetettség esetén vagy szükség szerint többször.
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Köteles olyan időpontban megjelenni az óvodában, hogy munkaidejének kezdetekor
csoportjában munkaruhába öltözve tartózkodhasson.
A kötött munkaidőt (32 óra hetente) a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet
magában foglaló foglalkozásra fordítja. Munkaideje fennmaradó részében a nevelést-oktatást
előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő, egyéb feladatokat, továbbá eseti helyettesítést
lát el, továbbá az aktuális törvényi előírásoknak megfelelően végzi feladatait.
Munkaidő alatt csak az igazgató engedélyével távozhat.
Felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi épségéért, fejlődéséért. A jutalmazás,
fegyelmezés módszereit különös gonddal kell megválasztania úgy, hogy a gyermeket
semmiféle hátrány nem érheti.
A gyermekeket nem hagyhatja felügyelet nélkül.
Távolmaradását köteles időben jelezni az igazgatónak vagy a helyettesnek. Közvetlen
munkatársát köteles értesíteni a helyettesítés megszervezése érdekében.
Felelős a határidők betartásáért.
Hivatásából eredő kötelessége fejleszteni szakmai műveltségét, tökéletesíteni pedagógiai
munkáját.
Köteles részt venni a nevelői, alkalmazotti közösségi, szülői értekezleten, szakmai
továbbképzéseken.
Munkaidején kívül is vegyen részt csoportjában az ünnepeken (hagyományőrző és jeles
napokon), az esetleges kirándulásokon.
A házirendben, etikai kódexben foglaltakat, munkavédelmi előírásokat köteles betartani.
Védje és óvja az óvoda berendezési tárgyait. Anyagi felelősséggel tartozik a csoportjában
elhelyezett tárgyakért, átvett eszközökért.
Szükség esetén köteles orvosi vizsgálaton részt venni.
Külsejének, ruházatának mindig tisztának, ápoltnak kell lennie.
A dohányzásra vonatkozó érvényes igazgatói utasítást köteles betartani.
Köteles ellátni azokat a rendszeres vagy időszakos feladatokat, amelyeket az igazgató a
feladatkörébe utal.



A gyermekek, a szülők, a dolgozók személyiségjogait érintő információkat megőrzi, egyéb
esetekben a törvényi előírásokban foglaltak szerint jár el.

ALÁRENDELTSÉGE:


közvetlen felettese az igazgató-helyettes.

MUNKAKAPCSOLATAI:





igazgatóval
nevelőtestülettel
dajkával
pedagógiai munkát segítő személyekkel, intézményekkel.

Kelt:

.......................................................................
igazgató
A fentieket tudomásul vettem.
Munkaköri leírásom 1 példányát átvettem.

.......................................................................
óvodapedagógus

