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MELLÉKLETEK 

9. sz. melléklet: Munkaköri leírás – óvodapedagógus  
 

 
MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

  
Név 
Keresztnév 
Elfoglalt munkakör 
Beosztás 
 
Egy minőségi oktatás elérése érdekében az óvónőnek a következő kötelezettségei vannak: 
 
PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG: 

- a gyerek lényének ismerése, a kora  és a személyisége által adódó egyéni jegyek, 
- óvodai tanterv ismerete; 
- az óvodai Waldorf módszerek alkalmazása, 
- becsületes, tisztességes magaviselet, ami követésre méltó, 
- megfelelő ruházkodás (sötét színek mellőzendőek, lehetőleg hosszú szoknya) 

 
SZERVEZÉSI-MENEDZSELÉSI TEVÉKENYSÉGEK: 

- tervezések összeállítása, 
- a gyerek megfigyelését tartalmazó füzet összeállítása, 
- a ritmusok meghatározása, ami szerint az óvodai tevékenység folyik: éves ritmus, heti és napi ritmus 

(órarend), 
- a terem berendezése, hogy az óvodai oktatás a Waldorf pedagógia szerint meghatározott esztétikai és 

funkcionális normái szerint történjen, 
- a megfelelő anyagok beszerzése , 
- játékok és más tanszerek elkészítése, 
- a rend és tisztaság megtartása a csoportban, és a közösen használt helységekben (folyosó, mosdó, 

raktár) 
- a játékok és tanszerek karbantartása. 

 
KÉPZÉSI – TOVÁBBKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGEK: 
 

- egyéni képzés, 
- részt venni a tagozatos és óvónői konferenciákon, 
- a szakmai képzéshez szükséges dokumentációk, anyagok biztosítása, 
- a regionális, országos és nemzetközi képzéseken való részvétel, 
- tapasztalatcsere más csoportokkal és egységekkel, 
- betekintés más csoport életébe 

 
 
SZOCIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK: 

- a kollegákkal és szülőkkel együttműködő hozzáállást kezdeményezni és fenntartani, 
- egy olyan óvónő – gyerek – szülő közösséget felépíteni, ahol a felek szívesen és érdeklődéssel 

találkoznak, 
- szülői találkozók szervezése pedagógiai, munka megbeszélési témakörökkel 
- Az ünnepkört lezáró ünnepet megszervezik, az ünnepen részt vesznek. 
- Ajánlott a családlátogatás 
- séták, kirándulások szervezése, 
- az iskolával való kapcsolat ápolása. 

 
AZ ÓVÓNŐK ETIKAI KÓDEXE 

-  
- az óvónő mindenek felett és feltétlenül, előítéletektől mentesen szereti a gyerekeket. 
- egyenrangú társként tiszteli őket, nagy empátiával bele tudja magát képzelni a gyerekek helyébe. 
- a tiltások erdője helyett a lehetőségek tárházával veszi körül a gyerekeket, szóhasználatában kerüli a „ 

nem szabad”, "ne tedd..." kifejezéseket. 
- a gyerekeknek olyan értékeket közvetít, mint a két kezünk munkájának a megbecsülése, egymás 

tisztelete, az apró dolgok észrevétele.  
- hangsúlyt fektet a közösség kovácsolására. 
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- lehetőség szerint mindig derűs, vidám, nyugalmat sugároz, akiben a gyerekek egy pozitív embert 
ismernek meg, akiben bízhatnak, akihez sok jó érzéssel kötődhetnek. 

- miután a kisgyermekek átveszik környezetük rezdüléseit, hangulatát, fontos, hogy az óvónő is pozitív 
gondolatokkal, a gondjai nélkül tudjon jelen lenni a csoportban. 

- nem emeli fel a hangját, nem kiabál, helyette leguggolva a kicsikhez, átölelve őket tereli vissza a rendes 
kerékvágásba. 

- a gyermeki kreativitás kibontakozásának nyílt teret ad, nem korlátozza az óvodást leminősítéssel. 
- szem előtt tartja, hogy a gyerek nem a szóból tanul, hanem a tettekből. Nem büntet, nem jutalmaz. A 

gyerekek kioktatása helyett jó példával jár elől. 
- megjelenésével, öltözködésével waldorf-óvónőhöz méltóan van jelen az óvodában. 
- mindent megtesz az óvoda jó híréért, személyiségével a waldorf eszméket közvetíti a nyilvánosság felé. 

 
 
 
AZ ÓVÓNŐI KONFERENCIA FELADATAI 
 

- ellátja mindazokat a feladatokat, melyeket az intézményvezető ráruház 
- egymás tájékoztatása az óvodában-iskolában folyó munkáról, eseményekről, s azok szellemi hátteréről,  
- az Intézményi SZMSZ elkészítésében és módosításában való részvétel, 
- Elkészíti, elfogadja, illetve módosítja az Intézmény Helyi Nevelési Programját és Minőségirányítási 

tervét. 
- 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. 
- üléseiről jegyzőkönyvet és döntéseikről kivonatot készít, s kérésre-megtekintésre bármely szülőnek, 

intézményi dolgozónak, egyesületi tisztségviselőnek odaadja. Döntéseit konszenzus útján hozza meg. 
- levezető elnököt választ, 1 éves időtartamra.  
- olyan élő szellemi műhelyt alakít ki, amely lehetővé teszi tagjainak tudati fejlődését, és ezen keresztül 

irányt képes mutatni az intézményen belüli és kívüli munkának, 
- óvónők írásbeli értékelése félévkor és tanév végén, az intézmény Minőségbiztosítási programja szerint. 

Az értékelés módszerének kidolgozása. 
- Dönt a gyermek (és családja), pedagógiai felvételében és pedagógiai elbocsátásában, javaslatot tesz 

pedagógus felvételére és elbocsátására,  
 
 
AZ ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKARENDJE 
 

- Az óvodapedagógusok gyermekek között letöltendő kötelező heti óraszámát a munkaszerződések 
határozzák meg. Ezen felül kötelesek elvégezni a nevelő munkával kapcsolatos egyéb feladatokat, 
melyek a munkaköri leírásban részletesen szerepelnek.  

- Az óvodapedagógusok napi munkarendjét és a helyettesítési rendet az csoportvezető óvónő állapítja 
meg. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de 
legkésőbb az adott munkanapon reggel 7 óráig köteles jelenteni az csoport vezetőjének, hogy 
helyettesítéséről intézkedhessen.  

 


