
 
ÓVODAPSZICHOLÓGUS

munkaköri leírása

Munkaideje tejes állás esetén heti 40 óra (részmunkaidő esetén arányosan csökkennek az 
időkeretek), mely az alábbiak szerint oszlik meg:

„KNT 62. §……
(11a)148 Az  óvoda-,  iskolapszichológus  neveléssel-oktatással  lekötött  munkaideje  -  teljes

munkaidőben  történő  foglalkoztatás  esetében  -  heti  huszonkettő  óra.  Az  óvoda-,
iskolapszichológus  a  neveléssel-oktatással  lekötött  munkaidőben  végzi  a  gyermekek,  tanulók
egyéni vagy csoportos szűrésével, vizsgálatával, konzultációval, tanácsadással (a továbbiakban:
közvetlen  pszichológiai  foglalkozás)  kapcsolatos,  továbbá  a  gyermekekkel,  tanulókkal,
pedagógusokkal és szülőkkel való hatékony együttműködés kialakítását célzó feladatokat.  Az
óvoda-,  iskolapszichológus  további  heti  tíz  órában  a  közvetlen  pszichológiai  foglalkozások
szervezésével,  előkészítésével  kapcsolatos  feladatokat  látja  el,  részt  vesz  a  pedagógiai
szakszolgálat  óvoda-,  iskolapszichológus  koordinátora  által  szervezett  szakmai  feladatokban,
szükség  esetén  előkészíti  a  gyermek,  tanuló  szakellátásba  történő  irányítását,  a  munkaidő
fennmaradó részében pedig a munkaköréhez szükséges információk feldolgozásával, az óvodai,
iskolai  dokumentáció  elkészítésével  kapcsolatos  feladatokat,  továbbá  a  szakmai  fejlődéséhez
szükséges tevékenységeket  végez.  A közvetlen pszichológiai  foglalkozás  heti  előírt  időkerete
indokolt  esetben  a  nevelési,  tanítási  év  alatt  az  egyes  hetek  között  átcsoportosítható.
Részmunkaidős  foglalkoztatás  esetén  a  koordinátorral  való  kapcsolattartáson  kívül  a
munkavégzés valamennyi időkerete arányosan csökken.”

326/2013. Kormányrendelet 17.§ (3) 
A pedagógus a kötött munkaidőben köteles a nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai 
szakszolgálati intézményben tartózkodni, kivéve, ha kizárólag az intézményen kívül ellátható 
feladatot lát el. A kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató határozza meg, hogy melyek
azok a feladatok, amelyeket a pedagógusnak nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai 
szakszolgálat intézményében, és melyek azok a feladatok, amelyeket az intézményen kívül lehet 
teljesítenie.

a.) Heti 22 óra kötelező óraszám: 
 a  gyermekekkel  és  szülőkkel  való  közvetlen  foglalkozás  az  iskolában  az

óvodavezetővel egyeztetett munkabeosztás szerint,
 az óvodapedagógusokkal a gyermekek ügyében folytatott konzultáció,
 a gyermekek ügyében a szülővel folytatott konzultáció.

b.) Heti 10 óra kötött munkaidő, amelyben
 felkészül a pszichológiai foglalkozásokra,
 rendszeres (4 óra) egyéni, vagy csoportos megbeszélésen való részvétel a Pedagógiai

Szakszolgálat szakembereivel, óvoda- és iskolapszichológus koordinátorával,
 szükség  szerint  további  eseti  konzultáció  a  koordinátorral,  óvoda-  és

iskolapszichológus kollégákkal,
 szakmai konzultációk a kliensek érdekében intézményekkel és személyekkel,
 esetenként külső ismeretterjesztő előadás tartása.

c.) Heti 8 óra kötetlen munkaidő:
 a  munkanaplóban  a  foglalkozás  befejezésekor  feljegyzések  készítése,  és  ezek

időszakonkénti összefoglalása,
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 pszichológusi szakvélemény készítése,
 szakmai  ismeretek  bővítése,  továbbképzéseken  való  részvétel  (Országos  és  helyi

Iskolapszichológiai Módszertani Bázis rendezvények).

A kontakt órán túli 10 óra kötött munkaidő eltöltésének helyéről az óvodavezető a pszichológussal
való megállapodás keretében rendelkezik.

Az  óvodapszichológusi  munkáról  az  óvodavezető  (az  intézményben  kijelölt  vezető  pl.
tagintézmény-vezető) által  meghatározott  időpontban  beszámolót  készít  oly  módon,  hogy  az
adatvédelmi törvény és a Pszichológus Etikai Kódex előírásait maximálisan figyelembe veszi.
Elvégzi azokat a munkakörének megfelelő szakfeladatokat, melyekkel az óvodavezető esetenként
megbízza.

Szakmai feladatainak részletezése, a KNT 20/2012sz. végrehajtási rendelete szerint:
„132. § (1) A nevelési-oktatási intézményben alkalmazott óvodapszichológus, iskolapszichológus

ellátja  az  e  §-ban  meghatározott  feladatokat,  amelyek  elsődleges  célja  a  gyermek,  a  tanuló
személyiségfejlesztése,  lelki  egészségvédelme,  továbbá a  nevelő-oktató  munka hatékonyságának
segítése.”

Munkáját  az  iskolaigazgatóval  való  rendszeres  egyeztetésben,  az  iskolai  és  pszichológiai
szempontok  egyidejű  figyelembe  vételével  végzi.  Az  alábbiakban  felsorolt  iskolapszichológusi
feladatkörből  az iskola részéről leginkább igényelt  és szakmailag  indokolt  feladatokat  látja el  a
rendelkezésre álló időben.

„(2) A nevelési-oktatási intézményben dolgozó óvodapszichológus, iskolapszichológus közvetlen
segítséget nyújt a pedagógusoknak a nevelő-oktató munkához.”

Munkáját az óvoda vezetővel  (az intézményben kijelölt vezetővel)  való rendszeres egyeztetésben,
az  óvodai  és  pszichológiai  szempontok  egyidejű  figyelembe  vételével  végzi.  Az  alábbiakban
felsorolt  óvodapszichológusi  feladatkörből  az  óvoda  részéről  leginkább  igényelt  és  szakmailag
indokolt feladatokat látja el a rendelkezésre álló időben.

1. Konzultáció egyénileg és csoportosan 
 az  óvoda  valamennyi  pedagógusával  történő,  esetkezeléshez  kapcsolódó

konzultáció,
 az óvodai beilleszkedés és óvodai életmódhoz való alkalmazkodás segítése,
 együttműködés  egyéni,  csoportos,  illetve  az  óvodát  érintő  problémák  és

módszertani kérdések kezelésében,
 módszertani kérdések megbeszélése,  új módszerek bevezetésének támogatására,

csoportfeladatokhoz való segítségnyújtás, 
 speciális vagy kritikus helyzetek kezelése,
 esetmegbeszélő csoport tartása óvodapedagógusok számára.

2. Pszichológiai  ismeretek  átadása  a  nevelési  intézményben  egyéni,  vagy  csoportos
formában, a nevelőtestület számára.

„(3)  Az  óvodapszichológus,  az  iskolapszichológus  a  nevelési-oktatási  intézményben  a
gyermekekkel,  a  tanulókkal  közvetlenül,  egyéni  vagy  csoportos  foglalkozások  keretében
közreműködik  a  gyermekek  beilleszkedését,  társas  kapcsolatait  javító  és  iskolai  teljesítményét
növelő  intézkedésekben,  kezeli  a  tanulóknak  a  nevelési-oktatási  intézménnyel  összefüggő
személyközi  kapcsolati  kommunikációs  és  esetlegesen  fellépő  teljesítményszorongásos  tüneteit,
továbbá…



”„a) megszervezi  azokat  a  pszichológiai  jellegű  szűrővizsgálatokat,  amelyek  a
képességvizsgálatok, szociometriai vizsgálatok, tanulási szokások, tanulási motiváció vizsgálatának
körébe tartoznak,  vagy a beilleszkedési,  magatartási,  tanulási  nehézségek megelőzése érdekében
szükségesek,” 

„b) megszervezi  a  mentálhigiénés  preventív  feladatokat  a  nevelési-oktatási  intézményben  az
egyén, a tanulócsoport, és az intézményi szervezet szintjén,

c) megszervezi a nevelési-oktatási intézményben az egészségfejlesztéssel, a nevelő-oktató munka,
a szexuális nevelés segítésével, a nevelési-oktatási intézményben észlelt személyközi konfliktusok
és az erőszakjelenségek megoldásával kapcsolatos pszichológiai témájú feladatokat,

d) megszervezi a krízistanácsadást a következő váratlan súlyos élethelyzetekben: kortárshaláleset,
súlyos  iskolai  kudarcélmény,  váratlan  családi  krízishelyzet,  továbbá  terápiás  vagy  más  kezelés
szükségessége esetén továbbirányít a pedagógiai szakszolgálathoz vagy más szakellátást biztosító
intézményhez, valamint…”

3. Pszichológiai  szempontok  érvényesítése  a  társas  kapcsolatok  feltérképezésében  és
elemzésében
 óvodai csoportba való beilleszkedés segítése,
 csoportos megfigyelés szabad játék helyzetben,
 társas kapcsolatok, közösség fejlesztésének segítése,
 óvodai ellátás keretében javasolt csoportfoglalkozás a szakvélemény (saját mérés, vagy

szakértői  vélemény)  szerint  beilleszkedési,  szocializációs,  és  képességfejlődési
problémákkal küzdő gyermekek számára.

4. A  preventív  mentálhigiénés  feladatok  szervezésében  való  részvétel  a  nevelési
intézményben az egyén, a csoport, és az intézményi szervezet szintjén. 
 a  nevelési  intézményben az  egészségfejlesztési  feladatok  megszervezése,

csoportfoglalkozások tartása, és segítségnyújtás,
 elméleti és gyakorlati ismeretek átadása, előadások tartása és szervezése szülőknek, és

pedagógusoknak,  pl.:  kommunikáció  fejlesztése,  stresszkezelés,  konfliktuskezelés,
agressziókezelés, drogprevenció.

5. Pszichológiai ismeretek átadása egyéni, vagy csoportos formában, a gyerekek számára.
6. Krízistanácsadás: 

 váratlan  súlyos  élethelyzetekben:  kortárshaláleset,  súlyos  iskolai  kudarcélmény,
váratlan  családi  krízishelyzet  a  pszichés  segítséget  nyújt,  illetve  megszervezi
segítségnyújtást,

 konzultál az érintett pedagógusokkal,
 továbbá terápiás  vagy más kezelés  szükségessége esetén továbbirányít  a pedagógiai

szakszolgálathoz vagy más szakellátást biztosító intézményhez.
7. Magatartási,  viselkedési,  és  tanulási  problémák  előszűrése,  javaslattétel  a  probléma

további kezelésére
 az  óvónők  által  jelzett,  vagy  szülő  által  igényelt  esetekben,  beilleszkedési,

szocializációs,  és  képességfejlődési  problémák  diagnosztikus  vizsgálata,
szakvéleményezése,  -  szükség  esetén  -  szakértői  bizottság  elé  irányítása,  és
javaslattétel a további gondozási feladatokra.

8. Előkészítő diagnosztikai vizsgálatok és pszichológiai vélemény készítése
 iskolaérettségi vizsgálati javaslathoz,
 szakértői bizottságok elé irányításhoz.

   „e) a  kiemelten  tehetséges  gyermek,  tanuló  tehetséggondozásában  a  pedagógusokkal  és  a
pedagógiai  szakszolgálat  szakemberével  közösen  kidolgozza  az  együttműködés  és  az  ellátás
kereteit.”



9. Tehetséggondozás: tehetséges gyerekek azonosítása és gondozása.

„(4) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott szűrővizsgálatok kiemelt célcsoportja a nevelési-
oktatási intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, tanulók azon csoportja, akik az Nkt. 5. § (1)
bekezdésében meghatározott és életkoruknak megfelelő pedagógiai szakaszt megkezdték, így

a) óvoda esetén elsősorban az ötödik életévüket betöltött gyermekek,
b) iskola esetén az első, az ötödik, a kilencedik évfolyamos tanulók.”

 
 „(5) Az óvodapszichológus,  az iskolapszichológus a (3) bekezdés  b),  c),  e) pontjában foglalt

feladatok  megszervezése  során  szűréseket,  vizsgálatokat,  tréningeket,  egyéni  és  csoportos
tanácsadást szervezhet a gyermek, a tanuló, a pedagógus, továbbá a szülő megkeresésével, valamint
az érintett gyermek, tanuló személyiségének fejlesztésével összhangban a szülő számára is.”

(6)  Az  iskolapszichológus  szükség  esetén  az  iskolában  pályaválasztási  és  pályaorientációs
tanácsadást szervez, amelynek során

a) együttműködik  a  pedagógusokkal  és  a  kijelölt  pedagógiai  szakszolgálat  pályaválasztási
szakemberével,

b) a helyi lehetőségek függvényében pályaorientációs foglalkozásokat tart az ötödik évfolyamtól
kezdődően az önismereti, képességstruktúra-feltárási, pályaismereti témakörben.

10. Tanácsadás és ismeretterjesztés szülők számára
 iskolaválasztási kérdésekben,
 az  óvodából  az  iskolába  való  átmenet  segítése  a  gyermek  vizsgálatával,  és  szülői

tanácsadással,
 nevelési tanácsadás szülők részére egyéni, vagy csoportos formában igény szerint,
 család és óvoda együttműködésének segítése,
 elméleti  és  gyakorlati  ismeretek  átadása:  előadások  tartása,  és  szervezése  pl.

szülőfórum, szülői értekezlet tartása,
 szülőcsoport.

„(7) Az óvodapszichológus, az iskolapszichológus
a) segíti a pszichológiai ismereteknek a nevelési-oktatási intézményen belüli elsajátítását,
b) kapcsolatot tart a környezetében működő óvodában, iskolában dolgozó óvodapszichológussal,

iskolapszichológussal,
c) együttműködik  a  kijelölt  pedagógiai  szakszolgálatban  dolgozó  óvodapszichológussal,

iskolapszichológussal  a  nevelési-oktatási  intézményben  a  pszichológiai  tevékenységgel  érintett
gyermekek,  tanulók  pedagógiai  szakszolgálati  vagy  egyéb  egészségügyi  szakellátásra  történő
utalása vonatkozásában,

d) az óvodai, iskolapszichológusi munka szakmai minőségbiztosítása érdekében kapcsolatot tart
az oktatásért felelős miniszter jogszabályban kijelölt, az Országos Iskolapszichológiai Módszertani
Bázis feladatait ellátó intézménnyel,

e) együttműködik  a  pedagógiai  szakszolgálattal  az  érintett  gyermek,  tanuló  pedagógiai
szakszolgálati ellátás keretében történő gondozásában,”

11. Kapcsolattartás
 Intézményen belül: folyamatos kapcsolattartás és építés 

- az óvoda vezetőjével, vezetőségével
- pedagógusaival, szakmai munkaközösségeivel,
- valamint  a  segítő  szakemberekkel  (fejlesztőpedagógus,  gyermekvédelmi

felelős, logopédus, pedagógiai asszisztens, orvos, védőnő, stb.).
 Intézményen kívül:



- tankerületi Pedagógiai Kabinet szakmai közösségeivel,
- a  Pedagógiai  Szakszolgálat  szakembereivel,  vizsgálatra,  egyéni

pszichoterápiára és pedagógiai fejlesztésre irányítás,
- Gyermekjóléti  Szolgálattal  esetjelzés,  ill.  a  védelembe  vett  gyermekek

gondozása kapcsán,
- Családsegítő Szolgálattal,
- további speciális szakintézményekkel.

 Szülőkkel:  gyermekük  esetének  gondozása  kapcsán,  általános  tájékoztatás  és
ismeretterjesztés.

12. Kutatás, elemzések végzése egyes csoportok, korcsoportok és meghatározott társadalmi-
kulturális  hátterű  tanuló  rétegek  munkamódjának  és  munkakapcsolatainak  vizsgálata,
országos programok vagy helyi innovációk nyomon követése és segítése.

„(8) Az alapfokú művészeti iskolában az (1)–(7) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.”

Tevékenységét  a  gyermekvédelmi,  az  adatvédelmi  és  a  személyiségi  jogok  védelméről  szóló
törvények  szellemében,  az  önkéntesség  elvének  betartásával  végzi.  A  Pszichológusok  Etikai
Kódexének (www.mpt.hu) előírásait munkája során betartja.

A munkaköri leírás a 2011. évi CXC nemzeti köznevelési törvény, a törvény 20/2012-es EMMI
végrehajtási  rendelete  132.§  és  a  326/2013.  Kormányrendelet  17.§  (3.)  bekezdésének
figyelembevételével készült.

http://www.mpt.hu/

