
 
                  

A Csillagvár óvoda Szervezeti és működési szabályzata egységes szerkezetben 
a módosításokkal 

 

 

BEVEZETÉS 

 

A Csillagvár Óvoda nevelőtestülete az intézményvezető irányításával, a hatályos 

jogszabályokkal összhangban elkészítette a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

Az SZMSZ célja, hogy  a törvényben foglalt jogilag szabályozott magatartások minél 

hatékonyabban érvényesüljenek a köznevelési intézményben. 

Az SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi 

alapdokumentumokkal, szabályzókkal, nem vonhat el törvény, vagy rendelet által biztosított 

jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 

Az SZMSZ megfogalmazása során szem előtt tartottuk az óvoda helyi körülményeit, a 

környezeti sajátosságokat, tárgyi és személyi feltételeket, a szociokulturális környezetigényeit.  

Óvodánk jogszabályi felhatalmazás alapján önállóan határozta meg az SZMSZ - ben az óvoda 

sajátosságait, a nevelőmunka megszervezésére vonatkozó szabályokat, a működésre vonatkozó 

előírásokat.  

A nevelőtestület a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.törvény  25.§ (2) bekezdés b,) 

pontjában foglalt felhatalmazás alapján e SZMSZ-t fogadta el. 

A szülők éltek egyetértési joguk nyilvánításával. 

Mindezekhez kérjük a fenntartó jóváhagyását. 
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A SZMSZ MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKAI, JOGI ALAPJA  

 
Az SZMSZ felülvizsgálata a törvényi változások kapcsán időszerűvé vált. 
 
Az SZMSZ a következő törvények alapján készült: 

 
a)A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv. ), 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-a alapján az óvoda  „működésére, 

belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti   

és működési szabályzat határozza meg”. [Nkt. 25. § (1)] 

b) A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (Ötv.), 

c) A Munka Törvénykönyvéről szóló, többször módosított 1992. évi XXII. törvény (Mt. ), 

d) A közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt .), 

e) A gyermekek védelméről szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 

f) A nemdohányzók védelméről szóló, többször módosított 1999.évi XLII. törvény  

g) A munkavédelemről szóló, többször módosított 1993.évi XCIII. törvény (Mvt.) 

h) A személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló, többször 

módosított 1992.évi LXIII. törvény (Avt.) 

i) Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény (Áht.) 

j) 2009. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 

•   2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról   
 
•   2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (továbbiakban: Áht.)   
 
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

 
•   2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a   
    szabálysértési nyilvántartási rendszerről    
 
•   2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól   
 
•   2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről   
 
• Magyarország központi költségvetéséről szóló mindenkori törvények 

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

• a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 

• az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 

• a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 
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LXVI. törvény 

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

• a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. 

törvény 

 

Az SZMSZ alapjául szolgáló központi, kormány és miniszteri rendeletek: 

a) többször módosított 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet a Kjt. végrehajtásáról a közoktatási 

intézményekben, 

b) 20/1997. (II.13.) Korm. rend. a Ktv. végrehajtásáról, 

c) többször módosított 11/1994. (VI.8.) MKM. rendelet: A nevelési-oktatási intézmények 

működéséről, (továbbiakban: rendelet) 

d) többször módosított 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről, 

e) A közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló, módosított 3/2002. (II.15.) 

OM rendelet, 

f) 132/2000.(VII. 14.) Kormányrendelet a középületek lobogózásáról, 

g) 308/2004.(XI.13.) Kormányrendelet az európai zászló és európai lobogó használatának 

részletes szabályairól, 

h) 37/2001.(X.12.) OM rendelet a katasztrófa védelemről, 

i) 23/1997. (VI.4.) EMK. rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelvéről 

j) többször módosított 26/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásáról, 

k) 119/2003. (VIII.14.) Kormányrendelet az általános gyermek-és ifjúsági balesetbiztosításról. 

•   20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet a nevelési-oktatási intézmények   

    működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (továbbiakban:   

    EMMI-rendelet)   

•   229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény   

    végrehajtásáról  (Vhr.) 

•   368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény   

    végrehajtásáról (továbbiakban: Ámr.)   

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

    szabályairól  

•   28/2011. (VIII. 3.) NGM-rendelet a költségvetési szervnél belső ellenőrzési   

    tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről,   

    valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső   
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    kontrollrendszer témájú továbbképzéséről   

• az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) kormányrendelet 

• az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 

szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet 

• a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII. 31.) kormányrendelet 

• a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 

résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet 

• a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről, és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) 

kormányrendelet 

• az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) kormányrendelet 

• az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) kormányrendelet 

• a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) 

kormányrendelet 

• a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet (a 

továbbiakban: Nkt. Vhr.) 

• az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) 

kormányrendelet 

• a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően 

nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) kormányrendelet 

• a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM-rendelet 

• 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének 

irányelvéről) ha az alapító okirat szerint ellátja. 

• a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM-rendelet 

• az Országos képzési jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM-rendelet 

• a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 

véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM-rendelet 

• az oktatásért felelős miniszter mindenkori rendelete a tanév rendjéről 
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1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 

1.1. Az intézmény adatai 
 

Neve: Csillagvár Óvoda 

 

Az intézmény típusa: köznevelési intézmény, óvoda 
 

Székhelye:  4220 Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc utca 1. 

Telefonszáma: 06-52/227-781 

E-mail cím: kolcsey@csillagvarovoda.hu  

Web: www.csillagvarovoda.hu 

 

Telephelyek:  Hétvezér úti telephely, Dobó István úti telephely,  

 4220 Hb, Hét vezér út 58, 4220 Hb, Dobó István út 70.  

Telefonszáma: 06-52/371-207 06-52/371-424 

E-mail cím: hetvezer@csillagvarovoda.hu dobo@csillagvarovoda.hu  

 

Tagintézménye: Hajdúvidi Tagóvoda 

 4086 Hajdúvid, Óvoda utca 15 

Telefonszáma: 06-52/217-142 

E-mail cím:  hajduvid@csillagvarovoda.hu  

 

Közfeladata: közoktatási feladatokat ellátó közintézmény 

Alapító neve: Járás Jogú Városi Tanács Hajdúböszörmény 

Alapítás éve: 1956. 

Alapító Okirat kelte, száma: 296/2009. (VI.16) Önk. Szám hat. elfogadott és a 151/2010. 

(IV.29) Önk. szám. határozattal, valamint a 192/ 2010. (V.13) Önk. számú 

határozattal, valamint a 169/2011. (V.26) önk. Sz. határozattal, 

454/2012.(XII.20.) Önk.számú határozattal, valamint a 47/2013.(II.28.) 

Önk.számú határozattal módosított 2013. március 01. napjától hatályos. 

  

Irányító, felügyeleti és fenntartó szerve: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata  

   4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.  

Költségvetési szerv típusa:  köznevelési intézmény, óvoda 

Törzsszám:   377047201 
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OM-azonosítószáma:  030854 

Adószám:   16733620-2-09 

Számlaszáma:   11738060-16733620 

KSH azonosító:   16733620-8510-322-09 

Szakágazati TEÁOR besorolása és megnevezése:  851020  Óvodai nevelés 

Működési körzete:   A Fenntartó által kijelölt utcákkal határolt városrész 

Csoportok száma:  13 

Maximális gyermeklétszám:    390 

 

 

2. AZ ÓVODA SZERVEZETÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI, RENDJE 

 

2.1.  Az óvoda jogállása 

 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő-testülete által fenntartott költségvetési szerv. 

Típus szerinti besorolása: 

- A tevékenység jellege alapján:  

  Közszolgáltató költségvetési szerv 

 

Az intézmény típusa: köznevelési intézmény, óvoda 
 

- Közszolgáltató szerv fajtája: 

  Köznevelési intézmény 

- Feladat ellátásához kapcsolódó funkciója: 

  Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv. 

  Előirányzatai feletti rendelkezés jogosultsága: teljes körű 

 
 
Az intézmény alaptevékenysége: 

 

Az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Önálló jogi 

személy, az alapító okirat rendelkezése szerint részben önálló költségvetési szerv. Az intézmény 

nem alanya az ÁFÁ-nak.  
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2.2. Az intézmény gazdálkodási jogköre, jogosítványok 

 
Önállóan működő költségvetési szerv. Pénzügyi, gazdálkodási feladatait az alábbi önállóan 

működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el: Napsugár óvoda (4220 Hajdúböszörmény, 

Polgári út 48-50.)  Előirányzata feletti rendelkezési jogosultsága a mindenkori önkormányzati 

költségvetési rendelet szerint történik. 

 

A költségvetési szerv az irányító szerv által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb bevételei 

alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról.  

A fenntartási, működési költségek az évente összeállított, az irányító szerv által jóváhagyott 

elemi költségvetésben kerülnek meghatározásra. 

A költségvetési szerv a vagyon feletti rendelkezés jogát az önkormányzat képviselőtestületének 

mindenkori – a vagyon tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló – rendelete szerint 

jogosult gyakorolni. 

 

2.3. Az ellátandó vállalkozási tevékenység köre, mértéke 

A köznevelési intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

2.4. Az intézmény szakmai jogállása 

 

Szakmailag önálló intézmény. 

Működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában, ellenőrzésében részt 

vesznek: a fenntartó által erre megbízott szakemberek, az Intézményvezető, a pedagógusok, a 

szülők a jogszabályban megfogalmazottak szerint. 

 

2.5. Az intézmény dolgozóinak jogállása 

 

Az intézményvezetőt Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki 

nyilvános pályázat útján, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és 

végrehajtásáról szóló, többször módosított 138/1992. (X.8) Korm. rendelet alapján, 1993. évi 

LXXIX. törvény képesítési törvény követelményeit figyelembe véve. 

Óvodapedagógusi kinevezése határozatlan időre szól, a vezetői megbízása határozott idejű. 

A költségvetési szerv alkalmazottai közalkalmazottak, a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 

többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartoznak, a Kjt-ben nem szabályozott 

kérdésekben a többször módosított 1992. évi XXII törvény a Munka Törvénykönyve, az egyéb 
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foglalkoztatási jogviszonyban állókra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az 

irányadó. 

Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. 

 

2.6. Az óvoda alapfeladata 

 
Az óvoda alapfeladata az alapító okiratban meghatározott óvodai nevelés, amely a gyermek 

neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.  

Az óvoda a gyermek 2,5 éves korától ellátja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő 

feladatokat is.  

Az óvodai nevelőmunka az Óvodai nevelési országos alapprogramjára épülő – a nevelőtestület 

által elfogadott és a fenntartó által jóváhagyott – óvodai nevelési program alapján folyik. 

 

Szakfeladatai 

 

Szakfeladat száma 

2009. december 

31 - ig 

2010.január 1 

- től 

Szakfeladat megnevezése 

80111-5 851011 Óvodai nevelés 

Az óvodai nevelés feladatainak 

ellátása 2,5 éves kortól az iskolába 

járáshoz szükséges fejlettség 

eléréséig, mely magába foglalja a 

gyermekek sokoldalú fejlesztését, 

személyiségük kibontakoztatásának 

elősegítését, az életkori és egyéni 

sajátosságuk és eltérő fejlődési 

ütemük figyelembevételét. Szakmai 

tevékenységét a közoktatásról szóló 

1993. évi LXXIX. törvény és 

végrehajtási rendeletei, valamint a 

fenntartó által jóváhagyott helyi 

óvodai nevelési program alapján 

végzi. 

80112-6 851012 Sajátos nevelési Sajátos nevelési igényű gyermekek 
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igényű 

gyermekek 

integrált 

nevelése 

 

 

 

 

 

integrált nevelése szakértői és 

rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye alapján. A 

megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének organikus 

okra visszavezethető akadályozott 

beszédfejlődésű gyermekek 

nevelése, fejlesztése. 

 

 

 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelése, ellátása; a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 4. § 25. pontja szerint – 

integrált nevelés keretében: egyéb 

pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartás-

szabályozási zavarral) küzd 

 

 

 

80521-2 856011 

Pedagógiai 

szakszolgáltató 

tevékenység 

keretében 

ellátott 

logopédiai 

feladatok 

Nevelést kiegészítő tevékenység, 

térítésmentes alapszolgáltatás: 

logopédiai és dyslexia megelőző 

feladatok ellátása, 

fejlesztőpedagógus felzárkóztató 

foglalkozása 

55231-2 562912 

Óvodai 

intézményi 

étkeztetés 

Napi háromszori étkezés biztosítása 

a gyermekek számára. 

55241-1 562917 Munkahelyi Az intézményben dolgozók 
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étkeztetés napközbeni étkezésének biztosítása. 

 855937 

Máshová nem 

sorolható egyéb 

felnőttoktatás 

Mentorálás, szakmai szolgáltatás 

továbbképzés 

 

Az alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység: a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény, valamint a fenntartó Önkormányzat helyi vagyon rendelete szerint. 

 

Szakfeladat száma 

2009.december 31 - 

ig 

2010. január 1 - 

től 

Szakfeladat megnevezése 

75176-8 682002 
Nem lakóingatlan 

bérbeadása 

Intézményi vagyon 

működtetése során a meglévő 

kapacitás kihasználása, nem 

lakóingatlanhoz tartozó terem 

bérbeadása. 

 

Engedélyezett közalkalmazotti létszám: 46  

Engedélyezett pedagógus létszám:  28 

Ebből óvodavezető:    1 

Óvodavezető helyettesek:   2 

Tagintézmény - vezető:   1 

Óvodatitkár :     1 

Pedagógiai munkát segítők:   13 

 

2013. szeptember 01. napjától a 2011. évi CXC tv. Lehetőséget biztosít a nevelő- és oktató 

munkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszámára: 

• Óvodatitkár   1 fő 

• Dajka csoportonként 1 13 fő 

• Pedagógiai asszisztens 

(3 Csoportonként 1 fő) 4  fő 
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Feladataikat a részletes munkaköri leírás tartalmazza amennyiben biztosított a humán erőforrás. 

 

Az óvoda által biztosított, alapfeladaton túli szolgáltatások: 

 

Az óvodánkban a szülők igényeinek eleget téve azokat a szolgáltatásokat biztosítjuk, amelyek a 

Nevelési Programunk szellemében, a nevelőtestület által elfogadott értékrend alapján hozzájárul 

a gyermekek teljes személyiségének fejlődéséhez.  

- Ingyenes szolgáltatások: ökonomikus hittérítés, egészségügyi felügyelet, szükség szerint 

felzárkóztató tevékenység,  

- Óvodánk életében szervezett: logopédia, fejlesztő pedagógia, konduktív fejlesztés, és hit- 

és vallásoktatás, mely térítés nélküli.   

- Nevelési időn kívül szervezett szolgáltatások: sport, zene, tánc, drámajáték, népi 

kismesterségek, egyéb művészet, melyekért a szolgáltatást nyújtó külön térítési díjat 

számolhat fel, a díjat szülői szervezet határozza meg, szedi be, és dönt a felhasználásról.    

A szolgáltatást nyújtó szakemberrel a szolgáltatás végzésének módját megbízás keretében 

rögzítjük. 

 

2.7. Adatkezelési szabályok, nyilvántartás vezetése 

 

Az óvoda jogszabályokban előírt nyilvántartásokat köteles vezetni: 

- az alkalmazottakról, 

- a gyermekekről 

- Központi Nyilvántartás (KIR rendszer kezelése, karbantartása) 

 

Minden dolgozót hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási 

kötelezettség terheli a gyermekkel, a tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, 

adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, tanulóval, szülővel való kapcsolattartás 

során szerzett tudomást. E kötelezettség független a foglalkoztatási jogviszony fennállásától, és 

annak megszűnése után, határidő nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a 

nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület tagjainak egymásközti, a gyermek, a tanuló 

fejlődésével, értékelésével, minősítésével összefüggő megbeszélésre.   

A nyilvántartott adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai felhasználás 

céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók. A titoktartási kötelezettség alóli 
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kivételeket a Ktv. 2. számú melléklete tartalmazza, s csak a vezető hozzájárulásával 

továbbíthatók. 

A dolgozók kötelessége: 8 napon belül adataik változását bejelenteni (házasságkötés, 

lakcím, telefonváltozás, gyermekszülés, iskolai végzettség változása). A nyilvántartási 

szabályokat a Ktv. 2. számú melléklete, valamint a Kjt. 5. számú melléklete tartalmazza (4. sz. 

melléklet) 

A részletes adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot az 5. számú melléklet tartalmazza. 

A közalkalmazottak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével kapcsolatos kérdéseket a 

2007. évi CLII. törvény határozza meg. A törvény egyértelműen és kötelezően meghatározza, 

mely munkakörök azok, amelyekben foglalkoztatott köteles vagyonnyilatkozatot tenni. 

 

2.8. A kiadmányozás szabályai 

Az óvoda kiadmányozási joga az óvodavezetőt illeti meg. 

Az intézmény nevében aláírásra az óvodavezető jogosult, akadályoztatása esetén – az azonnali 

intézkedést igénylő ügyiratokra vonatkozóan – aláírási jogot gyakorolhat a Hét vezér úti 

telephely óvodavezető helyettese. 

Rendkívüli esetben az aláírási jogkört írásos felhatalmazás alapján megbízott pedagógus is 

gyakorolhatja.  

Az átruházott jog gyakorlójának az aláírás előtt az óvodavezetőt tájékoztatni kell. 

 

Az intézmény hivatalos bélyegzőjének lenyomata: 

 

Hosszú bélyegző: 

 

Körbélyegző: 

 

 

2.9. Az elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 
 

Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje 

A tanuló- és gyermekbaleseteket az oktatásért felelős miniszter által vezetett, a minisztérium 

üzemeltetésében lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével tartjuk nyilván. 

A jegyzőkönyv kitöltésének céljából az óvodavezető rendelkezik hozzáféréssel.  

A jegyzőkönyv lezárása, a kinyomtatott példány aláírása kizárólagosan óvodavezetői hatáskör. 

Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatvány típusú óvodai dokumentumok: 
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� Óvodai csoportnapló 

� Gyermeki fejlődés nyomonkövető dokumentáció 

Hitelesítésük: Kinyomtatást követően oldalszámmal kell ellátni, le kell pecsételni és az 

óvodavezető kézjegyével ellátni és össze kell fűzni. 

 

Óvodánk az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) 

révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 

dokumentumrendszert alkalmaz a 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet előírásainak 

megfelelően.  Az elektronikus rendszer használata során ki kell nyomtatni és az irattárban kell 

elhelyezni az alábbi dokumentumok papíralapú másolatát: 

• Intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása 

• Alkalmazottakra vonatkozó adatbejelentések 

• Óvodai jogviszonyra vonatkozó bejelentések 

• OSAP-jelentés 

• Alkalmazottak és gyermekek listája (október 1-jei állapot) 

 

Az elektronikus úton előállított fenti dokumentumokat az intézmény pecsétjével és az óvodavezető 

aláírásával hitelesített formában kell tárolni. 

Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása és hitelesítése nem szükséges. A 

dokumentumokat a KIR alrendszerében, továbbá elektronikus adathordozón lementett formában 

tároljuk. Az adatokhoz kizárólag az óvodavezető által felhatalmazott vezetőhelyettes és az 

óvodatitkár férhetnek hozzá.  

 

2.10. Az elektronikus úton előállított papír alapú dokumentumok kezelési rendje 

 

A tanuló és gyermek baleseteket az oktatásért felelős miniszter által vezetett, a minisztérium 

üzemeletetésében lévő elektronikus jegyzőkönyv vezető rendszer segítségével tartjuk  nyilván. A 

jegyzőkönyv kitöltésének céljából az óvodatitkár rendelkezik hozzáféréssel. A jegyzőkönyv 

lezárása, a kinyomtatott példány aláírása kizárólagosan óvodavezetői hatáskör. 

 

2.11.  Intézményi feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jogosultság 

 

 Az alapító okirat szerinti ingatlanok és a rajtuk levő felépítmények Hajdúböszörmény 

Város Önkormányzatának tulajdonában vannak, melyeket az Intézmény ingyenesen használ az 



 14 

alapító okiratban meghatározott alap-és kiegészítő feladatainak teljes körű ellátása érdekében. 

 Az intézmény rendelkezésére állnak az intézményi leltár szerint nyilvántartott 

vagyontárgyak, tárgyi eszközök. 

 

2.12. Intézményi tulajdon védelme és ellenőrzése 

 
Az intézményi tulajdon védelme és megőrzése valamennyi dolgozó, szülő, gyermek 

kötelessége és érdeke. 

A vagyonkezelésért az óvoda vezetője a felelős. A vagyonkezelést a fenntartó 

képviselőtestület vagyonrendelete alapján ütemezi és tervezi. Az óvoda tulajdonát képező 

épületért, tárgyakért, eszközökért, anyagokért az óvodavezető illetve fenntartásáról gondoskodó 

tulajdonos a felelős. 

Vagyonellenőrzés leltározás ütemezését, elvégzését, ellenőrzését az óvodavezető illetve 

megbízottja az Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata szerint végzi.  

Az intézményi tulajdonban bekövetkezett károk (nagysága, okozója) esetén az óvodavezető 

a kár jellegének és nagyságának arányában a hatályos jogszabályok, helyi rendeletek és 

szabályzatok értelmében jár el. 

 

2.13.  Az Intézmény képviseletére jogosultak 

 

Óvodavezető 

Akadályoztatása esetén (kivéve munkáltatói jogkör gyakorlása):  Óvodavezető helyettes 

Az óvodavezető által megbízott személy 

 

2.14.  Az intézmény alapdokumentumai  

 

Az intézmény jogszerű működését az 192/2010 (V.13) számú Önkormányzati határozattal 

elfogadott Alapító Okirat biztosítja. 

 

 Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok: 
 
• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

• 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

• A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 
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• 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

• 32/2012. (X. 8.) EMMI-rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének irányelvéről 

 

Az intézmény tartalmi működését a Pedagógiai Program határozza meg, mely tartalmazza az 

előírt alapfeladatok ellátását is. A nevelési program tartalmazza: azokat a nevelési feladatokat, 

melyek biztosítják a gyermekek fejlődését, közösségi életre való felkészítését, a szociálisan 

hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatását. A Helyi Nevelési Programot a nevelőtestület az 

intézményvezetővel közösen készítette. 

 

Az intézmény elkészítette és működteti a Minőségfejlesztési rendszerét, meghatározza 

Minőségpolitikáját. Mindezeket az Intézményi Min őségirányítási Program tartalmazza, 

melynek elkészítéséért az intézmény vezetője a felelős.  

 

Az intézmény szabályozó alapdokumentuma továbbá a Házirend. Összefoglalja a gyermekek 

óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket, és ezen keresztül a szüleikre, vonatkozó 

szabályzókat, vonatkozik az óvoda szolgáltatásait igénybe vevőkre, és a szolgáltatást nyújtókra. 

 

2.15.  Az intézmény további szabályzatai 

 

Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket önálló 

szabályzatok, vagy vezetői utasítások tartalmazzák. (1. sz. melléklet). A szabályzatok a SZMSZ 

változtatása nélkül is módosíthatók, amennyiben a jogszabály, fenntartói utasítás, belső 

intézményi megfontolások, vagy vezetői megítélés ezt szükségessé tesz. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 

A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) az intézmény szervezeti 

működésének legfontosabb alapelveit, a vezetők és a szervezeti egységek feladatait, alapvető 

kötelezettségeit és jogait, egymáshoz való viszonyát és a külső kapcsolattartás módját határozza 

meg. 

Az SZMSZ feladata az intézmény egységes, összehangolt, hatékony és zavartalan működésének, 

az intézményi vagyon védelmének és a megfelelő színvonalú óvodai nevelőmunka feltételeihez 

szükséges körülmények biztosításának elősegítése. Feladata továbbá a munkahelyi rend és a 

munkamegosztás rendszerének kialakítása, az ellenőrzési-, kapcsolódási pontok, formák 

szabályozása, az egyszemélyi felelős vezetés elvének érvényesítése és ezzel a gyermekek 

védelmének biztosítása. 
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2.16. Az SZMSZ időbeli hatálya 

Az SZMSZ a nevelőtestületi elfogadást követő napon lép hatályba és határozatlan időre szól. 
 
2.17. Hatálya kiterjed 

Az alább felsorolt személyeknek feladata és kötelessége a SZMSZ-ban foglaltak megismerése, 

megtartása: 

− az óvoda vezetője,  

− pedagógusok,  

− az óvodába járó gyermekek közössége, 

− a gyermekek szülei, vagy a gyermekek törvényes képviselői,  

− az óvoda létesítményének igénybevevői, használói (egyéb szolgáltatást végzőkre) 

− az alapvető nevelőmunkát segítőkre. 

Az alkalmazottal szemben az óvodavezető munkáltatói jogkörben eljárva, törvényes keretek 

között hozza meg intézkedésit. 

A szülőt illetve az óvoda területén egyéb szolgáltatást végző személyeket is tájékoztatni kell a 

szabályzatban foglaltakról, elvárásairól és szükség esetén alkalmazott eljárások megtételéről. 

Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre, illetve 

azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában. 

 

Az SZMSZ területi hatálya kiterjed: 

• az óvoda területére 

• az óvoda által szervezett pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó – óvodán 

kívüli programokra 

 

2.18.   Hatályba lépése 

 

A SZMSZ a fenntartó jóváhagyásának napján lép hatályba és határozatlan időre szól.  

Módosítására akkor kerül sor, ha  

− a jogszabályokban, alapító okiratban változás történik 

− a Szülői Szervezet (továbbiakban: SZSZ) kéri  

− a nevelőtestület javasolja. 
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3. AZ ÓVODA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

Az intézmény élén az óvodavezető áll. 

 

Az óvoda struktúrája 
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3.1. Szervezeti felépítés 

Vezető beosztások: 

 magasabb vezető beosztású: óvodavezető 

magasabb vezető beosztásúak: a) a telephelyen működő óvodavezető-helyettes, aki 

ellátja az általános helyettesi feladatokat, valamint a függetlenített helyettes, aki ellátja a 

gyermekvédelmi feladatokat is.  

 b) tagintézmény-vezető  

 

3.2. Az óvoda közösségei, alkalmazotti közösség 

Alkalmazotti közösség 

Az alkalmazotti közösségnek az óvodában foglalkoztatott valamennyi alkalmazott tagja. 

A munkavégzéssel kapcsolatos jogaikat és kötelességeiket a munka törvénykönyve és a 

közalkalmazotti törvény szabályozza. 

Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályban meghatározott részvételi, 

javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jog illeti meg. 

Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét azokon a 

rendezvényeken, amelyekre meghívót kap. 

A nevelőtestület 

Az óvoda nevelőtestületét valamennyi óvodapedagógus alkotja.  

A nevelőtestület a köznevelési törvény alapján meghatározott jogosítványokkal rendelkező 

testület, amely a nevelési intézmény pedagógusainak közössége, nevelési kérdésekben az 

óvoda legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja az óvoda 

valamennyi pedagógus-munkakörben foglalkoztatott alkalmazottja. 

Szakmai munkaközösséget hozhatnak létre az óvodapedagógusok azonos szakmai feladatok 

ellátására a székhelyen, telephelyeken és a tagóvodában. 

 Az óvoda minőségfejlesztési csoportjának tevékenysége egységesen fogja át a székhely- és 

a tagóvoda tevékenységét. 

Dajkák közössége 

 Az óvodatitkár  az óvodavezetőhöz közvetlenül beosztott ügyintéző, feladatait munkaköri 

leírása határozza meg.  
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Az óvodavezető-helyettes 

 

Az óvodavezető-helyettes a vezető közvetlen munkatársa, irányításával önállóan végzi 

feladatait. A vezető általi megbízásakor és annak visszavonása előtt a nevelőtestület csak a 

véleményezési jogkörét gyakorolhatja. A vezető akadályoztatása esetén teljes felelősséggel 

látja el a vezetési-, irányítási feladatokat. Közvetlenül szervezi és irányítja a dajkák munkáját. 

Feladatait a munkaköri leírása tartalmazza.  

 

A vezetőség 

 

Az intézmény vezetősége konzultatív testület, véleményező és javaslattevő joggal 

rendelkezik és dönt minden olyan ügyben, amelyben az intézményvezető szükségesnek látja. 

 

 

Tagjai:  

- függetlenített intézményvezető, gyermekvédelmi felelős 

- intézményvezető helyettes, 

- tagintézmény - vezető, 

- minőségirányítási program vezető  

 

Az intézmény vezetője és a fent felsorolt vezetőség tagjai kapcsolattartása folyamatos. 

Szükség szerint tartanak megbeszéléseket. A megbeszélésekről írásban emlékeztető készül. 

Az intézményvezető rendkívüli esetekben a munkaidőn túl is összehívhat értekezletet. 

 

3.3.Vezetők közötti feladatmegosztás 

 

Óvodavezető: az óvoda egyszemélyi felelős vezetője. 

Az óvodavezető felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a közoktatásról szóló törvény 

állapítja meg. Két vezető helyettes és egy tagintézmény-vezető segíti az óvoda vezetésével 

összefüggő feladatai ellátásában. 

Az óvodavezetőnek az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési 

jogkörét elsődlegesen a nemzeti köznevelési törvény határozza meg. 
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A Óvodavezető  

B Óvodavezető helyettes, tagintézmény-vezető 

C Minőségirányítási program vezető  

 

 Folyamat A B C 

1.  Stratégiai tervezés  X   

2.  Éves munkaterv  X X  

3.  Csoportok éves pedagógiai terve  X  

4.  Vezetői ellenőrzés, értékelés  X   

5.  A törvényes működés biztosítása  X   

6.  Működési feltételek biztosítása  X   

7.  Nevelési folyamat   X  

8.  Kiválasztási és betanulási rendszer   X  

9.  Továbbképzési rendszer  X   

10.  Új óvodások felvétele  X   

11.  Beiskolázás folyamata  X   

12.  Biztonságos intézmény   X  

13.  Partneri igény és elégedettségmérés   X 

14.  Szolgáltatások   X 

15.  Szervezeti működés folyamata   X 

16.  Panaszkezelés X   

17.  Irányított önértékelés    X 

18.  Belső értékelési rendszer  X   

19. Szervezeti kultúra fejlesztése  X  X 

20.  Iskolások nyomon követése   X  

21.  Belső audit   X 

 

3.4. Az óvodavezető egy személyben felelős 

• Az óvoda szakszerű és törvényes működéséért 

• Az ésszerű, takarékos gazdálkodásáért 

• A pedagógiai munkáért 

• Az óvoda ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségirányítási programjának 

működéséért 
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• Az intézményi szabályzatok elkészítéséért, a jogszabályi előírásoknak való folyamatos 

megfeleltetéséért 

• Az intézmény pedagógiai programjának jóváhagyásáért 

• A gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért 

• A nevelőmunka biztonságos feltételeinek megteremtéséért 

• A pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért 

• A pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért  

• A nemzeti ünnepek méltó megszervezéséért 

• A gyermek balesetek megelőzéséért 

• Humán erőforrás biztosításáért és fejlesztéséért 

• A KIR adatszolgáltatás hitelességéért 

• A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért 

• A középtávú pedagógus – továbbképzés program és az éves beiskolázási terv 

elkészítéséért, a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért 

• A közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatatási feladatokért, az 

óvoda ügyintézésének, irat- és adatkezelésének, adattovábbításának szabályosságáért 

• A munka- és balesetvédelmi, valamint tűzvédelmi előírások betartásáért 

• Az óvoda költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásának 

szükségességéért, az igénybe vett szolgáltatás mértékéért az elvárható takarékosság 

mellett 

• A szabályzatok betartásának biztosításáért, a munkaköri leírások és a vezető ellenőrzés 

útján 

• A nem dohányzók védelmére előírt feltételek biztosításáért 

• Jogszabályok által a vezetőkhöz utalt feladatok ellátásáért 

 

3.5 A költségvetési szerv vezetője felel: 

• A közfeladatok jogszabályban alapító okiratban, belső szabályzatban foglaltaknak, az 

irányító szerv által meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő 

ellátásáért 

• A gazdálkodásban a szakmai hatékonyság, a gazdaságosság, az eredményesség 

követelményeinek érvényesítéséért 

• A használatba adott vagyon kezelői jogának rendeltetésszerű gyakorlásáért 

• A belső kontrollrendszer kialakításáért, működtetéséért, fejlesztéséért 
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• A tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, valamint 

annak teljességéért és annak hitelességéért 

 

Gyakorolja a munkáltatói jogkört; 

Dönt az óvoda működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy 

kollektív szerződés nem utal más hatáskörébe; 

Képviseli az intézményt; 

Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések 

tekintetében a jogszabályban előírt egyeztetéseket lefolytatja; 

Feladatkörébe tartozik különösen: 

• a nevelőtestületi értekezletek előkészítése 

• a nevelőmunka irányítása és ellenőrzése 

• a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk 

megszervezése és ellenőrzése 

• a minőségfejlesztési rendszer kiépítése és működtetése 

• az óvoda működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a 

pénzügyi – gazdasági feladatokban való megállapodásban rögzített 

munkamegosztás szerinti közreműködés 

• az óvodaszékkel, munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, közalkalmazotti 

tanáccsal, szülői szervezetekkel való együttműködés 

• a kötelezettségvállalási, munkáltatói és kiadmányozási jogkör gyakorlása 

• rendkívüli szünet elrendelése – a fenntartó egyidejű értesítése mellet - , ha az 

intézményre kiterjedő vészhelyzet miatt annak működtetése nem lehetséges 

(időjárás, járvány, természeti csapás, elháríthatatlan ok) 

• a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartása, a közalkalmazottak 

foglalkoztatására, élet – és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben 

• az intézmény külső szervek előtti teljes képviselete azon lehetőség figyelembe 

vételével, hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti, vagy állandó 

megbízást adhat 

• a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatok 

ellátása 

• a gazdálkodási feladatokban közreműködő óvodatitkár munkájának közvetlen 

irányítása 

• az egyéb feladatot ellátó alkalmazottak irányítása 
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• a gyermekvédelmi munka irányítása, a szülők tájékoztatása a nevelési év 

kezdetekor, hogy gyermekvédelmi ügyekben kit, mikor és hol kereshetnek meg 

• a gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása 

• a gyermek fejlődésével kapcsolatos tájékoztatás megszervezése 

• a gyermekek felügyeletének megszervezése a nevelés nélküli munkanapokon, ha a 

szülők azt igénylik 

• a szülők írásbeli nyilatkozatának beszerzése minden olyan döntéshez, amelyből a 

szülőre fizetési kötelezettség hárul 

• az óvodai jelentkezésidejének és módjának nyilvánosságra hozatala a fenntartó 

által meghatározottak szerint, a határidő lejárata előtt legalább 30 nappal 

• az igazgatási feladatok ellátása, így különösen: 

− az óvodába felvett gyermekek nyilvántartása, az illetékes jegyző értesítése, ha 

olyan gyermeket vett fel, vett át, akinek lakóhelye nem az óvoda székhelyén van, a 

gyámhatóság értesítése, ha a felvételt a gyámhatóság kezdeményezte 

− a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatos igazolások 

kiadása, jogszabály szerinti javaslatok megtétele 

− a szülők értesítése az óvoda nyári zárva tartásáról, a nevelés nélküli 

munkanapokról, a felvétellel, átvétellel, az óvodai elhelyezés megszűnésével 

kapcsolatos döntésekről, az igazolatlan mulasztás következményeiről, a 

nyilvántartásból való törlésről, továbbá minden olyan intézkedésről, amire az 

értesítést jogszabály előírja 

 

Kizárólagos jogkörébe tartozik 

• a teljes munkáltatói jogkör gyakorlása, a tagóvodában foglalkoztatottak 

tekintetében a tagóvoda – vezető véleményének kikérésével 

• a kötelezettségvállalás 

• a kiadmányozás (aláírás) 

• a fenntartó előtti képviselet 

 

Az általános óvodavezető - helyettes  

Vezetői tevékenységét az óvodavezető közvetlen irányítása mellett végzi. 

Az óvodavezető akadályoztatása esetén korlátozott jogkörben – el nem halasztható ügyek 

intézésével – ellátja az óvodavezető helyettesítését. 
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Az óvodavezető tartós távollétében teljes jogkörrel helyettesíti az óvodavezetőt. Tartós 

távollétének minősül a két hetet meghaladó távollét. 

 

Közreműködik 

• a nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletek előkészítésében 

• a tagóvodával való együttműködésben 

• az óvodai hagyományok őrzésével, az ünnepélyek szervezésével kapcsolatos feladatok 

ellátásában 

• gyermekvédelmi felelősi feladatok ellátásban, a gyermeket veszélyeztető tényező 

megléte esetén kezdeményezi, hogy a gyermekvédelmi felelős értesítse a 

gyermekjóléti szolgálatot, a gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az 

esetmegbeszéléseken. 

 

Közvetlenül végzi 

• a nevelési területen közreműködik a vezető által megállapított tevékenység 

irányításában 

• a dajkák munkájának irányítását  

• a helyettesítés – kijelölést 

• az óvoda kulcsaiért, valamint a bélyegző használatáért teljes felelősséggel tartozik 

 

Az óvodavezető helyettes felelős: 

• az óvodai törzskönyv vezetéséért 

• a helyettesítési napló vezetéséért, összesítéséért, elszámolásáért 

• a szabadságok ütemezéséért és naprakész nyilvántartásáért 

• a szülői szervezet működésének segítéséért 

• a HACCP rendszer működtetéséért 

• a belső továbbképzések, hospitálások megszervezéséért 

• az alkalmazotti értekezletek előkészítéséért 

• a szakmai könyvtár fejlesztéséért, megőrzéséért 

 

Az óvodavezető helyettes feladatai 

• az óvodavezető munkájának segítése érdekében részt vesz a vezetői munkában 

o szükség szerint végzi az új felvételeket, előjegyzéseket, részt vesz az étkezési 

térítések kiszámolásában és beszedésében 
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o előkészíti a statisztikát 

o szakmai fórumokon, hivatalos rendezvényeken képviseli az óvodát 

o pályakezdő, újonnan belépő pedagógus egyéb alkalmazott szakmai munkáját 

segíti 

o a felújítási munkáknál összeállítja a szükséges  karbantartási, felújítási 

feladatokat prioritási sorrendben 

 

Az óvoda vezető helyettes ellenőrzési feladatai 

• csoport ellenőrzéseket végez az éves munkatervben foglaltak szerint 

• ellenőrzi a mulasztási naplók, csoportnaplók vezetését 

• ellenőrzi a reszortfelelősök munkáját 

• ellenőrzi az intézményi szabályzatokban foglalt előírásoknak megfelelő munkavégzést 

 

Beszámolási kötelezettsége kiterjed 

• az intézmény egész működésére és pedagógiai munkájára 

• a belső ellenőrzések tapasztalataira 

• az intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére 

 

A tagóvoda – vezető (óvodavezető – helyettes) 

 

Az óvodavezető irányítása mellett szervezi a tagóvoda munkáját. 

Ellátja mindazon tevékenységeket a tagóvoda tekintetében, mint amelyek a székhelyóvodában 

az általános helyettes feladatai. 

Szoros kapcsolatot tart a székhelyóvodával, biztosítja az információk továbbítását a 

tagóvodában. 

 

A vezetők közötti együttműködés 

 

• közvetlen, az előforduló ügyektől függően azonnali megbeszélés folytatható 

• rendszeresített formája a hónap második hetének szerdáján tartott vezetői megbeszélés 
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3.6. Az óvoda szervezeti egységei, a vezetők és szervezeti egységek közötti 

kapcsolattartás 

 

A jogszabályoknak, szakmai előírásoknak megfelelőn az intézményen belül elkülönült 

feladatuk alapján részleges önállósággal, illetve sajátos feladatokkal rendelkezik: 

• a vezetőség  

• alkalmazotti közösség 

• nevelőtestület 

• a szakmai munkaközösség 

• az óvodatitkár 

• a dajkák közössége 

• a közalkalmazotti tanács 

 

az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét –a megbízott vezető és választott 

képviselők közreműködésével – az óvodavezető fogja össze.  

A kapcsolattartás formái: 

• értekezletek 

• megbeszélések 

• fórumok 

• elektronikus levelező lista 

a kapcsolattartás általános szabálya, hogy a különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi, 

alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi ponthoz a döntési, egyetértési és 

véleményezési jogot gyakorló közösséget, illetve az általuk delegált képviselőt meg kell hívni, 

nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

 

Az egyes munkakörökhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának 

módját, a kapcsolódó felelősségi szabályokat a személyre szóló munkaköri leírások 

tartalmazzák. 

 

3.7. A vezetőség 

Az intézmény vezetősége konzultatív testület: véleményező és javaslattevő joggal 

rendelkezik, és dönt mindazon ügyekben, amelyekben az óvodavezető saját jogköréből 

szükségesnek tart. 
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A vezetőség tagjai 

• óvodavezető 

• óvodavezető helyettesek 

• tagintézmény-vezető 

A kapcsolattartás a vezetőség tagjai között folyamatos, valamint havonta 1 alkalommal. A 

vezetők irányítják, tervezik, szervezik és ellenőrzik a saját területükhöz tartozó munkát. 

Írásban és értekezleteken beszámolnak területük működéséről, a kiemelkedő 

teljesítményekről, hiányosságokról, problémákról, valamint javaslatokat tesznek a 

fejlesztésekre. 

 

3.8. A vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje 

Az óvoda zavartalan működéséhez biztosítani kell a vezetői feladatok folyamatos ellátását. 

Ennek érdekében a vezetők intézményben való tartózkodásnak rendje a következő: 

 

Vezetői beosztás megnevezése Az intézményben való tartózkodás rendje 

Óvodavezető  8,00-16,30, illetve  8,00-14,00 

Óvodavezető helyettes Hét vezér úti 

telephely 

Óvodavezető helyettes Dobó István úti 

telephely 

8,00-16,00 

 

7,00-13,30, illetve 7,30-14,00 

10,30-17,00, illetve 11,00-17,00 

Tagóvoda-vezető 7,30-14,00, illetve 10,30-17,00 

 

3.9.  Az intézmény vezetője illetve a függetlenített helyettesének akadályoztatása esetére 

szóló helyettesítési rend. 

  

Az óvoda teljes nyitva tartása alatt az intézményben vezető, vagy intézkedésre jogosult 

személy tartózkodik. 

Az intézményvezetőt szabadsága, betegsége, valamint hivatalos távolléte alatt a függetlenített 

vezető  helyettes helyettesíti. 

Az óvoda vezetője köteles gondoskodni arról, hogy ő, vagy a függetlenített helyettesének 

akadályoztatása esetén a vezetői, vezető-helyettesi feladatokat ellássák. 

Az intézményvezető tartós távolléte esetén a helyettesítés teljes körű. Tartós távollétnek az 1 

hónapnál hosszabb időtartam minősül. A teljes vezetői jogkör gyakorlására vonatkozó 
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megbízás a fenntartó által történik, melyet a dolgozó tudomására kell hozni (értesítés, 

kifüggesztés). 

Az intézményvezető és helyettese egyidejű távolléte esetén a helyettesítés az intézményvezető 

által írásban adott megbízás alapján történik. 

Írásban adott megbízás hiányában az intézményvezetőt a közalkalmazotti tanács elnöke, 

továbbá tagja helyettesítheti. 

 

Helyettesítési rend: 

- az intézmény vezetőjének akadályoztatása esetén a függetlenített vezető-helyettes 

látja el a vezetői feladatokat teljes felelősséggel, az azonnali döntést nem igénylő, 

a vezető kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével 

- az intézmény vezetője, helyettesei közül egyiküknek az intézményben kell 

tartózkodnia, 

 

A vezető távollétében képviseleti és aláírási joga a vezető helyettesnek, vagy a megbízott 

személynek van, amennyiben írásos megbízása, felhatalmazása van.  

 

3.10.  A vezetés kollektív formái, kapcsolattartási formák, eljárásrendek 

 

3.10.1.  Nevelőtestület és tagjai, jogkörük, kapcsolattartásuk  

 

A nevelőtestület a köznevelési törvény alapján meghatározott jogosítványokkal 

rendelkező testület, amely a nevelési intézmény pedagógusainak közössége, nevelési 

kérdésekben az óvoda legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület 

tagja az óvoda valamennyi pedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazottja. 

A nevelőtestület tagjai: az óvodában dolgozó óvodapedagógusok. 

 

A nevelőtestület működésére vonatkozó általános szabályok 

A nevelőtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét a Nkt.70.§ a), 

valamint a EMMI r.117.§  határozza meg. 

A nevelőtestületnek nevelési kérdésekben, az óvoda működésével kapcsolatos 

ügyekben, valamint a törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben 

döntési, véleményezési és javaslattevő jogköre van. 

 A nevelőtestület az év során rendes és rendkívüli értekezleteteket tart. A nevelőtestület 
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rendes értekezleteit az óvoda éves munkatervében meghatározott, azzal megegyező 

napirenddel és időpontban az óvoda vezetője hívja össze. 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet, ha a testület egyharmada kéri, vagy rendkívüli 

esetekben az intézményvezető összehívhat. A rendkívüli nevelőtestületi értekezletet nevelési 

időn kívül a kezdeményezéstől számított nyolc napon belül kell összehívni. Az óvodavezető a 

rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásánál a napirend (meghívó) három nappal előbb 

történő kihirdetésével intézkedik. 

 Az értekezleteket, üléseket az intézményvezető vagy a téma megbízottja vezeti. Az 

ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza a javaslatokat, a határozatokat és a 

szavazás arányát, módját. A testület tagjai javaslatot tehetnek az óvodai élettel kapcsolatos 

minden kérdést illetően. Ha a javaslat elbírálása nem tartozik a nevelőtestület hatáskörébe, a 

döntésről a vezető 30 napon belül köteles szóban, vagy írásban választ adni, vagy a 

fenntartónak továbbítani. 

 A nevelőtestületi ülés akkor határozatképes, ha azon a tagság 50 % +1 fő jelen van. 

 A nevelőtestületi értekezleteken az egyes hozzászólások, jognyilatkozatok lényegét 

kiemelő jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a javaslatokat, a határozatokat, a szavazás 

arányát. A jegyzőkönyvet az óvodavezető, a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestület által 

választott hitelesítő írja alá. Csatolni kell hozzá az aláírt jelenléti ívet, fejlécén az adott 

értekezlet témájával és időpontjával. 

 A nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályban meghatározottak 

kivételével, fő szabályként - nyílt szavazással, és egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazatok 

egyenlősége esetén az óvodavezető vezető szavazata dönt. 

A nevelőtestület döntéseit határozati formában kell megszövegezni. A határozatokat nevelési 

évenként sorszámozni kell, és azokat nyilvántartásba kell venni. 

 

A nevelőtestületi,  alkalmazott értekezletekről lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyv 

készül, mely tartalmazza  

• a helyet, időt, az értekezlet napirendi pontjait, a jegyzőkönyvvezető és hitelesítő nevét 

• a jelen lévők számát 

• az igazoltan, illetve igazolatlanul távol lévő nevét 

• a meghívottak nevét 

• a jelenlévők hozzászólásait 

• a módosító javaslatok egyenkénti megszavaztatását 

A jegyzőkönyvet az értekezletet követő 3 napon belül el kell készíteni. A jegyzőkönyvet az 
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óvodavezető, a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestületi tagok közül 1 hitelesítő írja alá. A 

jegyzőkönyvhöz csatolni kell a jelenléti ívet, melyet a jegyzőkönyvet aláírók hitelesítenek. 

 

 

A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása 

A nevelőtestület valamennyi hatáskörének gyakorlási jogát fenntartja, jogszabályban 

biztosított hatásköreinek gyakorlási jogát nem ruházza át. 

 

A nevelőtestület döntési jogköréhez tartozik: 

- a pedagógiai program, és annak módosításának elfogadása, 

- a SZMSZ és annak módosításának elfogadása, 

- az óvoda éves munkatervének elfogadása, 

- az óvoda szakmai munkáját átfogó elemzések, értékelése, beszámolók 

elfogadása, 

- a Házirend elfogadása, 

- a továbbképzési program elfogadása  

- az intézmény vezetői pályázathoz készített vezetői programmal összefüggő 

szakmai vélemény kialakítása, 

- a nevelőtestület nevében eljáró pedagógus kiválasztása 

- jogszabályban meghatározott egyéb ügyek. 

 

A nevelőtestület véleményezési és javaslattevői jogkörébe tartozik 

- az óvoda működésével kapcsolatos valamennyi kérdés, 

- pedagógusok külön megbízásának elosztása, 

- helyettesek megbízása, illetve megbízás visszavonása 

 

A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére, vagy eldöntésére, 

tagjaiból – meghatározott időre, vagy alkalmilag – bizottságot hozhat létre, illetve egyes 

jogkörök gyakorlását átruházhatja szakmai munkaközösségre, vagy személyre. Az átruházott 

jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles – évente kétszer szóban, egyszer 

írásban – azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. Minderről a 

vezetőt írásban kell tájékoztatni. 

A Nevelőtestület nem ruházhatja át az alábbi jogköreit, amelyben döntési kompetenciát 

gyakorol: 
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- a Pedagógiai Program és annak módosítása elfogadása, 

- a Szervezeti és Működési Szabályzat és annak módosítása elfogadása, 

- a Házirend és annak módosítása elfogadása, 

- a munkaterv és annak módosítása elfogadása, 

- az óvodára vonatkozó átfogó elemzés elfogadása, 

- a szakmai beszámoló elfogadása. 

Az SZMSZ jóváhagyásánál a nevelőtestület élhet a jogorvoslat lehetőségével, a 

célravezető út azonban az egyeztetés. 

A nevelőtestület értekezlet levezetését az óvoda vezető helyettes látja el. 

 

3.10.2.  A tagóvodával való kapcsolattartás rendje, formája 

 

A tagóvoda – vezető részt vesz a hetenként rendszeresen tartott vezetői értekezleteken, ez 

alkalommal beszámol a tagintézményben folyó munkáról, illetve átveszi a szükséges 

információkat. 

Az értekezletek közötti időszakban felmerülő, a tagintézményben folyó munka közvetlen 

irányításához szükséges szakmai és egyéb információkat az óvodavezető soron kívül, 

közvetlenül is megadhatja. 

A tagóvoda – vezető a rendkívüli eseményeket azonnal jelenti telefonon.  

Az óvodavezetőt meg kell hívni a tagóvodában tartott értekezletekre, ezen kívül ellenőrzési 

terve alapján vagy szükség szerint esetenként látogatja a tagóvodát. 

Az óvodavezető és a tagóvoda – vezető együttesen felelnek azért, hogy a tagóvoda 

pedagógusait, illetve gyermekeit és a szülőket érintő információk időben eljussanak a 

tagóvodához, és azokat az érintettek megismerjék. 

Az óvodavezető és a tagóvoda – vezető a rendszeresített megbeszéléseken kívül közvetlen 

telefon és e-mail kapcsolatban állnak egymással. 

  

3.10.3 Szakmai munkaközösség, kapcsolattartásuk, működés rendje 

Az intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai munkaközösséget. Az 

intézményben legfeljebb tíz szakmai munkaközösség hozható létre.  

A szakmai munkaközösség részt vesz a intézmény szakmai munkájának irányításában, 

tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, összegző véleménye figyelembe vehető a 

pedagógusok minősítési eljárásában. 

A szakmai munkaközösség létrehozásának és működésének célja:  
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� az óvodapedagógusok közötti munkakapcsolat fejlesztése 

� a gyakorlati pedagógia kiemelkedő eljárásainak terjesztése 

� szakmai innováció elősegítése 

 
 

A szakmai munkaközösség dönt: 

• a működési rendjéről, munka programjáról 

• szakterületén a nevelőtestület által átruházott kérdésekről 

 

A szakmai munkaközösség véleményezi: 

• Pedagógiai Programot 

• Továbbképzési programot 

• Nevelés – oktatás eszközeinek kiválasztását 

• Szakterületét érintően a pedagógiai munka eredményességét 

 

A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget adhat: 

• Az óvodában folyó nevelő munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez 

• A pedagógusok minősítő eljárásának lebonyolításához 

•  A gyermekvédelmi feladatok ellátásával összefüggő feladatok végrehajtásával 

• Sajátos nevelési igényű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációját 

szolgáló feladatok minél eredményesebb megvalósításához 

• A pedagógusok szakmai munkájának támogatásához 

• A nevelő munka tárgyi feltételeinek fejlesztéséhez 

 

A munkaközösség feladatai : 

• A gyakorlati munkakorszerű segítése, összehangolása 

• A nevelési évre szóló munkaterv kidolgozása 

• A nevelési év végén a munkaközösség tevékenységének írásbeli értékelése, javaslat a 

továbbfejlesztésre 

• A munkaközösség profiljában tervező, elemző, értékelő tevékenység 

• Módszerek, eljárások segítése, megvalósítása, értékelése, közzététele a testületben 

• Módszertani értekezletek és gyakorlati napok szervezése 

• A szakirodalom figyelemmel kísérése, az új módszerek felkutatása, gyakorlatba 

történő integrálása 
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• A munkaközösség tagjai szakmai fejlődésének, továbbképzésének irányítása, a 

megjelenő új szakirodalom tanulmányozása és felhasználása 

• Pályakezdő pedagógusok munkájának támogatása 

• A pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, megírása, sikeres pályázat esetén annak 

lebonyolítása és elszámolása 

• A nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása 

A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a munkaközösség 

véleményének kikérésével az intézményvezető bíz meg legfeljebb 5 évre. 

Szakmai munkaközösség felelőssége, hogy a szakmai innovációk összhangban álljanak az 

intézmény munkatervével, pedagógiai programjával. 

A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség vezető irányítja. A 

munkaközösség vezetőjét - az óvodavezető egyetértési joga mellett - a munkaközösség tagjai 

egyszerű szótöbbséggel választják meg.  

A Munkaközösség vezetőjét az óvodavezető írásban bízza meg, a szakmai 

munkaközösség kezdeményezése alapján. A megbízás többször meghosszabbítható. 

 

A munkaközösség –vezető felelős: 

• A szakmai munkaközösség önálló, felelős vezetéséért 

• A munkaközösség működési tervének elkészítéséért 

• A működéshez szükséges feltételek biztosításáért 

• Az éves munkaterv elkészítéséért, az éves munkatervben átruházott ellenőrzési 

feladatok elvégzéséért 

• Új módszerek, eszközök, elméleti és gyakorlati ismeretek közzétételéért 

• A pedagógiai munka színvonalának megőrzéséért, emeléséért 

• A munkaközösség éves munkájáról szóló értékelés elkészítéséért 

Munkaközösség-vezető pótlékára, egyéb megbízási feltételekre mindig a hatályos 

jogszabály, a mindenkori intézményi költségvetés ad útmutatást.  

Az intézményben a szakmai munkaközösségek száma, a nevelőtestület által elfogadott, 

valamint összhangban kell lennie a fenntartó által elfogadott és biztosított költségvetéssel. 

 

Kapcsolattartás rendje 

• Az intézményvezető szóbeli tájékoztatása meghatározott időközönként a 

munkaközösség tevékenységéről 
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• Írásos beszámoló, összefoglaló elemzés, értékelés készítése a nevelőtestület számára 

az éves feladatterv teljesítéséről, az elvégzett fejlesztési folyamatról 

 

3.10.4. Megbízottak, kapcsolattartásuk 

 

Az óvodában meghatározott feladatokra felelősi rendszer épült ki. Célja, hogy 

megbízatásuk révén érdekeltek legyenek az óvoda eredményes működésében, céljainak 

megvalósításában. 

 

Átadott feladatok, jogkörök:  

- gyermekvédelmi feladatok, 

- munka- és balesetvédelmi feladatok, 

- tűz- katasztrófavédelmi feladatok, 

- minőségfejlesztési feladatok, 

- egyéb szakmai feladatok a munkaközösség vezetők részére 

 

Megbízatásuk egy nevelési évre szól. Eredményes munkájuk révén több éven keresztül 

megbízhatók. Munkájukért a költségvetés lehetőségei alapján jutalomként anyagi 

elismerésben részesülhetnek. Feladatukat munkaköri leírás tartalmazza. 

A feladatok ellátásával megbízottak beszámoltatásra kötelezettséggel tartoznak a 

vezető felé. Köteles az óvodavezetőnek az évzáró nevelési értekezletig írásban beszámolni 

munkájáról, eredményeiről, értékeléseket készíteni, javaslatokat tenni. Szintén beszámolási 

kötelezettség terheli azokat dolgozókat is, akik intézményi támogatással (munkaidő, 

költségtérítés) vettek részt továbbképzéseken. 

 

3.10.5. Az intézmény alkalmazottainak (közalkalmazottak) közössége, vezetővel való 

kapcsolattartásuk rendje 

 

 Az alkalmazotti közösséget az óvoda nevelőtestülete és az óvodánál közalkalmazotti 

jogviszonyban álló munkatársai alkotják. 

 Az óvodai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az Óvodán 

belül az érdek-képviseleti lehetőségeit a magasabb jogszabályok - elsősorban a Munka 

Törvénykönyve (Mt., 1992. évi XXI. törvény), a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 

(Kjt., 1992. évi XXXIII. törvény), a közoktatási törvény (1993. évi LXXIX. törvény), illetve 
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az ehhez kapcsoló végrehajtási típusú központi rendeletek (Korm. rendeletek, miniszteri 

rendeletek), és a Köznevelési törvény  – rögzítik. 

 A teljes alkalmazotti közösséget az óvodavezető hívja össze minden esetben, amikor 

ezt jogszabály előírja, vagy az óvoda egész működését érintő kérdések tárgyalására kerül sor. 

Az éves munkatervben rögzítettek alapján a nevelési év folyamán két alkalommal az 

óvodavezető hívja össze az alkalmazotti értekezletet (ún. rendes értekezletek). 

 Az óvoda dolgozói a Mt, és a Kjt. előírásait figyelembe véve közalkalmazotti 

tanácsot hozhatnak létre. Ennek szabályairól a vonatkozó jogszabályok tartalmaznak 

előírásokat, működésük rendjéről a közalkalmazotti szabályzatot hoznak létre.  

 Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét – a megbízott vezetők és a 

választott közösségi képviselők közreműködésével – az intézményvezető fogja össze. 

 A kapcsolattartásnak különböző formái  vannak, melyek közül mindig azt kell 

alkalmazni, amelyik a legmegfelelőbben szolgálja az együttműködést: 

- értekezletek, 

- megbeszélések, 

- fórumok. 

 A belső kapcsolattartás általános szabálya, hogy a különböző döntési fórumokra, a 

nevelőtestületi-, vagy az alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a 

döntési, egyetértési, és véleményezési jogot gyakorló közösségek által delegált képviselőt 

meg kell hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Az értekezletekről 

jegyzőkönyvet vezetnek. 

Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályban meghatározott részvételi, 

javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jog illeti meg. 

 Részvételi jog illeti meg az óvoda minden dolgozóját és közösségét azokon a 

rendezvényeken, amelyekre meghívót kap. 

 Javaslattételi és véleményezési jog: az intézmény megszüntetésével, átszervezésével 

feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének 

meghatározásával és módosításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának 

visszavonásával kapcsolatosan. A jogszabályban biztosított véleményezési és javaslattételi 

joggal rendelkező közösségeken kívül az óvoda működési körébe tartozó kérdésekben 

javaslatot tehet, véleményt nyilváníthat az óvoda minden közalkalmazottja. Az elhangzott 

javaslatokat és véleményeket a döntési – előkészítés során a döntési jogkör gyakorlójának 

mérlegelnie kell. 

 A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel 
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kapcsolatos álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel írásban közölnie kell. 

 Egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A döntési jogkör gyakorlója 

az adott kérdésben kizárólag úgy rendelkezhet, ha a hatályos jogszabályok szerint az 

egyetértésre jogosult személy, vagy közösség az intézkedéssel ténylegesen egyetért, melyet 

írásban rögzít. 

 Döntési jog: kizárólagos intézkedési jog, melyet jogszabályok biztosítanak. 

 

3.10.6. A vezetők és a szülői szervezet (közösség) közti kapcsolattartás formája 

 

A szülői szervezettel való együttműködés szervezése a feladata. Az óvodavezető és a szülői 

munkaközösség képviselője az együttműködés tartalmát és formáját az óvodai munkaterv és 

munkaprogramjának egyeztetésével állapítják meg. A szülői munkaközösség működési 

feltételeinek biztosításáról az óvodavezető gondoskodik. 

A szülői szervezet képviselőjét meg kell hívni a nevelőtestület ülés azon napirendi pontjainak 

tárgyalásához, amelyekben a szülői szervezetnek egyetértési vagy véleményezési jogosultsága 

van. A meghívókhoz mellékelni kell az előterjesztés írásos anyagát. A meghívót az 

értekezletet megelőzően 8 nappal korábban meg kell küldeni. 

A szülői szervezet egyetértési jogot gyakorol 

• Az SZMSZ elfogadásakor a jogszabályban meghatározott kérdésekben 

• A házirend elfogadásakor 

A szülői szervezet véleményét be kell szerezni 

• A minőségirányítási program elfogadása előtt 

• A nevelési program elfogadása előtt 

• A nevelési év rendjének elfogadása előtt 

Ha a szülői szervezet az óvoda működésével kapcsolatosan véleményt nyilvánított, vagy a 

nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyben javaslatot tett, a vélemény és a javaslat 

előterjesztéséről – 8 napon belüli rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásával – az 

óvodavezető gondoskodik. 

A szülői szervezet javaslattevő jogkörrel rendelkezik 

• Az óvoda működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben 

• Az óvoda irányítását, a vezető személyét 

• Az óvoda egészét vagy a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben. 

Az óvodai szintű szülői szervezet (közösség) vezetőjével az óvodavezető, a csoportszintű 

ügyekben a csoport szülőinek képviselőivel az óvodapedagógus, valamint az óvodapedagógus 
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területét meghaladó ügyekben a vezető-helyettes tart kapcsolatot. 

A tagóvoda-vezető a tagóvoda szülői szervezetével közvetlen kapcsolatot tart. 

Az óvodai szintű szülői szervezet (közösség) vezetőjét meg kell hívni a nevelőtestületi 

értekezlet azon napi rendi pontjainak tárgyalásához, amely ügyekben jogszabály vagy az 

óvoda Szervezeti és működési szabályzata a szülői munkaközösség részére véleményezési 

jogot biztosított. A meghívás a napirendi pont írásos anyagának legalább 8 nappal korábbi 

átadásával történhet. 

A szülői szervezet (közösség) véleményét ki kell kérni a nevelési év rendjének 

(munkatervének) elfogadásakor. 

A szülői szervezet (közösség) egyetértését be kell szerezni az óvoda adatkezelési 

szabályzatának elfogadásakor a gyermekek adatainak kezelése és ezek továbbításának 

szabályozása tekintetében. 

Az óvodapedagógus a csoport szülői képviselőjének szükség szerint, de legalább havi egy 

alkalommal ad tájékoztatást. 

Ha a szülői szervezet a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésben tájékozódni kíván, a 

kérést az óvodavezetőhöz kell címezni. A tájékoztatás megállapodás szerint történhet szóban 

vagy írásban. A szóbeli tájékoztatásról emlékeztető készük, amelynek egy példányát át kell 

adni a szülői szervezet képviselőjének.  A szülői szervezet képviselője tanácskozási joggal 

vesz részt a gyermekek nagyobb csoportját érintő ügyek nevelőtestületi vagy egyéb fórumon 

történő tárgyalásánál. A meghívásról az óvodavezetőnek kell gondoskodnia. A gyermekek 

nagyobb csoportját a házirend határozza meg. 

Ha a tájékozódás a tagóvodába járó gyermekek összességére vagy nagyobb csoportjára 

vonatkozik, a szülők tájékoztatásába a tagóvoda – vezetőt be kell vonni. 

Ha a szülői szervezet a gyermeki jogok érvényesülésének és a pedagógiai munka 

eredményességének figyelemmel kísérése során megállapításokat tesz, az óvodavezető 

gondoskodik arról, hogy azt a nevelőtestület a szülői szervezet képviselőjének részvételével 

megtárgyalja. 

Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait az éves munkaterve 

részletesen rögzíti és tartalmazza.  

 

3.11.  A szülői szervezet részére a jogszabályi előírásokon felül biztosított jogok 

A szülők a Nkt-ben meghatározott jogaik és kötelességeik teljesítése érdekében szülői 

szervezetet hozhatnak létre. 
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A szülői szervezet saját SZMSZ-ről, ügyrendjéről, munkatervének elfogadásáról, 

tisztségviselőinek megválasztásáról és képviseletéről saját maga dönt. 

A szülőkkel történő kapcsolattartást a jogszabályok és a jelen szabályzat tartalmazza. 

A szülői szervezet véleményét be kell szerezni 

• A pedagógiai program elfogadásakor  

• A Szervezeti és működési szabályzat elfogadása előtt, a vezetők és a szülői 

munkaközösség közötti kapcsolattarás módját szabályozó részében 

• A házirend elfogadásakor 

• A munkaterv elfogadásakor 

• Az adatkezelési szabályzat elfogadásakor  

• A szülőket anyagilag is érintő ügyekben 

•  A nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó programok összeghatárának 

megállapításakor 

• Vezetői pályázatnál 

• A szülői értekezlet napirendjének meghatározásához 

• Az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításához. 

• Az intézmény megszüntetésével átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, 

nevének megállapításával, vezetőinek megbízásával és megbízásának visszavonásával 

kapcsolatban 

 

3.12.  AZ ÓVODAI MUNKAKÖRÖK  

 

3.12.1. Óvodapedagógus feladata és jogköre 

 

Az óvodapedagógus munkaköri kötelezettsége, hogy feladatait a közoktatási 

törvényben megfogalmazott részfeladatok szerint ellássa. Operatív irányítási feladatait a 

munkaköri leírás tartalmazza. 

 

3.12.2. Óvodatitkári dolgozó feladata és jogköre 

 

A nevelőtestülettől és a dajkák közösségétől elkülönült feladattal rendelkező 

közalkalmazott, akinek munkaköre elsősorban az intézmény jogszerű és rendeltetésszerű 

működéséhez előírt adminisztratív feladatok elvégzése. 
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Munkáját az óvodavezető irányításával végzi, önálló intézkedési, döntési jogkörrel 

nem rendelkezik. Feladatait, munkaidejét és munkarendjét a munkaköri leírás tartalmazza. 

Munkakörébe tartozó óvodai, gazdasági, ügyviteli feladatok, s az ezekkel kapcsolatos 

ismeretek titokvédelem alá tartoznak. 

 

3.12.3. Dajka feladata, jogköre 

 

Elkülönült szervezeti egységnek nem minősülő, jogszabályokban megfogalmazott és 

saját területüket érintő kérdésekben véleményezési és javaslattévő jogkörrel rendelkező 

közösséget alkotnak. 

Elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyek szükségesek a gyermekek egész napos, 

biztonságos, egészséges életének kialakításához. A gyermekek nevelésében, gondozásában, az 

óvónő irányításával folyamatosan vesz részt. Az óvoda külső-belső képének tisztántartási 

feladatait, a vezető által munkakörébe utalt feladatokat látja el. A részletes feladatait a 

munkaköri leírás tartalmazza. 

 

3.12.4. Közalkalmazotti tanács  

Jogosítványaikat, feladataikat az óvoda közalkalmazotti szabályzata tartalmazza. 

 

3.13.  A gyermekek csoportja 

 
Az óvodai csoportok létszámát a Ktv., a fenntartó és a helyi lehetőségek határozzák 

meg.  

Az óvoda alaptevékenységét csoportban végzi. A csoportok kialakításának elveit a HNP 

tartalmazza. 

Csoportok alkalomszerű kialakítása (esetleg összevonása) az óvodavezető 

kompetenciája. 

Okai lehetnek:  - nevelés nélküli munkanapok esetén ügyelet 

- nyári nevelési időszakban 

- csökkent gyermeklétszám (pl: tavaszi, téli időszak) 
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4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

 

4.1. Az intézmény működési rendje 

A köznevelési intézmény szakmai tekintetben önálló, szervezetével és működésével 

kapcsolatosan minden olyan ügyben dönt, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. 

Az intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában és 

ellenőrzésében - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vesznek a pedagógusok és a 

szülők, valamint képviselőik. 

Az intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő 

szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az óvoda ellátja a gyermekek 

felügyeletét, párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú 

tevékenység nem folytatható. 

A munkaidőkezdést és zárást úgy kell megszervezni, hogy a hivatalos munkaidő 

folyamatosan biztosított legyen. 

A napi munkaidőkezdést és a napi munkaidő befejezését az alkalmazottak kötelesek jelenléti 

íven napra készen vezetni. A jelenléti ív vezetését, annak valóság tartalmát az óvodavezető 

helyettes folyamatosan köteles ellenőrizni. 

A munkaidő alatti távollétet óvodavezető engedélyezi. A távollétet az erre a célra 

rendszeresített nyilvántartó lapon kell vezetni. 

A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak kötelesek a névre szóló munkaidő-nyilvántartási 

lapjukat napra készen vezetni. 

A munkaidő-nyilvántartás vezetésének részletes szabályait a munkáltató határozza meg 

óvodavezetői utasítás formájában. 

Az óvodavezető munkarendje:  

Az intézmény hivatalos munkaidejében felelős vezetőnek kell az óvodában tartózkodnia.  

Az óvoda nyitvatartási idejében reggel 8,00 órától délután 16,30 óráig az óvodavezető vagy az 

óvodavezető helyettes az óvodában tartózkodik. 

 

4.2. Óvodai jelentkezés, felvétel 

Mikor köteles beíratni a szülő a gyerekét?    
A felvételek törvényességéért, a jogszabályok betartásáért az intézmény vezetője 

felelős. 
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Az előírt, szervezett jelentkezés rendjére a rendelet előírásai adnak útmutatást, mely 

tartalmazza a fenntartó és az intézmény sajátosságait is. 

A jelentkezés helyéről, idejéről, szükséges okmányokról, a felvételek módjáról a 

fenntartó önkormányzat ad tájékoztatást (plakát formában) és dönt végrehajtásáról városi 

szinten. A felvétel szervezéséről ez alapján az Intézményvezető dönt és intézkedik. 

A gyermekek szülei, amennyiben gyermekük az év folyamán betöltötte 2,5 életévét 

folyamatosan felvételre jelentkezhetnek. 

A törvény értelmében a szülő köteles óvodába beíratni gyermekét, és az óvodavezető 

köteles felvenni abban az évben, amikor az ötödik életévét betölti, szeptember 1-én induló 

nevelési évben abból a célból, hogy legalább napi négy órát óvodába járjon.  

A jelentkezéskor a szülő köteles az óvodavezetőnek bejelenteni a sajátos nevelés 

megvalósításának érdekében, ha a gyermeke született, vagy szerzett sérüléssel, 

fogyatékossággal, vagy betegséggel küzd. 

A ktv. 90. §. értelmében az óvoda nem tagadhatja meg azon gyermekek felvételét, akik 

a fenntartó helyi önkormányzat által meghatározott és közzétett működési (felvételi) 

körzetben élnek. 

 

Felvételnél elsőbbséget élvez:  

- testvérek, nagycsaládosok, 

- Alapító Okiratban meghatározott sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 

nevelés céljából, 

- az a gyermek, akit a jegyző védelembe vesz, 

 

A többi esetben jelezzük a fenntartó önkormányzatnak, aki intézkedik az óvodára 

jogosultak elhelyezéséről, esetleges átirányításáról a város más óvodáiba. 

 

4.3. A gyermekek elhelyezése, csoportba való beosztása 

  

Az óvodába felvett gyermekek beosztásáról, csoportba való elhelyezéséről az 

óvodavezető dönt. Figyelembe véve a helyi sajátosságokat, pedagógusok véleményét, szülők 

elfogadható kérését és a HNP-ban megfogalmazottakat a nevelési évben indított csoportok 

számát, a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének elveit. 
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Az integrált nevelést figyelembe véve, lehetőség szerint, ügyelni kell arra, hogy egy 

sérülésfajtából egy csoportban csak egy gyermek lehet, és összesen a csoportlétszám 10 % - át 

ne haladja meg. 

A gyermekek csoportba történő beosztását az óvónők nevelési attitűdje, a gyermek 

fejlettsége, az adott nevelési feladatok határozzák meg.  

Alapcél a gyermekek elláthatósága, biztonságos nevelési körülmények biztosítása, az 

iskolára való eredményes felkészítés megvalósulása. 

 

4.4. Az óvodai férőhely megszűnése 

 

Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha: 

- a szülő írásban bejelenti, hogy a gyermeket másik óvoda átvette, 

- a gyermek óvodából igazolatlanul tíz napnál többet van távol, melyről az 

óvodavezető a szülőt két alkalommal írásban értesíti, figyelmeztetve az 

igazolatlan hiányzás következményeire, 

- eredménytelen írásos felszólítás után a szülőnek fizetési hátraléka van. 

 

4.5. Az óvoda belső rendje, munkarendje 

 

A nevelési év részletes rendjét az óvodai munkaterv tartalmazza. 

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

 

 

4.6. Nyitvatartási rendje 

 
Az óvoda öt (5) napos munkarenddel üzemel, a jogszabály által elrendelt 

munkaszüneti napok országos rendjéhez igazodva. 

Nyitvatartási ideje: 7: 00 órától 17: 00 óráig, 10 óra. 

Az intézmény teljes nyitva tartása alatt a gyermekekkel óvodapedagógus foglalkozik. 

Az óvoda nyitását a meghatározott munkarend alapján végzik. Amennyiben az óvoda 

nyitáskor az óvónő, illetve dajka valamilyen akadályoztatása esetén nem érkezik meg, úgy 

haladéktalanul értesíteni kell az óvodavezetőt.  

Reggeli és a délutáni lépcsőzetes munkarend miatt: reggel 730 óráig, és délután 1630 

órától a gyermekek közös óvodai csoportban játszhatnak, óvónői felügyelet mellett. 



 43 

Rendezvények esetén az óvoda fentiektől eltérő nyitva tartása az óvodavezető 

engedélyével, esetlegesen az illetékes hatóságok tájékoztatásával történik.  

 

4.7. Nyári élet 

 

 A nyári életet meghatározó foglalkozásokat, a június 1. - és augusztus 31. közötti 

időszak öleli fel, mely időszakban többségében összevont csoportokban történik a nevelés. 

 Az óvoda üzemeltetése fenntartói jóváhagyás szerint nyaranta, összesen 6 héten 

keresztül szünetel, melyről a szülők a tárgyév április 15. napjáig értesítést kapnak. Nyári 

ügyeletet mindig biztosítunk, olyan nincs, hogy óvoda nincs nyitva. 

 A nyári zárás időtartama alatt történik az óvoda szükség szerinti felújítása, 

karbantartása, valamint a nagytakarítás. Ez idő alatt az óvodában ügyelet működik, 

folyamatos biztosított a gyermekek elhelyezése.  

 A zárások előtt 15 nappal össze kell gyűjteni a gyermekek elhelyezésére vonatkozó 

igényeket, és a szülőket, a gyermeket fogadó óvodáról a zárást megelőzően tájékoztatni kell. 

Az óvodai nevelési év rendjét az óvodai munkaterv határozza meg. 

 

4.8. Csoportösszevonás 

 

 Az óvodai vezetés az egyéb iskolai szünetek alatt, az óvodai élet zavartalan működését 

biztosítva, – az ésszerűség és takarékosság jegyében - írásban felméri a várható létszámot. 

 A csoport összevonásokról az óvodavezető dönt. 

 Nem vonható össze az a gyermekcsoport, ahol az ÁNTSZ területileg illetékes 

Szolgálata értesítése szerint, zárlattal járó fertőző megbetegedés van. 

 

4.9. Nevelés nélküli munkanap 

 

 Nevelés nélküli munkanapot nevelési évenként 5 alkalommal vehet igénybe a 

nevelőtestület, - melyet nevelési értekezletek, továbbképzések, nevelőtestületi szakmai céllal 

szervezett kirándulás céljára használhat fel. 

 Erről a szülők jogszabályban előírtak szerint – hirdetmény útján, illetve külön - 

írásbeli tájékoztatást kapnak (legalább 7 nappal a nevelés nélküli munkanap előtt). 

 Ezeken a napokon azon gyermekek részére, akiknek elhelyezéséről a szülők nem 

tudnak gondoskodni, az óvoda gondoskodik. 
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5. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK 

 

Az intézmény minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen 

felettesének jelenteni. A rendkívüli eseményről az intézményvezető-sportmenedzser értesíti a 

fenntartót. Az intézményvezető-sportmenedzser vagy a vezető-óvodapedagógus 

akadályoztatása (távolléte) esetén az éves munkatervben rögzített helyettesítési rend szerinti 

ügyeletes vezetőnek kell eljárni, az óvodai csoportot érintő esetben, a csoportot vezető 

óvodapedagógust intézkedési kötelezettség terheli.  

Rendkívüli esemény (bombariadó, tűz, természeti katasztrófa) esetén az épület kiürítése a 

tűzriadó terv szerinti útvonalon történik a rendőrség egyidejű értesítésével. A gyermekek a 

dolgozók vezetésével hagyják el az épületet. Az épületben senki sem maradhat, és a rendőrség 

érkezéséig, oda senki nem léphet be. Az épület kiürítésének időtartamáról, a gyermekek 

elhelyezéséről az intézkedést vezető hatóság információja alapján az intézményvezető-

sportmenedzser, vagy akadályoztatása esetén az intézkedéssel megbízott személy dönt, a 

rendőrség egyidejű értesítése mellett.  

A bombariadóról és az egyéb rendkívüli eseményről, illetve a hozott intézkedésekről 

haladéktalanul értesíteni kell a fenntartót. 

Amennyiben az intézmény csoportszobáiban a műszaki, működési feltételek tartós hiánya 

miatt a hőmérséklet legalább két egymást követő nevelési, napon nem éri el a húsz Celsius-

fokot, az intézményvezető a fenntartó, egyidejű értesítése mellett rendkívüli szünetet rendel 

el, és a rendkívüli szünet elrendeléséről tájékoztatja a szülőket. A rendkívüli szünet 

időtartama alatt az intézmény fenntartója gondoskodik,  a szülők kérésére a gyermekek, 

felügyeletéről és étkeztetésük megszervezéséről. 

Prevenciós feladatok 

Kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára, az óvodás gyermekekre, és azokra a 

személyekre, akik használói az intézménynek. Az emlékeztető elméleti felkészítésre évente 

egy alkalommal kerül sor a tűzvédelmi oktatás keretében, melynek dokumentációja a 

Tűzvédelmi Oktatási Naplóba történik.  
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Az intézmény riasztási tervét a veszélyhelyzeti teendők sorrendjét (tűzriadó, bombariadó 

stb.) a gyakorlatok során kell kipróbálni. A gyakorlatokról jegyzőkönyv készül, melyet a 

Tűzvédelmi Dokumentumokhoz csatolunk. 

Rendkívüli események bekövetkezésekor (tűzriadó, bombariadó, stb.) az óvodavezetés 

(óvodavezető, helyettesek, megbízott felelősök) az óvoda szabályzataiban rögzített szükséges 

intézkedéseket haladéktalanul megkezdi, elsődlegesen a gyermekek biztonságának 

figyelembevételével, szükség esetén, tűzvédelmi - katasztrófavédelmi szakember 

értesítésével.  

A szülőket a rendkívüli esetekről és a megtett intézkedésekről tájékoztatni szükséges. 

A gyermekek menekítése az épületből, a csoportokban kifüggesztett menekülési rajz 

szerint történik. 

 

Vezetői utasítás, szükséges feladatok 

 
- csoportok (valamennyi gyermek) gyors fegyelmezett távozásának irányítása, 

- szülők értesítése rendkívüli esetben, 

- jegyzőkönyvkészítés. 

 

Óvónők feladata 

 

- a gyermekek megnyugtatása, az épület elhagyása a megbeszélt módon és célhelyre 

- a várakozás ideje alatt a gyermekek lehetőségen belüli foglalkoztatása 

(megnyugtatása). 

 

Rendkívüli esemény bekövetkeztekor a szükséges végrehajtási rendet a Tűzvédelmi 

Szabályzat, és az óvoda Védelmi Terve szabályozza. 

Legfontosabb telefonszámok 

 

Segélyhívó:  112 

Mentők:  104  

Rendőrség:  107 

Tűzoltóság:  105 

Polgárvédelem, Katasztrófavédelem: 06-20/913-1595 Szeifert Ferenc, Hb. Karap Ferenc u. 

Fenntartó:  563-200 
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6. PEDAGÓGUS MUNKAKÖRBEN ALKALMAZOTTAK 

MUNKARENDJE, MUNKAID Ő MEGOSZTÁSA 

 
Az óvoda alkalmazottainak munkarendjét meghatározza az óvoda nyitvatartási ideje, a 

gyermekek létszáma, az óvónők kötelező óraszáma.  

Az óvodapedagógust az óvoda feladatainak elvégzése érdekében, szükség esetén a vezető 

átcsoportosíthatja bármely csoportba, munkaidejének átszervezésével. 

Munkarend biztosítja az óvoda időbeli működését. A munkarend a mindenkori munkatervben 

található. 

 

6.1. Teljes munkaidőben foglalkoztatott óvodapedagógusok munkaideje (összesen: 40 

óra): -32 óra óvodai foglalkozásokkal lekötött idő, 

- 8 óra kötelező órán felüli munkaidő, melyből: 

o 4 óra intézményben teljesíthető, az alábbi feladatok elvégzésére: 

� Dokumentáció vezetése – csoport-, mulasztási napló, fejlődési 

dokumentációk, stb. 

� MIP, HNP, 

� Minőségirányítással, fejlesztéssel kapcsolatos feladatok, 

� Értekezletek – szülői, nevelési, munkatársi, stb. 

� Fogadóórák, egyéni beszélgetések, 

� Munka-, tűz-, katasztrófa-, és balesetvédelemmel kapcsolatos 

feladatok, 

� Felelősök munkája – gyermekvédelem, munkaközösségek, stb. 

� Foglalkozásokra felkészülés, 

� Rendezvények szervezése, egyéb rendezvényeken való részvétel 

(intézményben, de nem gyerekekkel) 

� Dekoráció, eszközfejlesztés, 

� Leltározás, 

� Szertár,- és könyvtár rendezése 

  

o 4 óra az intézményen kívül teljesíthető, az alábbi feladatok elvégzésére: 

� Családlátogatások, 

� Önképzés, 

� Kapcsolattartás más intézményekkel, 
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� Eszközkészítés, 

� Magasabb szintű (városi, regionális) értekezleteken való részvétel 

 

 

6.2. Teljes munkaidőben foglalkoztatott vezető-helyettes, óvodapedagógus munkaideje 

(összesen: 40 óra): 

- 22 óra óvodai foglalkozásokkal lekötött idő, 

- 18 óra kötelező órán felüli munkaidő, melyből: 

o  Az  alábbi feladatok elvégzésére: 

� Fentiekben felsorolt óvodapedagógusi feladatok, 

� Vezető-helyettesi feladatok, melyeket külön munkaköri leírása 

tartalmaz. 

 

6.3. Teljes munkaidőben foglalkoztatott függetlenített helyettes munkaideje  

(összesen 40 óra): 

• 20 óra vezető-helyettesi feladatok, melyet külön munkaköri leírás tartalmaz 

• 20 óra gyermekvédelmi feladatok, melyet szintén munkaköri leírás tartalmaz 

 

 

6.4. Teljes munkaidőben foglalkoztatott tagintézmény – vezető (összesen 40 óra): 

• 22 óra óvodai foglalkozásokkal lekötött idő 

o Továbbá az alábbi feladatok elvégzésére: 

� Fentiekben felsorolt óvodapedagógusi feladatok, 

� Vezető-helyettesi feladatok, melyeket külön munkaköri leírása 

tartalmaz. 

Az óvodai foglalkozásokkal lekötött idő semmilyen esetben sem vonható össze a kötelező 

órán felüli munkaidővel. A kötelező órán felüli munkaidőt is minden esetben teljesíteni kell.  

 

6.5. Óvodavezető munkarendje 

Az intézmény hivatalos munkaidejében felelős vezetőnek kell az óvodában tartózkodnia.  

Az óvoda nyitvatartási idejében reggel 8,00 órától délután 16,30 óráig az óvodavezető vagy az 

óvodavezető helyettes az óvodában tartózkodik. 
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Az óvodavezető fogadóórája: 

Fogadóórák a szülők részére: az éves munkatervben meghatározottak szerint, melyet ki kell 

hirdetni a szülői értekezleteken, valamint a faliújságon. 

Fogadóóra az alkalmazottak részére: az éves munkatervben meghatározottak szerint, 

egyébként a előzetesen egyeztetett időpontban.  

Az óvodavezető a munkaszervezés során biztosítja, hogy a nyitva tartási időben folyamatosan 

biztosított legyen a gyermekek felügyelete, nevelése és a gyermekek napirend szerinti foglalkoztatása, 

különös tekintettel arra, hogy nyitástól-zárásig óvodapedagógus foglalkozzon a gyermekekkel. 

Az óvodavezető csoportban töltendő kötelező óraszáma heti 8 óra, munkaideje heti 40 

óra. A kötelező óraszáma, annak eltöltésének helye a pedagógusok munkarendjében 

meghatározott.  

 

6.6.  Nevelő munkát  segítő alkalmazottak (dajkák, pedagógiai  asszisztens) 

munkarendje  

 

A munkabeosztásukat behatárolja az intézmény nyitva tartásának ideje (12 óra), s a 

munkakörükbe utalt tevékenységek elvégzése. 

A vezető utasítására – a munkarend éves kialakításában (módosításában) – végzik 

munkájukat. A dajkák többműszakos (2) munkarendben, heti váltásban töltik munkaidejüket. 

Szükség esetén, rendkívüli helyzetben átcsoportosítás, műszak módosítás alkalmazása 

lehetséges. A helyettesítési elvek vonatkoznak ugyanúgy rájuk, mint az óvodapedagógusokra. 

A pedagógiai asszisztensek heti 40 órás munkaidővel 8,00-16,00 óráig dolgoznak. 

 

6.7.  Helyettesítési elvek 

 

Elsősorban saját csoportjában dolgozó óvónő, illetve a gyermeket legjobban ismerő 

óvónő helyettesít.  

Hosszantartó helyettesítés esetén törekedni kell az egyenletes leterhelésre, a munka 

minőségének megőrzésére. Ha a  hiányzás a 3 napot meghaladja, akkor a csoportot jól ismerő 

más óvónőt is be kell vonni a helyettesítésbe. 

Ha a csoport létszáma 10 fő alá csökken összevonással kell megoldani a hiányzó 

óvónő kiváltását. Az összevont csoport létszáma nem haladhatja meg a 25 főt.  

Dajka helyettesítése: dajka hiányzás esetén a szomszédos csoport dajkája látja el ezt a 

munkát is. A dajka helyettesítését a telephelyeken a helyettesek, tagóvoda vezető szervezi 
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meg. Két hetet meghaladó hiányzás, helyettesítés esetén a vezető módosíthatja a dajkák 

munkaidő beosztását, illetve szükség esetén más telephelyre is átirányíthatja. 

A helyettesítésért járó ellenszolgáltatás a mindenkori költségvetés függvénye. 

A több telephely adta sajátosság miatt, ha szükség van, más telephelyen is helyettesíthet a 

közalkalmazott nemcsak a munkaköri leírásban megjelölt munkavégzése helyén. 

 
 
6.8. Az alkalmazottak munkavégzésének elvárt feltételei 

 

  Az alkalmazott köteles a munkavégzés időbeni pontos megkezdésére, a 

munkavégzéshez átöltözve rendelkezésre állni. 

  Valamennyi alkalmazott részére kötelező a napi tiszta, esztétikus formaruha, - 

munkakör szerinti, folyamatos - használata. 

Az alkalmazott köteles a munkavégzés előtt utcai ruháit, a részére biztosított, 

öltözőben elhelyezni. Az óvoda vezetője nem vállal felelősséget egyetlen dolgozó 

értéktárgyaiért sem.  

Az óvoda dolgozói munkában töltött idejükről a jelenléti ívben adnak számot 

érkezéskor és távozáskor kézjeggyel való ellátással. Rendszeres (hetenkénti) ellenőrzése a 

vezető-helyettes feladata. 

 

6.9.  Belépés és bent tartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az 

óvodával 

 

A gyermekek biztonsága érdekében idegenek kíséret nélkül nem tartózkodhatnak az 

óvoda épületében.   

 Az intézmény területén tartózkodó személy köteles a közös tulajdont védeni, a 

berendezéseket rendeltetésszerűen használni, az intézmény tisztaságát megőrizni, a tűz, és 

balesetvédelmi előírásokat, a munka – és egészségvédelmi szabályokat betartani, valamint az 

intézmény zavartalan működéséhez szükséges energiával, vagy egyéb anyagokkal 

takarékoskodni. 

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók, külső igénybe vevők a helyiségekben 

megállapodás szerint tartózkodhatnak (művészek, előadók, hitoktatók).  

A fenntartó, illetve egyéb hivatalos szervek, médiák képviselőjének, előadóknak, 

programokon résztvevőknek fogadása az óvodavezető egyeztetésével történhet.   

 Az óvoda helyiségeinek használatára vonatkozó előírások a külső igénybevevőkre is 
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vonatkoznak, e személyeket az SZMSZ valamely rendelkezése megszegéséből adódóan 

vagyonvédelmi és kártérítési kötelezettség is terheli . 

Az óvoda iránt érdeklődő szülők a meghirdetett nyíltnapokon túl, előzetes egyeztetés 

szerint bármikor felkereshetik a nap folyamán óvodánkat, s felvilágosítást kérhetnek 

életünkről, óvodánk működéséről a gyermekek életének megzavarása nélkül. A 

csoportszobákba csak óvónői engedéllyel mehetnek be. 

A munkatársak hozzátartozói a csoportszobákban és a gyermekek által használt egyéb 

helységekben nem tartózkodhatnak, rendkívüli esetben is csak vezetői engedéllyel. 

Hivatalos ügyintézés, érdeklődés, az óvodatitkárnál történhet. 

Csoportlátogatások az óvoda szervezeti életének keretében – az óvoda nevelési 

folyamatának zavarása nélkül – az óvodavezető engedélyével történhet. 

Párt, politikai mozgalom, párthoz kötődő szervezet, illetve ehhez kapcsolódó politikai 

célú tevékenység nem folyhat az óvoda területén. 

Az Önkormányzat elrendelheti az intézmény egyéb célokra való felhasználását (pl.: 

választások, elemi csapás esetén). 

Az óvoda létesítményének, helyiségének használatát a Házirend szabályozza. 

Óvodánkban a gyermekek fejlődését, a szülők tájékoztatását elősegítő, óvodánk 

tevékenységével, működésével kapcsolatos reklám anyagot az óvodavezető engedélyével 

szabad elhelyezni az arra kijelölt helyen.  Reklámot egészséges életmód, környezetvédelem, 

kulturális tevékenység témában lehet kihelyezni. 

 

 

7.  NYILATKOZATTÉTEL RENDJE A TÖMEGTÁJÉKOZTATÓ 

SZERVEK RÉSZÉRE 

 

 A televízió, a rádió, az írott és elektronikus sajtó képviselőinek adott mindennemű 

felvilágosítás, valamint az óvodai honlapon megjelent mindennemű tartalom nyilatkozatnak 

minősül. 

 Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozat adásra az 

óvodavezető vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult. 

 Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak 

udvarias, konkrét, szabatos válaszokat adjon. A közölt adatok szakszerűségéért és 

pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó személy felel. 

  A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a személyes adatok 
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védelmére és a hivatali titok körébe tartozó adatokra, valamint az óvoda jó hírnevére és 

érdekeire. 

  Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, 

amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az óvoda, mint intézmény tevékenységében, 

működésében zavart, anyagi vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, 

amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik. 

 

 

8.  AZ ÓVODA HÁZIRENDJE 

 

A házirend az óvodai élet szervezeti kerete, amely a szülők felé jogokat és 

kötelezettségeket, helyi szokásokat szabályoz. A házirend a szülők megismerési és egyetértési 

jogával, a nevelőtestület elfogadásával, valamint a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 

Szükség esetén kiegészíthető módosítható. 

A házirend jól látható helyen, olvasható formában van kitűzve, illetve minden 

beiratkozó gyermek szülője megkapja. 

 

8.1. A gyermekek napi- és heti rendje 

 

A gyermekek napi- és heti rendjét a csoportnaplóban kell rögzíteni, amelynek 

időintervalluma nem térhet el az óvodai nyitva tartástól, szokás és szabályrendjétől, 

pedagógiai céljaitól.  

Az óvoda napi-és heti rendjéről a szülőket szülői értekezleten szóban, és a hirdető 

táblán írásban kell tájékoztatni. 

Az óvodába a nap folyamán a szülők bármikor behozhatják, és elvihetik gyermekeiket, 

ha a délelőtti közös tevékenységeket és a délutáni pihenést nem zavarják. 

 

9. HAGYOMÁNYOK, ÜNNEPEK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

FELADAT SZABÁLYAI 

 

Az intézményi megemlékezések, a nemzeti és az egyéb ünnepek megünneplésének 

rendjét és módját a pedagógiai program, jelen szabályzat, valamint az éves munkaterv 

határozza meg.  A feladatterv pontosan tartalmazza a rendezvény idejét, helyét, 

lebonyolításért szükséges felelőst. 
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Korunknak megfelelően megismertetni a gyermekeket a népszokások, az ünnepek 

eredetével, megszerettetni a népi kultúrát, hogy szépséget és örömet találjanak benne. 

Elsajátítani a megfelelő magatartási és viselkedési formákat. Ünnepeink segítségével színessé 

varázsolni gyermekközösségünk életét.  

Az ünnepek, hagyományok szolgálják a nevelésben kitűzött célokat, az értékrendet – 

erkölcsi, érzelmi, esztétikai – megvalósítását. Nemzeti ünnepeink méltó megünneplésével 

hazaszeretetre nevelést, egészséges nemzettudat kialakítását valósítjuk meg. 

Az ünnepek, megemlékezések, hagyományok lehetnek csoport és óvodai szinten, 

minden óvónő saját dokumentációjában tervezi meg az ünnepekre való ráhangolódást.  

Az óvodai szinten szervezett ünnepségeket egy-egy megbízott felelős fogja össze, és 

szervezi meg. 

Az éves rend az óvodavezető munkarendjében részletesen, feladatként 

megfogalmazásra kerül. Az ünnepek, hagyományok megvalósításának módja – nyílt, zárt – a 

helyi program céljainak figyelembe vételével történik. 

A Magyar Köztársaság és az Európai Unió lobogóját az intézmény homlokzatán állandó 

jelleggel el kell helyezni. Tisztántartásáról, épségének megőrzése kötelező. 

Gyermekeink életéhez kapcsolódó ünnepeink, hagyományaink: 

- Anyák napja, 

- Évzáró, 

- Gyermeknap, 

- Születésnapok, 

- Kirándulások, 

- Játszónapok. 

 

Néphagyományokhoz kapcsolódó ünnepek: 

- Karácsony,  

- Farsang, 

- Mikulás, 

- Húsvét, 

- Pünkösd, ehhez kapcsolódóan Nagycsoportosok búcsúztatása. 

 

A természettel szorosan összefüggő ünnepek: 

- Állatok világnapja, 

- Víz napja, 
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- Föld napja. 

- Madarak és fák napja 

 

Közművelődési intézmények látogatása: 

- Színház, 

- Múzeumlátogatás, 

- Könyvtár, 

- Kiállítás.  

 

Dolgozók közös hagyományai: 

- az új dolgozó köszöntése,  

- nyugdíjas búcsúztató,  

- közös ünnepként pedagógusköszöntő,  

- farsangolás,  

- közös kirándulások 

- névnapok, születésnapok tartoznak. 

Az ünnepek és hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok, elvárások: 

� Az óvoda közösségi helyiségeinek az ünnephez illő feldíszítése. 

� Tájékoztató információk kihelyezése a program időpontja előtt legalább 2 héttel. 

� Projektterv készítése az intézményi szintű rendezvényekhez (feladat – felelős – határidő 

megjelölésével). 

� A rendezvényeken való aktív részvétel, a személyre szóló feladatok maradéktalan 

elvégzése. 

� Alkalomhoz illő öltözködés – egységes arculat tükrözése (sportrendezvényeken 

formapóló; nemzeti ünnepeken ünneplő ruha; farsangkor jelmez használata). 

 

10.  A FAKULTATÍV HIT ÉS VALLÁSOKTATÁS HELYE ÉS 

ELJÁRÁSRENDJE  

 

Az óvoda biztosítja a szülő kérése alapján a gyermekek számára a történelmi egyházak 

által szervezett hit- és vallásoktatást. Ehhez szükséges: az óvoda és az egyház között létrejött 

együttműködési megállapodás, az egyház által biztosított hitoktató. 

Az óvodával kötött megállapodás alapján a hitoktatás nem zavarhatja az óvodai életet, a 

nevelés folyamatát. Az óvoda biztosítja a tevékenységhez szükséges feltételeket. 
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11. TANKÖTELEZETTSÉG ÓVODAI FELADATÁNAK ELLÁTÁSA 

 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv., valamint a végrehajtását segítő nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról rendelkező 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet hatályba lépésével 2013. január 01-vel megváltozott  a 

gyermekek tankötelezettségének megkezdésére vonatkozó szabályozás. 

Az új szabályok alkalmazása a 2012/2013-as évben azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 

2013. augusztus 31. napjáig betöltik a 6. életévüket. 

 

Az óvodavezető – figyelembe véve  a gyermek fejlődésének nyomon követéséről szóló óvodai 

dokumentumokat, valamint a gyermek nevelésében közreműködő pedagógusok véleményt –

dönt –arról, hogy a gyermek milyen módon teljesítse tankötelezettségét.: 

a.) iskolába járással, vagy 

b.) további óvodai nevelésben való részvétellel 

Az a,) esetben az óvoda  a gyermek számára kiállított óvodai szakvéleménnyel igazolja, hogy 

a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget. 

A b,) esetben az óvoda a  gyermek számára kiállított óvodai szakvéleménnyel támasztja alá 

azon döntését, mely szerint a gyermek még nem érte el az iskolába lépéshez szükséges 

fejlettséget, ezért az iskolai tanulmányok megkezdését elhalasztja 1 nevelési évvel.  Ebben az 

esetben az EMMI rendelet értelmében az óvodavezető a szakvélemény 1 példányának 

megküldésével értesíti a települési önkormányzat jegyzőjét is. 

Amennyiben az óvodavezető a gyermek fejlődésének nyomon követéséről szóló óvodai 

dokumentumok, valamint a gyermek nevelésében közreműködő pedagógus véleménye 

alapján nem tudja egyértelműen eldönteni, hogy a gyermek elérte-e az iskolába lépéshez 

szükséges fejlettséget, kezdeményezi a szakértői bizottság vizsgálatát. 

 

 

12.  AZ ÓVODA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁNAK FORMAI RENDJ E 

 

12.1. Alapvető szabályok  

 

Alapvető szabályokat a gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő 

nevelés érdekében az óvoda Munkavédelmi Szabályzata tartalmazza.  
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12.2. Alapvető kötelezettségek 

 

Gyermekekre vonatkozó: 

- Az óvoda területén lázas, beteg gyermek nem tartózkodhat, ellátásáról, 

elkülönítéséről távozásáig gondoskodni, valamint a szülőt azonnal értesíteni kell. 

- Betegsége után orvosi igazolással jöhet közösségbe. 

- Fertőző betegség esetén a szülő kötelessége az óvodát értesíteni. 

 

Az elkülönítő szobában kell elhelyezni a lázas beteg gyermeket. Felügyeletéről óvónő, 

vagy dajka gondoskodik haza meneteléig. 

Az óvoda védőnője az óvoda orvosával, és az óvodavezetővel egyeztetett 

időpontokban végzi meghatározott feladatait. 

 

12.3. A gyermek veszélyeztetésének megelőzése és megszüntetésének feladatai 

  

Az óvoda egész területén szeszesitalt fogyasztani és dohányozni tilos. 

Védő-óvó előírások rendje: 

Fertőző megbetegedés esetén az óvoda vezetője vagy képviselője az előírásoknak 

megfelelően intézkedik.  A tanév kezdetén előkészíti: az óvoda területén kívüli tartózkodást, 

melyet a biztonsági előírások betartása alapján szervezhet az óvoda, illetve a csoport, melyhez 

a szülők írásos hozzájárulásukat adják.  

Az óvodán kívül szervezett programok idejéről az óvodapedagógus köteles a szülőt 

tájékoztatni, írásos engedélyt kérni, valamint a feltételeket biztosítani (megfelelő számú 

kíséret, névsor, engedély). 

A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok 

� A gyermekekkel egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a 

foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát az 

óvodai nevelési év megkezdésekor, illetve folyamatosan (kirándulás, séta stb.), a gyermekek 

életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően ismertetni kell. 

� A gyermekek tájékoztatása, felvilágosítása a csoportos óvodapedagógusának a felelőssége. Az 

ismertetés tényét és tartalmát a csoportnaplóban dokumentálni kell. 

� Az óvodai életre vonatkozó szabályok a nem óvodás testvérekre is vonatkoznak, azok betartása 

a szülők jelenlétében is elvárás. 
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� Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott, hatályos szabványnak megfelelő játékot vásárolhat. 

Az óvodapedagógus köteles a játékon feltüntetett, vagy ahhoz mellékelt figyelmeztetést, 

feliratot, használati utasítást áttanulmányozni és az alkalmazás során betartani. 

� A gyermekek biztonsága érdekében a kaput és az ajtót minden esetben be kell csukni, ügyelve 

arra, hogy más gyermek ne menjen ki az épületből. 

� Óvodába lépéskor a szülők írásban nyilatkoznak arról, hogy ki viheti haza a gyermeket. 

� Az óvoda felügyeleti kötelezettsége a belépéstől az intézmény jogszerű elhagyásáig terjed, 

illetve az óvodán kívüli programok időtartamára áll fenn. 

 

Az intézmény vezetőjének felelőssége 

� hogy az intézmény területén a gyermekekre veszélyes eszköz, szerszám csak a 

legszükségesebb időtartamig, az adott felújítási, egyéb szerelési tevékenység idejéig, s csak 

az azzal dolgozók állandó felügyelete mellett lehet kizárólag a gyermekektől elzárt 

területen 

� hogy a gyermekek elektromos áramütés elleni védelme folyamatosan biztosítva legyen – az 

aljzatok vakdugózásával, illetve a hálózat megfelelő védelmével, 

� hogy a gyermekek az épület számukra veszélyforrást jelentő helyiségeibe ne juthassanak 

be, 

� hogy a játékok, foglalkozási eszközök vásárlásakor csak megfelelőségi jellel ellátott 

termékeket szerezzenek be, 

� hogy az udvari játékok folyamatos karbantartása, időszakos szabványossági 

felülvizsgálata megtörténjen, 

� a gyermekbalesetek megelőzése érdekében a vezető és a munkavédelmi felelős feladata a 

gyermekekkel foglalkozó valamennyi alkalmazott figyelmét felhívni a veszélyforrásokra 

(csoportszoba, udvar, séták, kirándulások, játékeszközök stb.) valamint a bekövetkezett 

baleset utáni eljárással kapcsolatos szabályok megfogalmazása, a teendők ismertetése, 

� a veszélyekre figyelmeztető jelzéseket, táblákat, hirdetményeket ki kell függeszteni, illetve 

azok tartalmát legalább évente ismertetni kell, 

� évente az intézmény egész területét felmérjék a védő, óvó intézkedések szükségessége 

szempontjából. 

Az óvodai alkalmazottak felelőssége: 

� Mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos berendezések 

használatára, kezelésére. 
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� A különböző berendezéseket úgy tárolják, hogy azokhoz a gyermekek ne férhessenek hozzá. 

� A gyermekek testi épségét veszélyeztető (szúró, vágó stb.) tárgyak otthonról ne 

kerülhessenek az óvodába. 

� A foglalkozásokra általuk készített és használt eszközök megfeleljenek a biztonsági 

előírásoknak. 

� Javaslatot tegyenek az óvoda épülete és a csoportszobák biztonsága érdekében 

� Munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek biztonságára, 

testi épségére. 

� Hívják fel a gyermekek és az óvodavezető figyelmét a veszélyhelyzetekre. 

� Azonnali veszélyelhárítás szükséges a baleset megelőzése érdekében. 

A gyermekekkel ismertetni kell a testi épségükre vonatkozó előírásokat, 

veszélyforrásokat. 

A gyermekbalesetek megelőzése miatt a gyermekek között mobiltelefon használata 

nem megengedett.  

 

12.4. Az intézmény védő – óvó – szociális előírásainak szabályai 

 

- Fertőző megbetegedés esetén az óvoda vezetője vagy képviselője azonnal, 

jogszabályoknak megfelelően intézkedik. 

- Az intézmény területén szeszes italt fogyasztani tilos. 

- Dohányozni az óvoda egész területén tilos. 

- Gyermekek által használt helyiségben, utcai cipőben tartózkodni nem szabad. 

- Az óvoda épületében és az udvarán gyermek (testvér sem) felnőtt felügyelete 

nélkül nem tartózkodhat, csak az óvodába beíratott gyermekekért vállalunk 

felelősséget. 

- Az udvaron való tartózkodás idején is a szülők az óvónéninek adják át és kérjék 

el gyermeküket, átvétel után az óvoda udvarát játszótéri tevékenységre nem 

használhatják a balesetek elkerülése végett, 

 

12.5. A gyermekbalesetek megelőzése és a baleset bekövetkeztekor szükséges feladatok 

 

Gyermek egyedül nem jöhet az óvodába, a szülő az óvodapedagógusnak köteles 

átadni, aki az egész nap folyamán vigyáz biztonságára. 
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Az óvoda épületében és udvarán található játékeszközökkel kapcsolatos baleset 

veszélyéről a gyermekeket felvilágosítjuk, felügyeletükről napközben folyamatosan az 

óvodapedagógus gondoskodik. Az óvodapedagógus köteles az óvodai nevelés folyamatában a 

gyermekeket koruknak, fejlettségüknek megfelelően tájékoztatni a veszélyforrásokról, az 

elvárandó magatartásról. A tájékoztatás folyamatosan, szükség szerint történik.  

Az udvari eszközök balesetmentes használatáért az óvónők csak a szülők távollétében, 

a gyermekek átvételétől az átadásáig vállalhatják a felelősséget. 

A szülők kötelesek telefonszámukat, munkahely és lakáscímét, elérhetőségüket, annak 

változásait bejelenteni, hogy betegség, baleset esetén azonnal értesíteni tudjuk őket, mellyel 

egy időben szükség szerint értesítjük az óvoda orvosát és a mentőket is. 

A kormány 119/2003. (VIII. 14.) Kormányrendelet alapján minden 3. életévét betöltött 

gyermek balesetbiztosításban részesül, a további élet- és balesetbiztosításokról – igényeik 

szerint – a szülők egyénileg gondoskodhatnak  

Az intézmény feladata a balesetek kivizsgálása, jegyzőkönyv készítése. 

Gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok 

� A balesetet szenvedett gyermek ellátása a gyermek felügyeletét éppen ellátó óvodapedagógus 

feladata, miután a többi gyermek biztonságáról, felügyeletéről gondoskodott. 

� A fenti feladatok ellátásában a helyszínen jelenlévő többi munkatársnak is segítséget kell 

nyújtania. 

� A balesetet szenvedett gyermek megnyugtató ellátása után tájékoztatni kell az 

óvodavezetőségét és azonnal értesíteni kell a szülőket is. 

� A gyermekbalesetek jelentésének módját az EMMI r. 169. § (2) bekezdése tartalmazza. 

� A gyermekbalesetek jegyzőkönyvezése és nyilvántartása az óvodavezetőségének a feladata. Az 

elektronikus úton kitöltött, kinyomtatott, hitelesített jegyzőkönyv egy példányát megkapja a 

szülő, egy példányát az óvoda irattárában kell megőrizni. 

Nem súlyos balesettel kapcsolatos feladatok: 

� a baleset körülményeinek kivizsgálása 

� jegyzőkönyv készítése 

� bejelentési kötelezettség teljesítése 

Súlyos balesettel kapcsolatos további előírások: 

� azonnali jelentés a fenntartónak 

� legalább középfokú munkavédelmi képesítéssel rendelkező személy bevonása a baleset 

körülményeinek a kivizsgálásába 
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A baleset körülményeinek kivizsgálásánál biztosítani kell a szülői szervezet képviselőjének 

részvételét. 

A munkavédelmi felelős különleges felelőssége, hogy 

� gyermekbalesetet követően intézkedjen annak megelőzésére, hogy hasonló eset ne 

forduljon elő, 

� az óvoda minden alkalmazottját tájékoztassa. 

Nevelési időben szervezett, óvodán kívüli programokkal kapcsolatos szabályok 

Az óvodapedagógusoknak lehetőségük van óvodán kívüli programok szervezésére is: 

• kirándulás, séta 

• színház-, múzeum-, kiállítás látogatás 

• sportprogramok 

• iskolalátogatás stb. 

A szülők a nevelési év kezdetén írásban hozzájárulnak ahhoz, hogy gyermekük az óvodán 

kívül szervezett programokon részt vegyen. 

Az óvodapedagógusok feladatai: 

� A csoport faliújságján tájékoztatják a szülőket a program helyéről, időpontjáról és a 

közlekedési eszközről. 

� A vezető óvodapedagógus tájékoztatása előzetesen szóban, majd a program 

megkezdésekor helyi formanyomtatvány (helyszín, résztvevők neve, kísérők neve, 

időtartam, közlekedési eszköz) kitöltésével írásban. 

� A program akkor tekinthető engedélyezettnek, ha azt az óvoda vezetősége írásban 

ellenjegyezte. 

Különleges előírások 

A programhoz a gyermeklétszámnak megfelelő kísérőt kell biztosítani. 

� Tömegközlekedés igénybe vételekor 8 gyermekenként 1-1 fő felnőtt kísérő – de 

minimum 2 fő 

� Bérelt autóbusz esetén 10 gyermekenként 1-1 fő felnőtt kísérő 

� Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről. 

Az óvodai alkalmazottak munkavégzésével kapcsolatos szabályok: 

� Az intézmény valamennyi alkalmazottjának érvényes munkaköri alkalmassági orvosi 

véleménnyel kell rendelkeznie. 
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� A HACCP-előírások betartása és betartatása mindenki felelőssége. 

� Az intézmény egész területén tilos a dohányzás! 

� Az intézményen belül szeszes ital fogyasztása tilos! 

 

12.6. Intézményi védő, óvó előírások 

 

A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a 

szükséges feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat. 

Minden óvodapedagógus közoktatási 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 szükség szerint 

minden óvodai csoportban – a gyermekek életkorának megfelelően – ismertetni kell az 

egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat és az 

elvárható magatartásformát. 

A gyermek óvodai életével kapcsolatos szervezési feladatokat, a csoport szokásrendszerének 

kialakítását és betartását oly módon kell ellátni, hogy azok a baleset – megelőzést szolgálják. 

Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásárolhat. A játékot használó 

óvodapedagógus köteles a játékon feltüntetett vagy ahhoz mellékelt figyelmeztetést, feliratot 

és használati utasítást gondosan áttanulmányozni és a játékszert a szerint alkalmazni. 

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

elsősegélynyújtás. Tájékoztatni kell az óvodavezetőt a gyermek kisebb sérüléseiről is. 

Bármilyen veszélyforrás észlelése esetén a gyermekcsoportot biztonságba kell helyezni, majd 

azonnal értesíteni kell az óvodavezetőt. A gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és 

jelentési kötelezettséget jogszabály szerint kell teljesíteni. 

 

Munkavédelmi feladatok: 

A környezet biztonságának érdekében állandó feladat a szükséges feltételrendszer vizsgálata, a 

feltételek javítása. Minden nevelési évben szakember segítségével jegyzőkönyvben kell rögzíteni a 

feltárt hiányosságokat, amelyek megszüntetésére az intézményvezető-sportmenedzser intézkedési tervet 

készít. 
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Minden óvodapedagógus feladata: 

� a gyerekek életkorának megfelelő balesetvédelmi oktatás 

� baleset esetén a szükséges intézkedések megtétele és dokumentálása 

� körültekintő játékvásárlás, használati utasítás szerinti alkalmazás 

� kirándulások biztonságos előkészítése 

� szülők tájékoztatása a gyerekek ruháiban és játékaiban rejlő baleseti forrásokról 

� szülők hozzájárulásának igénylése, a gyermekek felkészítése a tömegközlekedési eszközökön 

való utazáshoz, valamint minden óvodán kívüli tevékenységhez (dokumentálni szükséges) 

 

A szülőknek, valamint az intézménnyel kapcsolatban nem álló más személyeknek, az 

intézmény biztonságos működése érdekében az alábbi védő, óvó szabályok betartása 

kötelező:  

 

� A gyermekek biztonsága érdekében a kaput és az ajtót minden esetben be kell csukni, ügyelve 

arra, hogy más gyermek ne menjen ki az épületből. 

� A gyermek felügyeletét ellátó óvodapedagógus miután átadta a gyermeket a szülő részére, a 

szülő a gyermekével együtt köteles, az óvoda biztonságos működése érdekében, minél előbb 

elhagyni az óvoda épületét. 

� Az intézményben, valamint az intézményen kívül a gyermekek részére szervezett 

rendezvényeken a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény hatálya alá 

tartozó, továbbá alkohol- és dohánytermék nem árusítható.  

� Az intézményben, valamint az intézményen kívül a gyermekek részére szervezett 

rendezvényeken alkohol- és dohánytermék nem fogyasztható. 

� Az intézmény területére a gyermekekre veszélyes eszköz, szerszám behozása a szülők és más az 

óvodával jogviszonyban nem álló személy számára tilos! 

 

12.7. Nevelési időben szervezett, óvodán kívüli programokkal kapcsolatos szabályok 

 
Az óvodapedagógusoknak lehetőségük van óvodán kívüli programok szervezésére is: 

• kirándulás, séta 

• színház-, múzeum-, kiállítás látogatás 

• sportprogramok 

• iskolalátogatás stb. 

A szülők a nevelési év kezdetén írásban hozzájárulnak ahhoz, hogy gyermekük az óvodán 

kívül szervezett programokon részt vegyen. 
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Az óvodapedagógusok feladatai: 

• A csoport faliújságján tájékoztatják a szülőket a program helyéről, időpontjáról és a 

közlekedési eszközről. 

• Az óvodavezető tájékoztatása előzetesen szóban, majd a program megkezdésekor helyi 

formanyomtatvány (helyszín, résztvevők neve, kísérők neve, időtartam, közlekedési 

eszköz) kitöltésével írásban. 

A program akkor tekinthető engedélyezettnek, ha azt az óvodavezető vagy helyettese írásban 

ellenjegyezte. 

 

Különleges előírások 

 

A programhoz a gyermeklétszámnak megfelelő kísérőt kell biztosítani. 

• Tömegközlekedés igénybe vételekor 8 gyermekenként 1-1 fő felnőtt kísérő – de minimum 

2 fő 

• Bérelt autóbusz esetén 10 gyermekenként 1-1 fő felnőtt kísérő 

Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről. 

 

 Az óvodai alkalmazottak munkavégzésével kapcsolatos szabályok: 

• Az intézmény valamennyi alkalmazottjának érvényes munkaköri alkalmassági orvosi 

véleménnyel kell rendelkeznie. 

• A HACCP-előírások betartása és betartatása mindenki felelőssége. 

• Az intézmény egész területén tilos a dohányzás! 

• Az intézményen belül szeszes ital fogyasztása tilos! 

 

12.8. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők 

 

Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen 

felettesének jelenteni. Az óvodavezető dönt a szükséges intézkedésekről és a fenntartó 

értesítéséről. 

Bombariadó esetén az óvodavezető intézkedhet, minden esetben azonnal értesíteni kell a 

rendőrséget, és haladéktalanul meg kell kezdeni az épület kiürítését. Akadályoztatása esetén 

az SZMSZ-ban szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni. 

Székhelyen és telephelyen az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik. 
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Az épület kiürítésének időtartamáról, a gyermekek elhelyezéséről az intézkedést vezető 

hatóság információja alapján az óvodavezető, akadályoztatása esetén az intézkedéssel 

megbízott személy dönt. Tagóvodában az azonnali intézkedéseket a tagóvoda-vezető teszi 

meg, amelyről haladéktalanul értesíti az óvodavezetőt. 

A bombariadóról és a hozott intézkedésekről az óvodavezető rendkívüli jelentésben értesíti a 

fenntartót. 

 

 

13.  AZ ÉTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

 

Az étkezéssel kapcsolatos munkafolyamatokat végzőknek érvényes egészségügyi 

nyilatkozattal és munkaköri alkalmassági orvosi véleménnyel kell rendelkezni. 

Az étkeztetésre, kiszolgálásra előírt szabályokat a munkabiztonsági szabályzatnak, és a 

HACCP szabályzatainak megfelelően kell ellátni. 

A mosogatás, fertőtlenítés előírásait kötelező betartani és kifüggeszteni a tálaló 

konyhában. 

Ételt, ételmaradékot az óvodából kivinni, másnapra eltenni (az ételminta kivételével) tilos. 

Az étkezés hiányosságait, az étel minőségét, mennyiségét, korosztálynak nem 

megfelelő összeállítását (tápértéke), a szállítást, higiéniás hiányosságot, észrevétel után 

köteles mindenki az óvodavezetőjének jelenteni, aki ennek alapján az étkezés ellátásával 

megbízott konyhát értesíti. 

Óvodánkban az étkezés jog és nem kötelesség! 

A gyermekek részére a napi háromszori étkezést biztosítja: Központi konyha. A heti 

étrend kiírása az óvodánk előterében a szülők tájékoztatását szolgálja. 

 

Az étkezések időpontjai: 

folyamatos reggeli: 8-9:30 óra között 

ebéd: 12- 13 óra között 

uzsonna: 15-15:30 óra között. 

 

ÁNTSZ és az óvoda konyhájára vonatkozó minőségbiztosítási előírások értelmében az 

óvodába házilag készített süteményeket, ételeket behozni TILOS. Ez alól kivétel a gyermekek 

egyéni érzékenysége miatti, otthon készített étel, mely az óvodában csak szülői kérvény és 

nyilatkozat utáni Intézményvezető engedély alapján fogyasztható. 
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A konyhai dolgozó a konyha által biztosított ételből és a gyermekek születésnapi 

kínálására behozott élelmiszerből (ha az ANTSZ másként nem rendelkezik), ételmintát 

köteles eltenni, melyet 48 órán keresztül megőrzünk. 

Csak olyan élelmiszert hozhatnak be a közétkeztetésen kívül, melyet a szülő olyan 

üzletből vásároltak, melynek élelmiszer eladására hatósági engedélye van. Az innen származó 

élelmiszer számláját az óvónő köteles a fogyasztástól számított 3 napig őrizni.  

Tortát csak a készítés helyének, idejének és a szavatosság lejártának, számlával is 

történő igazolásával hozhatnak be a szülők, melyből ételmintát teszünk el (ha az ÁNTSZ 

másként nem rendelkezik).  

Kirándulások alkalmával kiegészítő tízórai (gyümölcs, kisdoboz, üdítőital) 

kiegészítheti az óvodai étrendet.   

Az egész csoport számára vitamin pótlására szolgáló gyümölcs, zöldség biztosítása a 

heti-napi „gyümölcsnap” alkalmával bővülhet, a szülők támogatásával. 

A gyermek egyéni etetése, nassoltatása az otthonról hozott élelmiszerrel nem 

egészséges, a többi gyermek előtt nem etikus mellőzését elvárjuk. 

 

14.  AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK FOLYAMATA 

 

14.1.  AZ óvoda ügyintézése 

Az óvoda ügyintézését, a mindenkori előírások betartása mellett egyszemélyi 

felelősséggel az óvodavezető látja el. 

Az ügyintézés folyamatos feladatai megoszlanak az óvodavezető, az óvodatitkár 

között. 

Munkájukat a munkaköri leírás tartalmazza. 

 

14.2.  AZ óvoda ügyvitele 

 

A csoportdokumentációk a HNP-ban rögzítettek, vezetése az óvodapedagógusok 

feladata. Az óvodapedagógusok feladata gondoskodni arról, hogy minden dokumentáció 

elzárva legyen tárolva. A gyermekcsoportba járó gyermekek adatai, szüleik elérhetőségei, az 

egész nyitvatartási idő alatt úgy kell tárolni, hogy a mindenkori intézkedésre jogosult számára 

hozzáférhető legyen.  Az egyéb gyermekeket érintő dokumentáció vezetése megbízólevelek 

alapján felelősök, munkaközösség vezetők, team tagok feladata. Az óvoda egészét érintő 

dokumentációért az óvodavezető felelős. Munkáját az óvodatitkár és a helyettes segíti.  
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14.3.  AZ óvoda működése során keletkező ügyirat kezelése 

 

Az óvoda működése során keletkező ügyirat kezelését az erre vonatkozó 

rendelkezések, Ügyviteli és iratkezelési szabályzat határozzák meg. 

Az óvoda munkájáról, belső életéről információt adni az óvodavezető és annak 

megbízottja az illetékes (hatóságok). 

Az adatszolgáltatás valódiságáért, pontosságáért az óvodavezető a felelős. 

 

15.  KÜLSŐ KAPCSOLATOK 

 

Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális 

ellátása, valamint a beiskolázás érdekében és egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn 

más intézményekkel, szervezetekkel. 

 

15.1. Pedagógiai szakszolgálat 

 

Kapcsolattartó: az óvoda vezetője és az óvodapedagógusok. 

Kapcsolat tartalma: a gyermekek speciális vizsgálata, egyéni fejlesztése,a beiskolázás 

segítése, valamint tanácsadás nevelési kérdésekben. 

A kapcsolat formája: vizsgálat kérése, kölcsönös tájékoztatás, esetmegbeszélés, konzultáció, 

szülői értekezleten való részvétel. 

Gyakoriság: nevelési évenként a beiskolázást megelőzően, illetve a pszichológus, logopédus, 

fejlesztőpedagógus és óvónők jelzése alapján szükség szerint. 

 

15.2.Pedagógiai szakmai szolgáltatók 
 

Kapcsolattartó: az óvoda vezetője, illetve a szakmai munkaközösség vezetője. 

A kapcsolat tartalma: a pedagógusok szakmai ismereteinek frissítse, bővítése, valamint 

szaktanácsadói szakmai segítés. 

A kapcsolat formája: továbbképzések, konferenciák, konzultációk, szaktanácsadói hospitálás, 

szaktanácsadói javaslat. 

Gyakoriság: nevelési évenként meghirdetett időpontokban és gyakorisággal. 

 

 

 



 66 

15.3. Gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat, gyámügyi hivatal 

 

Kapcsolattartó: óvodavezető, illetve egyeztetést követően a gyermekvédelmi felelős. 

A kapcsolat tartalma: a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése, 

esélyegyenlőség biztosítása. 

A kapcsolat formája, lehetséges módja: esetmegbeszélésen, előadásokon, rendezvényeken 

való részvétel, segítség kérése, ha a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel 

nem tudjuk megszüntetni, valamint minden olyan esetben, amikor a gyermekközösség 

védelme miatt ez indokolt. 

• a Gyermekjóléti Szolgálat értesítése – ha az óvoda a szolgálat beavatkozását szükségesnek 

látja 

• amennyiben további intézkedésre van szükség, az óvoda megkeresésére a Gyermekjóléti 

Szolgálat javaslatot tesz arra, hogy az óvoda a gyermekvédelmi rendszer keretei között 

milyen intézkedést tegyen 

• esetmegbeszélés – az óvoda részvételével, a szolgálat felkérésére 

• szülők tájékoztatása révén (a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának 

intézményben való kihelyezése), lehetővé téve a közvetlen megkeresését 

Gyakoriság: szükség szerint. 

 

A gyermekvédelmi feladatok kompetenciaelvű meghatározását az óvoda pedagógiai 

programja tartalmazza. 

 

15.4.Általános iskola 

 

Kapcsolattartó: az óvodavezető által az adott nevelési évre megbízott óvodapedagógus. 

A kapcsolat tartalma: a gyermekek iskolai beilleszkedésének segítése az óvoda–iskola 

átmenet megkönnyítésével, információk továbbítása a szülőknek. 

A kapcsolat formája: kölcsönös látogatás, szakmai fórum, rendezvényeken való részvétel. 

Gyakoriság: a közeli iskolák megkeresésére látogatás az iskolai beiratkozás előtt és az első 

félévet követően. 

 

15.5.Bölcsőde 

 

Kapcsolattartó: az óvodavezető által az adott nevelési évre megbízott óvodapedagógus. 
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A kapcsolat tartalma: a gyermekek óvodai beilleszkedésének segítése a bölcsőde–óvoda 

átmenet megkönnyítésével. 

A kapcsolat formája: kölcsönös látogatás. 

Gyakoriság: látogatás nevelési évenként az óvodai jelentkezés előtt és a beszoktatást 

követően. 

 

15.6. Fenntartó 

 

Kapcsolattartó: óvodavezető. 

A kapcsolattartás tartalma: az intézmény optimális működtetése, a fenntartói elvárásoknak 

való megfelelés, az intézmény érdekeinek képviselete. 

A kapcsolattartás formája: vezetői értekezletek, kiállítások, rendezvények, központi 

ünnepségeken való intézményi képviselet, munkamegbeszélések, adatszolgáltatás, írásos 

beszámoló. 

 

15.7. Gyermekprogramokat ajánló kulturális intézmények, szolgáltatók 

 

Kapcsolattartó: az óvodavezető által az adott nevelési évre megbízott óvodapedagógus. 

A kapcsolat tartalma: színvonalas gyermekműsorok, előadások szervezése, lebonyolítása. 

A kapcsolat formája: intézményi programok szervezése, intézményen kívüli kulturális 

programok látogatása, illetve ajánlása a szülőknek. 

Gyakorisága: az adott nevelési évre szóló munkatervben meghatározva, a szülői szervezet 

véleményének kikérésével. 

Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális 

ellátása, valamint a beiskolázás érdekében és egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fent 

más intézményekkel, szervekkel. 

Az óvodavezető kapcsolatot tart a pedagógiai szakmai szolgáltatások ellátására létrehozott 

intézményekkel. 

A pedagógiai szakmai szolgáltató szerv által közölt határidőben javaslatot tesz az általa 

igényelt, az intézményt érintő feladatok munkatervi ütemezésére. 

A gyermekek fejlesztésének, iskolára alkalmasságának, iskolaérettségének elbírálásában 

szükség szerint közreműködő nevelési tanácsadóval az óvodavezető állapodik meg az 

együttműködés kialakításában és folyamatában. 
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Az óvodához legközelebb lévő bölcsőde és általános iskola képviselőjével külön 

megállapodások rögzítik a bölcsődéből átkerülő, illetőleg az iskolába távozó gyermekek 

beilleszkedését megkönnyítő együttműködést. 

Az óvoda általános helyettese és a tagintézmény – vezető folyamatos kapcsolatot tart a 

gyermekjóléti szolgálattal, amelyről az óvodavezetőnek rendszeresen beszámolnak. A 

kapcsolattartást vezető szinten az óvodavezető gondozza. 

Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás az óvodavezető feladata. 

Az óvodát a szakmai szervezetekben az óvodavezető képviseli. 

   

 

16.   A PEDAGÓGIAI MUNKA BELS Ő ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE 

Az intézmény pedagógiai munkájának belső ellenőrzésének megszervezéséért, hatékony 

működéséért az óvodavezető a felelős. 

A pedagógiai munka belső ellenőrzése az intézmény valamennyi pedagógiai tevékenységére 

kiterjed.  

Az óvodavezető ellenőrzési rendszert dolgoz ki és működtet az intézmény pedagógiai 

kulcsfolyamatait érintő területeken. Az óvodavezető elkészíti az Intézmény ellenőrzési 

folyamatainak leírását. 

Az intézményvezető felelős a pedagógiai munka belső ellenőrzésének elvégzéséért és 

dokumentálásáért. 

Az óvodai nevelőmunka ellenőrzése: 

Az ellenőrzést az óvodavezetője, helyettese és a szakmai munkaközösség-vezető, az éves 

munkatervben foglaltak szerint végzik. 

Az ellenőrzés során a szakmai segítségnyújtás és az ösztönzés kerül előtérbe, hogy elősegítse 

a pedagógiai programban meghatározott tevékenységek teljesülését. 

Az észlelt hibákról és a kijavításuk érdekében intézkedési terv készül. 

A vezetői ellenőrzés főbb területei: 

� a munkakörrel kapcsolatos feladatok végzése (mód és hatékonyság) 

� a munkafegyelemmel összefüggő kérdések 
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Az ellenőrzés fajtái: 

� A pedagógiai-szakmai ellenőrzés célja az óvodapedagógusok munkájának belső, 

egységes kritériumok szerinti ellenőrzése és értékelése a minőség javítása érdekében. 

� Az pedagógiai-szakmai ellenőrzés különösen a foglalkozáslátogatás, a megfigyelés, az 

interjú és a pedagógiai dokumentumok vizsgálata módszereit alkalmazza. 

� A tervszerű, előre egyeztetett időpont szerinti ellenőrzés, évente legalább két 

alkalommal történik. A tapasztaltakról jegyzőkönyv készül, amelyet mindkét fél 

aláírásával igazol. 

� Eseti (spontán, alkalomszerűen) ellenőrzés a problémák feltárása, megoldása 

érdekében történik 

� Írásbeli, szóbeli beszámoltatás  

A pedagógiai munka belső ellenőrzési tervének a konkrét megvalósításának ütemtervét 

az éves munkaterv tartalmazza 

Belső ellenőrzési tervben határozzuk meg és hozzuk nyilvánosságra: 

� az ellenőrzéssel kapcsolatos hatásköröket.  

� az óvodavezető mit kíván személyesen (vagy delegáltja útján) ellenőrizni 

Az ellenőrzést végzi A táblázatban használt rövidítés 

óvodavezető 

óvodavezető-helyettes 

munkaközösség-vezető 

ÓV 

ÓVH 

MV 

 

A pedagógiai 
ellenőrzés területei 

IX. X. XI. XII. I. II. III.  IV V.  VI.  VII.  VIII.  

Felvételi előjegyzési 
napló  

ÓV    ÓV       ÓV 

Felvételi és 
mulasztási napló 

ÓV  
 

ÓV 
ÓVH 

   
 

ÓV 
ÓVH 

    
 

ÓV 

Óvodai csoportnapló  ÓV 
ÓVH 
MV 

ÓV 
ÓVH 
MV 

    ÓV 
ÓVH 
MV 

    ÓV 
ÓVH 
MV 

Gyermeki fejlődés 
nyomon követő 
dokumentáció 

ÓV 
ÓVH 
MV 

ÓV 
ÓVH 
MV 

    ÓV 
ÓVH 
MV 

    
 

ÓV 
ÓVH 
MV 



 70 

Óvodai 
szakvélemény 

      VÓ      

Statisztika, normatíva 
igényléséhez 
kapcsolódó 
dokumentumok 

 ÓV 
ÓVH 

 
 
  

   ÓV 
ÓVH 

     

Kapcsolattartás a 
szülőkkel 

ÓV 
ÓVH 

     ÓV 
ÓVH 

  ÓV 
ÓVH 

  

Óvodai csoportban 
végzett 
nevelőmunka/óvodai 
foglalkozás 

 ÓV 
ÓVH 
MV 

 

    ÓV 
ÓVH 
MV 

 

     

Kirándulás  ÓV 
ÓVH 
MV 

     ÓV 
ÓVH 
MV 

ÓV 
ÓVH 
MV 

   

Ünnepek, 
hagyományok és 
külső megjelenésük 

   ÓV 
ÓVH 

    ÓV 
ÓVH 

ÓV 
ÓVH 
MV 

  

Munkaközösség 
tevékenysége 

  ÓV 
ÓVH 

    ÓV 
ÓVH 

    

Nevelőmunkát 
közvetlenül segítő 
munkája (dajka, 
pedagógiai 
asszisztens munkája 

 ÓV 
ÓVH 

 

    ÓV 
ÓVH 

     

Munkarend-
munkafegyelem 

 ÓV 
ÓVH 

    ÓV 
ÓVH 

     

 

16.1.   Az óvodavezető feladatai 

 

Az óvodavezető a vezetői munkatervben rögzített ellenőrzési terv alapján végzi 

ellenőrzési, értékelési feladatait. 

 

Az ellenőrzés magában foglalja: 

- a törvény, az erkölcs előírásait, 

- a HNP célkitűzéseinek betartását, 

- a minőségi munka végzésére és eredményeire vonatkozó előírásokat, 

- a munkaköri kötelezettségben meghatározott feladatok ellátását. 

 

Az ellenőrzés tervszerűen az éves célok, feladatok meghatározása figyelembevételével 

történik. Ütemezését a vezető éves munkaterve tartalmazza, melyet a nevelőtestület a 

tanévnyitó értekezleten elfogad. Az ellenőrzésben részt vehet a helyettes, és a vezető által 

megbízott személyek.  
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A rendkívüli ellenőrzésről az óvodavezető dönt. Az ellenőrzést kezdeményezheti a 

helyettes, szakmai munkaközösség. 

Az ellenőrzést elemzés, értékelés, összegzés, felad meghatározás és ahhoz való felelős 

kijelölése követi.  Az általános tapasztalatokat, eredményeket nevelőtestületi értelmezés, 

értékelés is követi. Az ellenőrzés, értékelés tapasztalatait, feladatait a szóbeli megbeszélés 

után írásban való rögzítés követi, a helyi sajátosságoknak megfelelően. 

 

16.2. Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) 

 

FEUVE fogalma: 

 A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés az Áht. 121. §-ában 

meghatározott ellenőrzés. Intézményen belül a gazdálkodásért felelős szervezeti egység által 

folytatott első szintű pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer. 

 A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok tartalmazzák a pénzügyi döntések 

dokumentumainak elkészítését (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a 

szerződések, a kifizetések, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is). 

 A FEUVE rendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, 

melyek alapján az intézmény érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, 

létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes 

gazdálkodás követelményeit. 

 Gazdasági Egység, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az Ámr. 

17. §-ában meghatározott FEUVE szabályzatot hatályba léptette.  

 A Gazdasági Egység vezetője és az intézmény vezetője – a vonatkozó jogszabály 

(Ámr.) előírásaira figyelemmel – közösen felelős az ún. FEUVE rendszer intézményre 

kiterjedő, folyamatos és szabályszerű működtetéséért. 

 Az Óvodai Intézmény gazdálkodási, számviteli tárgyú – Gazdasági Egység által 

elkészített, valamint a hozzá tartozó önállóan működő helyi önkormányzati költségvetési 

szervek részére kiadott – szabályzatainak listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 Jelen SZMSZ 3. számú melléklete tartalmazza a szabálytalanságok kezelésének rendjét. 

 

16.3 . Óvodai iratok kivitele az óvodából 

 

Óvodai iratokat az óvoda területéről kivinni tilos. Kivételt képez, amikor erre a vezető 

külön utasítást ad. 
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16.4. Az óvoda tulajdonában lévő bélyegzők 

 

Az óvoda tulajdonában két bélyegző van, melyek formái, feliratai: 

Használhatja az óvodavezető, a vezető helyettes, az óvodatitkár. Az óvoda bélyegzőjét 

az óvodavezető engedélyével lehet csak az épületből kivinni. Elvesztése, betörés során való 

eltűnése esetén jogszabályoknak megfelelően kell eljárni. 

 

16.5.  Pedagógiai dokumentáció 

 

A pedagógiai dokumentációt a PP rögzíti. 

 

16.6. Az óvodai dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések 

 

Dokumentumok 

megnevezése 

Megismertetése, tájékoztatás Időpont 

PP,  Szóban értekezleteken 

Írásban intézményvezető irodában 

megtekinthető 

Év elején 

Egész évben 

Egész évben 

SZMSZ Egyetértési jog gyakorlására – szóbeli 

tájékoztatás, Szülők, SZSZ 

Írásban intézményvezető irodában 

megtekinthető  

Év elején 

 

Egész évben  

Egész évben 

Házirend Mindenbeiratkozó gyermek szülője megkapja 

Írásban  

Óvoda honlapján 

Beiratkozáskor 

 

Egész évben  

Egész évben 

Jegyzőkönyvek Szülőket érintő tartalom esetén egyeztetés 

szerint 

Szükség szerint 

Munkatervek Szülőket érintő részterületek 

Szóbeli tájékoztatás 

Írásban intézményvezető irodában 

megtekinthető 

Csoport értekezlet 

Szükség szerint  

Egész évben 
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Az adatvédelem az óvoda minden dolgozója számára kötelező. 

A teljes körű dokumentációról és adatkezelésről az IMIP rendelkezik. 

 

16.7.  Jutalmazás elvei, formái 

 A jutalmazás általános, helyi irányelvei  

 

Jutalom adható, ha az Államháztartási törvény, annak végrehajtási rendelete, valamint 

az intézményi költségvetés azt lehetővé teszi. Adhatják az óvoda vezetője, illetve a fenntartó. 

Jutalomban részesülhet az a dolgozó: 

- aki képességeihez mérten, minőségi, kiemelkedő munkát végez,  

- pedagógiai munkája, eredményessége kihat, befolyásolja a gyerekek pozitív 

személyiségfejlődését, 

- munkatársaival való kapcsolata konstruktív, tartalmas, 

- részt vesz az óvoda imázsának eredményes kialakításában, pedagógiai, tárgyi, 

személyi életének gazdagításában, 

- munkafegyelme, hatása a testületre pozitív hatással bír, 

 

Jutalomban nem részesülhet az a dolgozó, aki: 

- fegyelmi vétséggel kapcsolatos eljárás alatt áll, 

- még nem rendelkezik fél éves közalkalmazotti jogviszonnyal, 

- munkaköri kötelezettségeit részben vagy egészben nem teljesítette, 

- részére kiadott, vállalt feladatokat határidőn belül nem teljesítette 

maradéktalanul. 

 

A dicséret, jutalmazás formái lehetnek: 

- Egyéni és csoportosan történő. 

- Szóban és írásban. 

- Tárgyi jutalom, ajándék és díjazás. 

 

A jutalmazás megítélését segíti: 

- A vezető rendszeres ellenőrző, értékelő, segítő munkája, 

- A külső- belső személyek, csoportok, szervezetek szóbeli- írásbeli megítélése.  
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16.8.  Kereset -kiegészítés  feltételei 

 

 Az óvodavezető határozott időre, vagy egyszeri alkalomra szólóan kereset kiegészítéssel 

ismerheti el a kiváló teljesítményt, az átmeneti többlet feladatok ellátását 

A kereset-kiegészítés összege a Kjt. 118. § (11) (12) b pontjában foglaltak szerint adható 

Az intézményvezető kereset-kiegészítéssel ismerheti el meghatározott munkateljesítmény 

elérését, illetve - a helyettesítést kivéve - az átmeneti többletfeladatok ellátását, így különösen 

a pedagógiai fejlesztő tevékenységet, a nevelés céljait szolgáló kötelező órán kívüli 

foglalkozás terén nyújtott minőségi munkavégzést (a továbbiakban: kiemelt munkavégzésért 

járó kereset-kiegészítés). A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés megállapítható - 

a közoktatási intézmény bármely alkalmazottja részére - egy alkalomra, illetőleg 

meghatározott időre. A meghatározott időre szóló kereset-kiegészítést havi rendszerességgel 

kell kifizetni. A kereset-kiegészítés megállapításánál figyelembe kell venni a vezetői 

feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak 

teljesítményértékelésének eredményeit. A kereset-kiegészítésre való jogosultság legfeljebb 

egy nevelési évre szólhat. A kereset-kiegészítést ugyanaz a személy több alkalommal is 

megkaphatja. A kereset-kiegészítésre való jogosultság megállapítása során előnyben kell 

részesíteni azt, aki az intézményi teljesítményértékelés alapján az előző nevelési évben 

kereset-kiegészítésben részesült, feltéve, hogy a minőségirányítási programban meghatározott 

ciklusidő nem telt el, és a munkáltató megítélése szerint teljesítményével ismét kiérdemelte 

azt. 

 

16.9. A minőségi bérezés helyi kritériumai 

 

A fenti kereset-kiegészítés adható azoknak a dolgozóknak, akinek: 

- Elméleti, gyakorlati tapasztalatai kiemelkedő a helyi program megvalósításában, 

- Felkészültek az óvodai program specifikus ellenőrzési, mérési rendszerére, 

- Vállalják a csoport, Team-ek vezetését, hatékony működtetését, 

- A tapasztalatok, új ismeretek átadásában kreatívak, hatékonyak, 

- Írásbeli munkájuk: elemzésük, összegzésük átfogó, óvoda arculatára szabott, 

minőségi fejlesztést eredményez, 
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- Eredményes munkájukkal, személyiségükkel hatnak, vonzzák a testület tagjait az 

együttműködésre, az ellenőrzés, mérés, értékelés megoldásaira, a pedagógiai 

szabadság érvényesítésével, 

- Részt vesz a program beválás folyamatos vizsgálatában való előkészület, 

szempontsorok kidolgozása, ütemezése. 

-  

16.10. Munkaruha, védőfelszerelés 

A Munka tv.165.§ (2.) bek és a Kjt. 79.§ (1.)vh.rend. alapján a munkaruha juttatás minden 

olyan munkakörben kötelező, ahol a munkavégzés miatt a ruházat védelme szükséges. A 

munkaruha és védőfelszerelés nem váltható meg pénzben.  A munkaruha és védőfelszerelés 

természetben, és díjtalanul elismervény ellenében adható ki. A munkaruha a juttatási idő 

letelte előtt a munkáltatóé, utána pedig a közalkalmazott tulajdonába megy át. Munkaruha 

juttatásra jogosító munkakörök: 

• Óvodapedagógus 

• Dajka 

• Óvodatitkár 

A munkaruha juttatás kihordási ideje 1 év. A juttatás tartalma: 1 váltás felsőruházat, vagy 1 

pár papucs. 

 

A munkaruha juttatást mindig az aktuális költségvetés határozza meg. Amennyiben a 

költségvetés biztosít rá fedezetet, abban az esetben adható. 

 

16.11. Étkezési utalvány 

A közalkalmazotti jogviszonyban állók esetenként étkezési utalványt kaphatnak, ha  az 

intézmény költségvetésében erre keret biztosított. 

  

16.12. Vagyonnyilatkozat –tételi kötelezettség előírása 

 

A 2007.évi CLII.tv.4.§ d. pontja értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége van 

kétévente az óvodavezetőnek, a helyetteseknek, és a tagóvoda vezetőjének.



 
                  

 
17.   TÁJÉKOZTATÁS A NEVELÉSI PROGRAMRÓL, AZ SZMSZ- RŐL, A 

HÁZIRENDR ŐL, A MIN ŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMRÓL; A DOKUMENTUMOK 

ELHELYEZÉSE  

 

       Az óvoda pedagógiai programját, SZMSZ-ét, házirendjét, egy-egy példányban el kell helyezni 

székhelyen az óvodatitkárnál, telephelyen a tagóvoda-vezetőnél. A dokumentumokat a szülők 

szabadon megtekinthetik. A tagóvodában erre időpont-egyeztetést kell kérni.  

 A pedagógiai program másolati példánya minden csoportban megtalálható, ami a szülők számára 

nyomtatott formában bármikor hozzáférhető.  

 Tájékoztatás adható a szülői értekezletek alkalmával, valamint az óvoda lehetőséget biztosít arra, 

hogy a szülők az óvodai beíratás előtt is választ kapjanak kérdéseikre. 

 A gyermek felvételekor az óvodai házirendet a szülővel ismertetni kell.  

 

18. A MUNKASZERVEZET M ŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI 

Az alkalmazotti jogviszony létrejötte: 

Az intézményvezető, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója a munkavállalóval az alkalmazotti 

jogviszony létesítésekor állapodik meg, melynek írásba foglalt dokumentuma a munkaszerződés. 

A munkaszerződés tartalmazza, hogy az érintett alkalmazott milyen munkakörben és milyen 

feltételekkel, milyen mértékű alapbérrel és mely időponttól, milyen időtartamra kerül 

alkalmazásra. Az alkalmazott jogviszonyárra vonatkozó kinevezés elválaszthatatlan mellékletét 

képezi a névre szóló munkaköri leírás. 

Munkaköri leírás 

Az intézmény alkalmazottainak konkrét, egyedi feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák.  

Az egyedi (személyre szóló) munkaköri leírásokat feladatváltozás, szervezeti egység módosulás, 

illetve minden, a konkrét munkavégzéssel kapcsolatos változás esetén aktualizálni kell. Az 

aktualizálásnak lehetőleg a változással azonos időben, de legkésőbb 15 naptári napon belül meg 

kell történnie. 

A munkaköri leírások kötelező tartalmi elemei: 

� egyedi azonosító (iktatószám) 

� oktatási azonosító, ahol releváns 
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� kinek, milyen munkakörre került kibocsátásra 

� az érintett alkalmazott jogállása, jogaira és kötelezettségeire milyen további rendelkezések 

vonatkoznak 

� melyek a konkrét (ténylegesen végzendő) feladatai, kötelezettségei 

� a munkavégzés helye és időtartama 

A munkavégzés 

A munkavégzés a munkaköri leírásban (vagy a külön utasításban) megjelölt munkahelyen, az ott 

érvényben lévő szabályok szerint történik. A megfelelő munkakörülmények (a jogszabály által 

meghatározott feltételek) biztosítása a munkáltató feladata. 

A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességeinek megfelelően, az elvárható 

szakértelemmel és pontossággal, körültekintéssel az arra vonatkozó szabályoknak, a munkahelyi 

vezetője utasításának, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően végezni. 

A szabadság 

Az éves rendes szabadság kivételéhez ütemtervet kell készíteni, tárgyév május 15-ig.  

A szabadság igénybevételét az óvodavezető engedélyezi. 

Az alkalmazottak részére megállapított szabadságról, illetve a már ténylegesen letöltött 

szabadságról, naprakész nyilvántartást kell vezetni.  

A munka díjazása 

A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat a munkaszerződésben kell rögzíteni. Az 

illetmény meghatározásakor a közalkalmazottakra vonatkozó törvényi előírás kereteit be kell 

tartani. 

Az egyéb személyi juttatásokra vonatkozóan a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a 

Munka Törvénykönyve, illetve ezek végrehajtására kibocsátott jogszabályok hatályos 

rendelkezései az irányadók. 

Munkakör átadás 

A vezető beosztású dolgozók valamint az intézményvezető által kijelölt munkakört betöltő 

dolgozók munkaköre átadásáról és átvételéről személyi változás esetén jegyzőkönyvet kell 

felvenni. 

A munkakör átadás-átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról a munkakör szerinti felettes 

vezető gondoskodik, az eljárást a változástól számított legkésőbb 15 napon belül be kell fejezni. Ha 
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a munkakört korábban betöltő személy almazotti jogviszonya megszűnik, az átadás – átvétel 

lebonyolításának határideje az érintett utolsó munkanapja. 

 

 

19.  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

 A Szervezeti és működési szabályzatot az óvoda nevelőtestülete fogadja el, amely a fenntartó 

jóváhagyásával válik érvényessé. 

 Amennyiben a Szervezeti és működési szabályzat felterjesztésére nem érkezik válasz, a 

hatályba lépés napja a felterjesztést követő 30. nap utáni első képviselő-testületi ülés napja. 

 A hatálybalépéssel egyidejűleg érvényét veszti az óvoda…/2007 sz. Szervezeti és működési 

szabályzata. 

 

A hatályba lépett Szervezeti és működési szabályzatot meg kell ismertetni  

• az óvoda azon alkalmazottaival is, akik nem tagjai a nevelőtestületnek, valamint  

• azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával és meghatározott körben használják 

helyiségeit. 

 A Szervezeti és működési szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az óvoda 

valamennyi alkalmazottjára kötelező, megszegése esetén az óvodavezető munkáltatói 

jogkörében intézkedhet. 

A Szervezeti és működési szabályzatban foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell. 

 

Mellékletek           

 

1. számú melléklet: A nevelőtestület működésére és a szakmai munkaközösségre vonatkozó 

általános szabályok. 

2. számú melléklet: Az óvoda Adatkezelési szabályzata 

3. számú melléklet: Munkaköri leírás minták 

 

Az SZMSZ-hez kapcsolódó önálló belső szabályzatok: 

  

• Házirend 

• Munkavédelmi és balesetvédelmi szabályzat 
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• Tűzvédelmi szabályzat 

• Leltárkezelési és leltározási szabályzat 

• Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata 
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2. A szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata, módosítása 

 

Felülvizsgálata: évenként, jogszabályi és használhatósági szempontok figyelembevételével 

Módosítása: az óvodavezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnöke 

A módosítás indoka lehet: 

• jogszabályváltozás 

• alapító okirat tartalmának változása 

• túlszabályozott rendszer 

• hiányosan szabályozott rendszer 

• hibás illetékesség vagy hatáskör kijelölés 

A módosítás során az elkészítésre vonatkozó legitimációs eljárást kell lefolytatni. 

 

3. A szervezeti és működési szabályzat nyilvánossága 

 

• A hatályba lépett SZMSZ-t meg kell ismertetni az óvoda minden alkalmazottjával, valamint 

azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával, és meghatározott körben használják 

helyiségeit. 

• Az SZMSZ-ben foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell. 

• A hozzáférhetőség biztosítását jelen Szabályzat tartalmazza. 

 

4. A szervezeti és működési szabályzat melléklete 

 

Adatkezelési szabályzat 

 

(Lásd a Nevelési-oktatási intézmények szabályzatgyűjteménye 2. sz. melléklet Adatvédelmi 

szabályzat pontját.) 

 

Kelt: ……………………………, ……… év ………………… hónap …… nap 

 

 

 ……………………………… P. H. 

 óvodavezető 

 



 

 81 

 

Legitimáció 

 

 

A szervezeti és működési szabályzat tekintetében véleményezési jogával élt az óvoda szülői 

szervezete. Véleményüket a ………………… számú jegyzőkönyv tartalmazza. 

 

Kelt: ……………………………, ……… év ………………… hónap ……… nap 

 

 …………………………………… 

 szülői szervezet elnöke/képviselője 

 

 

 

A szervezeti és működési szabályzatot a nevelőtestület ……… arányú „igen” szavazatával, ……… 

számú nevelőtestületi határozatával ………………………. napján elfogadta. 

 

…………………………………… 

nevelőtestület képviselője 

 

 

Abban az esetben, ha az SZMSZ rendelkezéseinek érvénybelépésével a fenntartóra/működtetőre 

többletkötelezettség hárulna, úgy az érvénybelépés előtt ki kell kérni az egyetértését. 
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Mellékletek         1.sz. melléklet 

 

A NEVELŐTESTÜLET M ŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

 

A nevelőtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét a közoktatási törvény 

56–57. § - ai, valamint a rendelet 29. § - a határozza meg. 

 

A nevelőtestület a nevelési év folyamán rendes és rendkívüli értekezletet tart. 

 

A nevelőtestület értekezleteit az óvoda munkatervében meghatározott napirenddel és időponttal az 

óvoda vezetője hívja össze. 

 

Az óvodavezető a rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásáról a napirend három nappal 

előbb történő kihirdetésével intézkedik. 

 

A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásának nevelőtestületi kezdeményezéséhez a 

pedagógusok egyharmadának aláírása, valamint az ok megjelölése szükséges. Az értekezletet 

foglalkozási időn kívül a kezdeményezéstől számított nyolc napon belül össze kell hívni.  

 

A nevelőtestületi értekezlet előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos rendelkezések: 

 

A nevelőtestületi értekezletet az óvodavezető készíti elő. A nevelőtestület írásos előterjesztés 

alapján tárgyalja  

• a nevelési program,  

• az SZMSZ,  

• a házirend,  

• a munkaterv,  

• az óvodai munkára irányuló átfogó elemzés,  

• a beszámoló 

elfogadásával kapcsolatos napirendi pontokat. Az óvodavezető az előterjesztés írásos anyagát a 

nevelőtestületi értekezlet előtt legalább nyolc nappal átadja a munkaközösségek vezetőinek, 

valamint gondoskodik annak kifüggesztéséről. 
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Ha a munkaközösség megvitatta az írásos anyagot, akkor a munkaközösség-vezető szóban 

ismerteti a munkaközösség véleményét a nevelőtestület előtt. Írásban továbbítja az óvodavezetőhöz  

 

• a munkaközösség javaslatát a nevelőtestület által elkészítendő munkatervhez, valamint  

• a munkaközösség saját működési területére vonatkozó értékelést az intézmény munkáját átfogó 

éves elemzés elkészítéséhez. 

 

A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához meg kell hívni az egyetértési jogot 

gyakorló óvodaszék, illetőleg a véleményezési jogot gyakorló szülői munkaközösség képviselőjét. 

 

A nevelőtestületi értekezlet levezető elnöki feladatait az óvodavezető-helyettes, akadályoztatása 

esetén a munkaközösség-vezető látja el. A jegyzőkönyv hitelesítésére az értekezlet két 

nevelőtestületi tagot választ. 

 

Ha a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel hozható döntésekor szavazategyenlőség keletkezik, a 

határozatot az óvodavezető szavazata dönti el. A nevelőtestület döntéseit határozati formában 

kell megszövegezni. A határozatokat sorszámozni kell, és azokat nyilvántartásba kell venni. 

 

A nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvével kapcsolatos teendők: 

 

• A jegyzőkönyvet az óvodatitkár vezeti. 

• Az értekezletet követő három munkanapon belül kell elkészíteni.  

• Az óvodavezető, a jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő írja alá.  

• Csatolni kell mellé a jelenléti ívet.  

 

A nevelőtestület akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Döntéseit 

egyszerű szótöbbséggel hozza.  

 

Az óvodavezetői megbízással kapcsolatos rendkívüli nevelőtestületi értekezlethez a nevelőtestület 

kétharmadának, az alkalmazotti közösség értekezletének határozatképességéhez az óvodában 

dolgozók kétharmadának jelenléte szükséges.  
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A határozatképesség meghatározásakor figyelmen kívül kell hagyni azt, akinek a közalkalmazotti 

jogviszonya szünetel, amennyiben meghívás ellenére nem jelenik meg.  

 

Az intézmény vezetésére vonatkozó program és a fejlesztési elképzelések támogatásáról (vagy 

elutasításáról) a nevelőtestület titkos szavazással határoz, egyébként döntéseit nyílt szavazással 

hozza. 
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          2. sz. melléklet 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 

 

Általános rendelkezések 

 

 

1. Az Adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja 

 

Az alkalmazottak, valamint a gyermekek adatai nyilvántartása, kezelése, továbbítása, 

nyilvánosságra hozatala, intézményi rendjének megállapítása, az ezekkel összefüggő adatvédelmi 

követelmények szabályozása.  

 

 

2. A Szabályzat alapját képező jogszabályok 

 

• a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. 

törvény 

• a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, különös tekintettel a 2. számú mellékletére 

• a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 83/B–D 

§- ai és az 5. számú melléklete 

• a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet és 4. 

számú melléklete 

 

3. A Szabályzat hatálya 

 

3.1 A Szabályzat hatálya kiterjed az óvoda vezetőjére, vezető beosztású alkalmazottaira, minden 

közalkalmazottjára, továbbá az intézmény gyermekeire.  

 

3.2 Ezen szabályzat szerint kell ellátnia 

– a közalkalmazotti alapnyilvántartást, valamint a közalkalmazott személyi iratainak és 

adatainak kezelését (továbbiakban együtt: közalkalmazotti adatkezelés), továbbá 
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– a gyermekek adatainak nyilvántartását, továbbítását, kezelését (továbbiakban: gyermekek 

adatainak kezelése).  

 

3.3 A Szabályzatot megfelelően kell alkalmazni a közalkalmazotti jogviszony megszűnése után, 

illetve e jogviszony létesítésére irányuló előzetes eljárásokra.  

 

 A gyermekekkel kapcsolatos titoktartási kötelezettség független a közalkalmazotti jogviszony 

fennállásától, hiszen az annak megszűnése után határidő nélkül fennmarad.  

 

4. A Szabályzatban használt fogalmakhoz a Függelék szerinti Értelmező rendelkezések 

kapcsolódnak. 
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1. rész 

A közalkalmazottakra vonatkozó adatkezelés 

 

 

1. Felelősség a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért 

 

1.1 Az intézményben a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért felelősséggel 

tartozik:  

– az óvoda vezetője 

– a teljesítményértékelésben részt vevő vezető 

– a személyügyi adatkezelésben bármilyen formában közreműködő közalkalmazott 

– a közalkalmazott a saját adatainak közlése tekintetében 

 

1.2 Az óvoda vezetője felelős a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok védelmére és 

kezelésére vonatkozó jogszabályok, valamint a Szabályzatban rögzített előírások 

megtartásáért, illetve e követelmények ellenőrzéséért.  

 

1.3 Az óvodavezető, a helyettesek és az óvodatitkár felelősek az illetményszámfejtés körébe 

tartozó adatok intézményen belüli feldolgozása és továbbítása során az adatvédelmi 

rendelkezések betartásáért.  

 

 

2. Az alkalmazottak nyilvántartott adatai 

 

2.1 A közoktatásról szóló törvény alapján nyilvántartott adatok: 

 

a) név, születési hely és idő, állampolgárság: 

b) lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, azonosító szám: 

c) munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok: 

– iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása; 

– munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, besorolással 

kapcsolatos adatok; 

– alkalmazott részére adott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek; 
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– munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre irányuló 

további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés; 

– munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelő 

tartozás és annak jogosultja; 

– szabadság, kiadott szabadság; 

– alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei; 

– az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei; 

– az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei; 

– a többi adat az érintett hozzájárulásával. 

 

2.2 A közoktatásról szóló törvény szerint nyilvántartott és kezelt adatok köre alapvetően 

megegyezik a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 5. számú mellékletében 

meghatározott adatkörök adataival, ezért az alkalmazottak adatainak nyilvántartására a 

közalkalmazotti alapnyilvántartás vezetése szolgál a Szabályzat melléklete szerinti adatkörök 

formájában. 

2.3 A közalkalmazotti alapnyilvántartás rendezetten tárolja és feldolgozza a közalkalmazott 

közalkalmazotti jogviszonyával összefüggésben keletkezett és azzal kapcsolatban álló adatait.  

2.4 A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörén kívül – törvény eltérő rendelkezése hiányában – 

adatszerzés nem végezhető, ilyen adat nem tartható nyilván.  

2.5 Az óvoda külön törvény alapján nyilvántartja a közalkalmazott bankszámlaszámát, valamint a 

magánnyugdíj-pénztári tagságával kapcsolatos adatokat.  

 

 

3. A közalkalmazotti adatkezelésben közreműködők feladatai 

 

3.1 Az intézmény közalkalmazottainak adatkezelését az óvodavezető az óvodatitkár 

közreműködésével végzi.  

 

3.2 A dajkák tekintetében az adatkezelésben a székhelyen az általános óvodavezető-helyettes, 

tagóvodában a tagóvoda-vezető működik közre. 
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3.3 A magasabb vezető beosztású óvodavezető tekintetében a közalkalmazotti adatkezelést a 

munkáltatói jogokat gyakorló fenntartó szerv látja el. 

 

3.4 Az adatkezelés során gondoskodni kell arról, hogy: 

– a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat és megállapítás az adatkezelés teljes 

folyamatában megfeleljen a jogszabályi rendelkezések tartalmának; 

– a személyi iratra csak olyan adat, illetve megállapítás kerülhessen, amelynek alapja 

közokirat vagy a közalkalmazott írásbeli nyilatkozata, írásbeli rendelkezése, bíróság vagy 

más hatóság döntése, jogszabályi rendelkezés; 

– a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat helyesbítésre és törlésre kerüljön, ha a 

személyi iraton szereplő adat a valóságnak már nem felel meg; 

– a közalkalmazott írásbeli hozzájárulásának beszerzése az önkéntes adatszolgáltatás körébe 

tartozó adatok nyilvántartását megelőzően történjen meg.  

 

 

4. A közalkalmazotti alapnyilvántartás vezetése, az adatok továbbítása 

4.1 A közalkalmazotti alapnyilvántartás számítógépes módszerrel is vezethető. Ez esetben – a 

következő kivételekkel – papír alapú adatlapot nem kell vezetni. A számítógéppel vezetett 

adatokat ki kell nyomtatni  

– a közalkalmazott adatainak első alkalommal történő felvételekor, hogy az aláírásával 

igazolja az adatok valódiságát, 

– a közalkalmazott áthelyezésekor, 

– a közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén, 

– a betekintési jog gyakorlójának erre irányuló külön kérelmére azokat az adatokat, 

amelyekre betekintési joga kiterjed. 

 

4.2 A 4.1 pont alapján készített iratokat személyügyi iratként kell kezelni. 

 

4.3 A számítógépes módszerrel vezetett alapnyilvántartásból a közalkalmazotti jogviszony 

megszűnése és végleges áthelyezés esetén azonnal és véglegesen törölni kell a közalkalmazott 

személyazonosító adatait. Statisztikai célokból a személyazonosításra alkalmatlan adatok 

továbbra is felhasználhatók. 
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4.4 Az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, megsemmisítés, 

jogosulatlan továbbítás és nyilvánosságra hozatal ellen. A számítógépen vezetett 

közalkalmazotti alapnyilvántartás technikai védelmére vonatkozó szabályokat az informatikai 

szabályzat tartalmazza. 

 

4.5 A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a munkáltató megnevezése, a közalkalmazott 

neve, továbbá a besorolására vonatkozó adat közérdekű, ezeket az adatokat a közalkalmazott 

előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet hozni. 

 

4.6 A közérdekű adatokon kívül a közalkalmazott nyilvántartott adatairól – a 4.8 pont szerinti 

adattovábbítás kivételével – tájékoztatás nem adható. A közalkalmazott személyi anyagát az 

áthelyezéshez kapcsolódó eset kivételével kiadni nem lehet. 

 

4.7 Az óvoda a nem nyilvános személyes adatokat csak törvényben meghatározott esetekben és 

célokra, illetve az érintett közalkalmazott erre irányuló írásbeli hozzájárulásával használhatja 

fel, vagy adhatja át harmadik személynek.  

 

4.8 A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörébe tartozó és a közoktatásról szóló törvény 2. 

számú mellékletében felsorolt adatok – a 2. sz. melléklet 3. pontja alapján – továbbíthatók: a 

fenntartónak (helyi önkormányzatnak), a kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, 

ügyészségnek, államigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések 

ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak. Ezen kívül a Kjt. 83/D §- a 

szerint a közalkalmazott felettesének, a minősítést végző vezetőnek, (óvodában: a 

teljesítményértékelésben közreműködő vezetőnek), a törvényességi ellenőrzést végző 

szervnek, a fegyelmi eljárást lefolytató testületnek vagy személynek (óvodában: a 

vizsgálóbiztosnak és a fegyelmi tanács tagjainak). 

4.9 Az adattovábbítás a 4.9 pontban felsoroltak írásos megkeresésére postai úton ajánlott 

küldeményként, kézbesítés esetén átadókönyvvel történhet. Intézményen belül papír alapon, 

zárt borítékban. 

4.10  Az adattovábbításra az óvoda vezetője jogosult. Az illetményszámfejtő-hely részére történő 

adattovábbításban az óvodatitkár működik közre.  
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5. A közalkalmazott jogai és kötelezettségei 

 

5.1 A közalkalmazott a saját személyi anyagába, az alapnyilvántartásba, illetve a személyes adatait 

tartalmazó egyéb nyilvántartásokba, személyi iratokba korlátozás nélkül betekinthet, azokról 

másolatot vagy kivonatot kérhet, illetve kérheti adatai helyesbítését, kijavítását. Tájékoztatást 

kérhet személyi irataiba történő betekintésről, adatszolgáltatásról, személyi anyagának más 

szervhez történő megküldéséről. 

 

5.2 A közalkalmazott az általa szolgáltatott adatai helyesbítését és kijavítását az óvodavezetőtől 

írásban kérheti. A közalkalmazott felelős azért, hogy az általa a munkáltató részére átadott, 

bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek. 

 

5.3 A közalkalmazott az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles írásban 

tájékoztatni az óvodavezetőt, aki 3 napon belül köteles intézkedni az adatok aktualizálásáról. 

 

6.  A személyi irat 

 

6.1 Közalkalmazotti szempontból személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és 

bármilyen eszköz felhasználásával keletkezett – adathordozó, amely a közalkalmazotti 

jogviszony létesítésekor (ideértve a közalkalmazotti jogviszony létrehozását kezdeményező 

iratokat is), fennállása alatt, megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik, és a 

közalkalmazott személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz. 

 

6.2 A közalkalmazotti álláshelyekre kiírt pályázatokra (álláshirdetésekre) beérkezett, valamint az 

elbírálás során keletkezett iratokat személyi iratként, de más ügyiratoktól elkülönítve kell 

iktatni és kezelni. 

 

6.3 A személyi iratok körébe az alábbiak sorolandók: 

– a személyi anyag iratai, 

– a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok, 

– a közalkalmazottnak az alkalmazotti jogviszonyával összefüggő más jogviszonyaival 

kapcsolatos iratok (adóbevallás, fizetési letiltás), 

– a közalkalmazott saját kérelmére kiállított vagy önként átadott, adatokat tartalmazó iratok. 
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6.4 Az iratokban szereplő személyes adatokra a személyes adatok védelméről és a közérdekű 

adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései vonatkoznak. 

 

7.  A személyi irat kezelése 

 

7.1 Az intézmény állományába tartozó közalkalmazottak személyi iratainak őrzése és kezelése, a 

személyi számítógépes nyilvántartó rendszer működtetése az óvodatitkár közreműködésével az 

óvodavezető feladata. 

 

7.2 A személyi iratokba betekinteni jogosult szervek és személyek: a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló törvény 83/D § - ában meghatározott személyek, azaz 

– a közalkalmazott felettese, 

– a teljesítményértékelést végző vezető (óvodavezető-helyettesek), 

– feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző szerv, 

– a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy, 

– munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság, 

– a közalkalmazott ellen indult büntetőeljárásban nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság, 

– az illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal megbízott munkatársa 

feladatkörén belül, 

– az adóhatóság, a társadalombiztosítási igazgatási szerv, az üzemi baleseteket kivizsgáló 

szerv és a munkavédelmi szerv. 

 

7.3 Az intézményben keletkezett személyi iratok kezelése jelen szabályzat, valamint a 11/1994. 

(VI. 8.) MKM-rendelet iratkezelési előírásai alapján történik. 

 

7.4 A közalkalmazotti jogviszony létrehozásának elmaradása esetén a közalkalmazotti jogviszony 

létrehozását kezdeményező iratokat vissza kell adni az érintettnek. 

7.5 A személyi anyag tartalma: 

– a közalkalmazotti alapnyilvántartás,  

– a pályázat vagy a szakmai önéletrajz, 

– az erkölcsi bizonyítvány, 

– az iskolai végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevél másolata, 

– a továbbképzés elvégzéséről szóló tanúsítvány másolata, 

– iskolarendszeren kívüli képzésben szerzett bizonyítvány másolata, 
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– a kinevezés és annak módosítása, 

– a vezetői megbízás és annak visszavonása, 

– a címadományozás, 

– a besorolás iratai, közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos iratok, 

– az áthelyezésről rendelkező iratok, 

– a teljesítményértékelés, 

– a közalkalmazotti jogviszonyt megszüntető irat, 

– a hatályban lévő fegyelmi büntetést kiszabó határozat, 

– a közalkalmazotti igazolás másolata. 

 

7.6 A 7.5 pontban felsorolt iratokat (személyi anyagként) minden esetben együttesen kell tárolni. 

 

7.7 A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a közalkalmazotti alapnyilvántartással együtt össze 

kell állítani a közalkalmazott személyi anyagát. Törvény eltérő rendelkezésének hiányában a 

személyi anyagban a személyi iratokon kívül más irat nem tárolható. 

7.8 A személyi iratokat tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, az e 

célra személyenként kialakított iratgyűjtőben kell őrizni. Az elhelyezett iratokról 

tartalomjegyzéket kell készíteni, amely tartalmazza az iktatószámot és az ügyirat 

keletkezésének időpontját is. 

 

7.9 A személyi anyagnak egy Betekintési lapot is kell tartalmaznia, amelyen jelölni kell a személyi 

anyagba történő betekintés tényét, jogosultjának személyét, jogszabályi alapját és időpontját, a 

megismerni kívánt adatok körét, a betekintő aláírását. A Betekintési lapot a személyi anyag 

részeként kell kezelni. 

7.10 A közalkalmazott személyi anyagába, egyéb személyi irataiba, illetve az alapnyilvántartásba a 

Kjt. 83/D §- ában felsorolt személyek a „Betekintési lap” kitöltését követően jogosultak 

betekinteni, kivéve a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 42. §- 

ában foglalt eseteket. 

 

7.11 A közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén a tartalomjegyzéket és a betekintési lapot le 

kell zárni és a személyi anyagot irattárazni kell. A közalkalmazotti jogviszony megszűnése 

után a közalkalmazott személyi iratait az irattárazási tervnek megfelelően a központi irattárban 

kell elhelyezni. Az irattárba helyezése előtt az iratgyűjtő tartalomjegyzékén fel kell tüntetni az 

irattárazás tényét, időpontját és az iratkezelő aláírását. 
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7.12 A személyi anyagot – kivéve azt, amelyet áthelyezés esetén átadtak – a közalkalmazotti 

jogviszony megszűnésétől számított ötven évig kell megőrizni. 
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2. rész 

A gyermekek adatainak kezelése és továbbítása 

 

 

1. Felelősség a gyerekek adatainak kezeléséért 

 

1.1 Az óvoda vezetője felelős a gyermekek adatainak nyilvántartásával, kezelésével, 

továbbításával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések és a Szabályzat előírásainak 

megtartásáért, valamint az adatkezelés ellenőrzéséért.  

1.2 Az óvodavezető általános helyettese, a tagóvoda-vezető az óvodapedagógusok és az 

óvodatitkár munkakörével összefüggő adatkezelésért tartoznak felelősséggel.  

 

2. A gyermekek nyilvántartható és kezelhető adatai 

 

2.1 A gyermekek személyes adatai a közoktatásról szóló törvényben meghatározott 

nyilvántartások vezetése céljából, pedagógiai célból, pedagógiai célú habilitációs és 

rehabilitációs feladatok ellátása céljából, gyermekvédelmi célból, egészségügyi célból a célnak 

megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelhetők.  

2.2 A közoktatásról szóló törvény 2. számú melléklete alapján nyilvántartott adatok: 

a) gyermek neve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási helyének 

címe, nem magyar állampolgár esetén a Magyar Köztársaság területén való tartózkodás 

jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma; 

b) a szülő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma; 

c) a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok; 

d) a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok;  

e) a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermek rendellenességére vonatkozó adatok; 

f) a gyermekbalesetre vonatkozó adatok; 

g)  a többi adat a szülő írásbeli hozzájárulásával, valamint: 

h) jogszabályban biztosított kedvezményekre való jogosultság elbírálásához és igazolásához 

szükséges azon adatok, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre 

való jogosultsága.  
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3. Az adatok továbbítása 

 

3.1 Az adattovábbításra az óvodavezető jogosult.  

A gyermek adatai a közoktatásról szóló törvényben meghatározott célból továbbíthatók az 

óvodától: 

a) fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv, 

nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat, 

b) sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési zavarra, magatartási rendellenességre vonatkozó 

adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, illetve onnét vissza, 

c) az óvodai fejlődéssel, iskolába lépéshez szükséges fejlettséggel kapcsolatos adatok a szülőnek, 

a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának, 

d) a gyermek óvodai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett óvodához, 

e) az egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a gyermek egészségügyi állapotának 

megállapítása céljából, 

f) a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermekvédelemmel foglalkozó 

szervezetnek, intézménynek a gyermek veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése 

céljából. 

 

3.2 Nem szükséges az adattal kapcsolatosan rendelkezésre jogosult beleegyezése az 

adattovábbításhoz, ha az óvoda vezetője a gyermekek védelméről szóló törvény rendelkezése 

alapján azért fordul a gyermekjóléti szolgálathoz, mert megítélése szerint a gyermek – más 

vagy saját magatartása miatt – súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került.  

 

4. Az adatkezelés intézményi rendje 

4.1 Az óvodában adatkezelést végző vezető, óvodapedagógus az adatfelvételkor tájékoztatja a 

szülőt arról, hogy az adatszolgáltatás kötelező-e vagy önkéntes. A kötelező adatszolgáltatás 

esetében közölni kell az alapjául szolgáló jogszabályt.  

 Az önkéntes adatszolgáltatásnál fel kell hívni a szülő figyelmét arra, hogy az 

adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező, amelyet az iraton a szülő aláírásával együtt 

fel kell tüntetni. A szülőt külön kell tájékoztatni arról, ha különleges adatról van szó, amelynek 

kezeléséhez a személyes adatok védelméről szóló törvény az érintett írásos hozzájárulását írja 

elő. Az önkéntes adatszolgáltatási körbe tartozó adatok gyűjtéséről az óvodavezető határoz.  
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4.2 A felvételi előjegyzési naplóba az adatokat a jelentkezéskor a szülőtől az óvodavezető veszi 

fel. A közoktatási törvény 2. számú melléklete alapján a nyilvántartható adatok körébe nem 

tartozó önkéntes adatszolgáltatáshoz a szülő írásbeli nyilatkozatát kell kérni. A felvételi 

előjegyzési napló biztonságos őrzéséről az óvodavezető gondoskodik.  

4.3 Az óvodába felvett gyermekek nyilvántartására szolgáló felvételi és mulasztási naplót 

gyermekcsoportonként óvodapedagógusok vezetik.   

 

4.4 Az óvodai foglalkozásról az óvodapedagógus foglalkozási (csoport-) naplót vezet. 

4.5 A felvételi és mulasztási, valamint a foglalkozási napló, a gyermek óvodai fejlődésével 

kapcsolatos adatok, a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermek 

rendellenességére vonatkozó adatok, a gyermekvédelem körébe tartozó adatok biztonságos 

kezeléséről és őrzéséről a csoportot vezető óvodapedagógus gondoskodik; az iratokat az e 

célra rendelkezésre álló iratszekrényben zárja el.  

4.6 A gyermekbalesetre vonatkozó adatok kezelésében közreműködik a munka- és balesetvédelmi 

feladatokkal megbízott óvodapedagógus.  

4.7 A jogszabályban biztosított kedvezményekre való jogosultság megállapításához szükséges 

adatok kezelésében közreműködik az óvodatitkár. 

 

4.8 Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt. Az irattári őrzési idő 

naplók esetében, valamint a pedagógiai szakszolgálati iratok és a gyermek ellátása, juttatásai, 

térítési díjak esetében 5 év, a gyermekvédelmi ügyekben 3 év a 11/1994. (VI. 8.) MKM-

rendelet melléklete szerint.  

 

4.9 A gyermekek személyes adatai kezelésének célhoz kötöttsége következtében gondoskodni kell 

arról, hogy az adatkezelés céljának megszűnésekor a gyermekről tárolt személyes adatok 

törlésre vagy megsemmisítésre kerüljenek.  

 

4.10 A gyermekre vonatkozó minden adat továbbítása az óvodavezető aláírásával történhet. 

Akadályoztatása esetén a helyettesítési rend szerint kell eljárni.  
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5. Titoktartási kötelezettség 

 

5.1 Az óvodavezetőt, az általános óvodavezető-helyettest, a tagóvoda-vezetőt, az 

óvodapedagógust, továbbá azt, aki esetenként közreműködik a gyermek felügyeletének 

ellátásában, hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség 

terheli a gyermekkel és családjával kapcsolatos minden olyan tényre, adatra, információra 

vonatkozóan, amelyről a gyermekkel, szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást.  

5.2 A gyermek szülőjével közölhető minden gyermekével összefüggő adat, kivéve, ha az adat 

közlése súlyosan sértené vagy veszélyeztetné a gyermek érdekét.  

5.3 Az adat közlése akkor sérti vagy veszélyezteti súlyosan a gyermek érdekét, ha olyan 

körülményre (magatartásra, mulasztásra, állapotra) vonatkozik, amely a gyermek testi, értelmi, 

érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza, és amelynek bekövetkezése szülői 

magatartásra, közrehatásra vezethető vissza.  

5.4 A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület 

tagjainak egymás közti, a gyermek fejlődésével összefüggő megbeszélésre.  

A titoktartási kötelezettség kiterjed mindazokra, akik részt vettek a nevelőtestületi 

értekezleten.  

5.5 A titoktartási kötelezettség alól a szülő írásban felmentést adhat. A felmentés megadását az 

óvodavezető kezdeményezheti írásban. A kezdeményezésre az óvodavezető részére javaslatot 

tehet az óvodapedagógus. 

5.6 A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a gyermek adatainak a közoktatásról szóló törvény 

2. számú mellékletében meghatározott nyilvántartására és továbbítására.   

Az adatok nyilvántartását és továbbítását végzők és abban közreműködők azonban betartják az 

adatkezelésre vonatkozó előírásokat. 

5.7 A közoktatásról szóló törvényben meghatározottakon túlmenően a gyermekkel kapcsolatban 

adatok nem közölhetők.  
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3.sz. Melléklet 

A DAJKÁK MUNKAKÖRI LEÍRÁSA  
 
   

A munkavállaló neve:   

Munkaköre:  dajka  FEOR szám:5221 

A munkahely neve, címe: Csillagvár Óvoda, 4220 Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u.1. 

A munkavégzés helye: Csillagvár Óvoda Dobó István úti telephelye Hajdúböszörmény, Dobó I.u.70. 

Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója: az óvoda vezetője 

Munkaideje:  40 óra/hét        

Besorolása:  B/7 

Helyettesítője: a vezető által kijelölt dajka 

Szabadság: 

Alapszabadság:    nap   
Pótszabadság:   nap   
Gyereknap:   nap   
Éves összesen:   nap 

A munkavállaló munkaterülete a szervezeten belül: 

• csoportszobák 
• bejárat 
• folyosók 
• mellékhelyiségek 
• előkészítő konyha 
• iroda 
• fejlesztő szoba 

 

Kötelességek 
 

• A munkafegyelem megtartása, a telephely vezető utasítása alapján az óvoda nyitása és zárása. 
• Megjelenéssel/külsővel és kulturáltsággal a munkakör megfelelő szintű képviselete. 

A közösségi együttműködés formáinak betartása. 
• A gyermekek jogainak óvása, emberi méltóságuk tisztelete. 
• Az óvoda zavartalan működésének szükség esetén túlmunkával történő biztosítása. 

 

A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: 8 általános + dajkaképző 

A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:  

• A gyerekekkel szemben barátságos, kedves. 
• A szülőkkel szemben együttérző, odafigyelő, együttműködő magatartást tanúsít. 
• Tisztában van a gyerekek személyiségi jogaival, azokat semmilyen körülmények között sem sérti meg.  
• Tiszteletben tartja és tolerálja a másságot.  
• Óvodai munkája során betartja a világnézeti és politikai semlegességet.  
• Példát mutat kulturált viselkedésével, önmaga tisztaságával, gondozottságával, ápoltságával. 
• A tudomására jutott pedagógiai információkat titokként kezeli. 
• Segíti a gyermek óvodába szoktatását. 
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A munkakör célja:   

• Az óvodáskorú gyerekek gondozásának segítése óvónői irányítással.  
• A gyerekek közvetlen és közvetett környezetének tisztán tartása, takarítása az ÁNTSZ és a HACCP 

előírásainak megfelelően. 
• Az étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása. 

A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása:  

Gyerekekkel kapcsolatos feladatok 

• Szorosan együttműködik az óvónőkkel, segíti megvalósítani az intézmény pedagógiai célkitűzéseit.  
• Nyugodt hangvétellel, érthető, tiszta, nyelvtanilag korrekt beszéddel segédkezik az óvoda egész napos 

nevelőmunkájában. 
• Hozzájárul a gyerekek kulturált viselkedésének és a csoport szokásrendjének kialakításához, személyes 

példáján keresztül is (türelmes és udvarias kommunikációval, igényes nyelvhasználattal).  
• Részt vesz a gyerekek gondozásában. Tevékenyen segít az étkeztetésnél, az öltöztetésnél, kézmosásnál, 

vécéhasználatnál. Ameddig szükséges, maga is magyarázza, tanítja a helyes viselkedést (például 
öltözködés sorrendje, ruhák összehajtása, cipők párosítása, kulturált étkezés, kanálfogás, kézmosás 
technikája, vécépapír használata). 

• Ha munkája során balesetveszélyt észlel, köteles elhárítani, megelőzni, jelezni.  
• A tisztítószereket elkülönítve, biztonságosan, a gyerekektől elzárt helyen tárolja. 
• Délelőtt, az óvónővel egyeztetett időben, az étkezés és a foglalkozás segítése érdekében a 

gyerekcsoportban tartózkodik (torna, festés, vágás, varrás, sütés). 
• Bekapcsolódik az ünnepek megszervezésébe és lebonyolításába. 
• Kísérőként segít a gyerekekre felügyelni az utcai séták, kinti foglalkozások, kirándulások ideje alatt. 
• Amikor a gyerekek nem tartózkodnak a csoportszobában, gondoskodik az alapos szellőztetésről. 
• A megbetegedett, lázas, elkülönített gyerekre vigyáz, nyugtatgatja, amíg az orvos vagy a szülő meg nem 

érkezik. 
• A hányás, hasmenés nyomait eltakarítja, a gyermek ruháját kimosva adja át a szülőknek. 
• A gyermekek magatartásáról, előmeneteléről a szülőknek tájékoztatást nem adhat 

A tisztaság megőrzésével, az ÁNTSZ előírásaival kapcsolatos teendők 

• A gyerekek környezetének esztétikai rendjének érdekében naponta elvégzi a csoportszoba és a hozzá 
tartozó öltöző, mosdók, gyermekvécék takarítását, portalanítását, porszívózását, az egészségügyi 
előírásoknak megfelelően. 

• Az intézmény egyéb területeit (bejárat, folyosók, lépcsőház, irodák, fejlesztőszoba, felnőttvécék, 
mosókonyha) a többi dajkával közösen, vezetői munkamegosztás alapján tisztán tartja. 

• A csoportszoba növényeit ápolja, szükség szerint lemossa, átülteti.  
• Az időszakos nagytakarítás során – évente minimum 3-szor (júliusban, decemberben és áprilisban) – 

különös gonddal végzi el a fertőtlenítést, a bútorok, játékok, csempék, csövek, ablakok, ajtók lemosását. 
Amennyiben indokolt, a különböző részfeladatokat (például ajtómosás vagy járvány idején fertőtlenítés) 
gyakrabban is elvégzi. 

• Feladata a textíliák mosása, vasalása, javítása, megvarrása (például függönyök, köpenyek, terítők, 
babaruhák). 

• Legalább háromhetenként gondoskodik a gyerekek ágyneműjének le- és felhúzásáról. Járványos 
időszakban, tetűvel való fertőzöttség idején az óvónő kérésére gyakrabban is. 

• Elvégzi a fektetőágyak lerakását, felszedését. Ágyazáskor ügyel arra, hogy minden gyerek kizárólag a 
saját ágyába feküdjön.  

• Az ágyakat bepiszkolódásuk esetén kisúrolja, fertőtleníti. 
• Ellátja az eseti, nem rendszeres feladatokat, többek között az óvoda udvarának takarítását, kertjének 

gondozását, locsolását, télen a hó eltakarítását, a megvásárolt áruk szállítását, kézbesítést, hétvégi 
ügyeletet, valamint azokat az időszakos feladatokat, amelyekkel az intézményvezető megbízza. 

Étkeztetéssel kapcsolatos teendők 
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• Az ételszállítótól átveszi az ételeket, ezután ellenőrzi a mennyiséget, a minőséget és a HACCP-
előírások betartását a szállítással kapcsolatban. Tapasztalatait írásban röviden rögzíti. Indokolt esetben, 
amennyiben komoly rendellenességet észlel, szól az erre a célra kijelölt személynek, és az elkészült 
jegyzőkönyvet tanúként aláírja. 

• Az átvett ételeket az egészségügyi szabályoknak megfelelő módon tárolja, közvetlenül az elfogyasztás 
előtt, ha szükséges, hűti vagy felmelegíti a megfelelő hőmérsékletre, majd kiadagolja. 

• Tálalás után ételmintát vesz. Ez vonatkozik a szülők által szabályosan behozott élelmiszerekre is 
(születésnapi tortára, süteményre). Az üvegeket feldátumozva 48 órán át az erre a célra rendszeresített 
hűtőszekrényben tárolja. Az idő letelte után gondoskodik a fertőtlenítő hatású kifőzésről. 

• Az étkeztetés lebonyolítása után az edényeket, evőeszközöket, poharakat összegyűjti, majd a higiéniai 
előírások szerint elmosogatja:  
– A fehér edények mosogatása három fázisban történik az előtisztítás után. Első fázis a zsíroldás, 

második a fertőtlenítés, harmadik az öblítés, szárítás. 
– A fekete edényeket a kijelölt mosogatóban kell elmosni. 
– A zöldségek, gyümölcsök lemosása szintén egy erre kijelölt mosogatóban történik. 

• Mosogatás után valamennyi mosogatót áttörli, hetente egyszer kisúrolja. A mosogatáshoz használt 
eszközöket naponta fertőtleníti áztatással vagy kifőzéssel. 

• Fokozott figyelmet fordít a tálalóasztal, a vágódeszkák, kések, szeletelőgép, mikrohullámú sütő, 
hűtőgépek és a tűzhely tisztaságára.  

• Naponta kitakarítja a konyhát, legalább egyszer felmossa a kövezetet. 
• Havonta egyszer lemossa a konyhabútorokat, leolvasztja és fertőtleníti a hűtőket, súrolással elvégzi az 

evőeszközök, műanyag bögrék alapos tisztítását. 
• A nagytakarítás alkalmával a konyhai ablak (üvegfal), ajtó, csővezeték, fűtőtest lemosását is elvégzi. 

 

Eseti dajkai feladatok 
• Szükség esetén a gyermekeket lemossa. 
• Nyári időszakban a gyermekek fürdőzésénél, tisztántartásukban segítséget nyújt. 
• Időszakonként köteles teljes nagytakarítást végezni (ünnepekhez kötődően, nyári zárás idején, 

fertőző megbetegedés esetén. 
• Havonta fertőtleníti a csoportszoba játékait, bútorokat, fertőző betegség esetén azonnal. 
• Meghatározott rend szerint (háromhetente) ágyneműt cserél, szükség esetén gyakrabban. 
• Évszaknak megfelelően minden reggel az udvari bútorokat letörli, időszakonként az udvari 

játékokat lemossa. 

Általános szabályok 

Lépcsőzetes munkakezdés szerinti feladatelosztás 
Naponta a feladatellátás megkezdése előtt, illetve azt követően szükséges a jelenléti ív pontos vezetése 

A szabadság felhasználásával, illetve a távolmaradással kapcsolatos előírások  

• A munka törvénykönyve 134. §-a szerint:1 
(1) bekezdés: A szabadság kiadásának időpontját a dolgozó meghallgatása után a munkáltató határozza 
meg. 

(2) bekezdés: Az alapszabadság egynegyedét (5 nap) – a munkaviszony első három hónapját kivéve – a 
munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadnia a vezetőnek. A dolgozó erre vonatkozó 
igényét 15 nappal előbb kell bejelentenie, írásban, kivéve rendkívüli esetben. 
(3) bekezdés: A szabadságot esedékességének évében kell kiadni, illetve kivenni.  
(6) bekezdés: A munkáltató a már megkezdett szabadságot fontos érdekből megszakíthatja, de a 
munkával töltött idő a szabadságba nem számít bele. 

• Éves szabadságolási ütemterv elkészítése a félreértések elkerülése érdekében ajánlott.  

                                                 
1 A munka törvénykönyve ezt részletesebben szabályoz za. Itt csak a legfontosabb 
szabályokat emeltük ki.  
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• Váratlan távolmaradást, hiányzást (betegség, egyéb komoly indok), a helyettesítés megszervezésének 
érdekében a munkaidő megkezdése előtt minimum két órával jelezni kell az óvodavezetőnek, illetve a 
helyettesnek. 

A gyerekekkel kapcsolatos egyéb előírások  

• A gyerek személyiségi jogainak megsértését jelenti, és ezért szigorúan tilos a testi fenyítés, lelki terror 
(megfélemlítés, megalázás, csoport előtti megszégyenítés), az étel elfogyasztására való kényszerítés, a 
levegőztetés és az étel megvonása. 

• Szükség szerint felügyel a gyerekek tevékenységére. Tilos a gyerekeket felnőtt felügyelete nélkül 
hagyni. Ez vonatkozik az öltözőre és a mosdóra is. 

• A gyerekekre egyedül (altatási időben, illetve az óvónő 2-3 perces távolléte esetén) csak a vezető 
engedélyével vigyázhat.  

• A tudomására jutott hivatali titkokat köteles megőrizni. Ebbe a körbe tartoznak az intézmény 
működésével összefüggő belső problémák, az óvoda szempontjából belügynek számító témák, szakmai 
vagy munkaügyi viták. 

• A gyerekekkel kapcsolatos témákban a szülőket nem tájékoztathatja, nem informálhatja. Amennyiben a 
szülő érdeklődik, udvariasan irányítsa a gyerek óvónőjéhez vagy az intézmény vezetőjéhez, távollétében 
a helyetteshez. 

Egyéb  

• Munkaidő alatt, magánügyben csak a nevelőmunka zavarása nélkül, a legszükségesebb esetben 
használjon telefont. 

• Hiányzás esetén, külön díjazás ellenében, a vezető rendelkezése alapján, köteles a helyettesítéssel 
kapcsolatos feladatokat ellátni. 

• Munkahelyén olyan időpontban jelenjen meg, hogy a munkaidejének kezdetekor már átöltözve, a 
munkavégzésre készen álljon. 

• Az ebédidő naponta fél óra, mely időtartam nincs benne a napi nyolcórás munkaidőben. Amennyiben 
ezt valaki igénybe veszi, azt az érvényben lévő munka törvénykönyvének előírása alapján le kell 
dolgozni. 

• Munkája során az óvoda berendezéseit, tárgyait, értékeit megóvni köteles, azokat a rendeltetésüknek 
megfelelően kell használnia. Amennyiben kárt okoz, anyagi felelősséggel tartozik.  

• Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, egészségügyi szabályokat. 
• A gyerekek és az óvoda biztonsága érdekében a bejárati ajtók (főbejárat, hátsó bejárat) zárva tartásáról 

gondoskodik.  
• Ha idegen érkezik az épületbe, udvariasan feltartóztatja, megkérdezi, hogy kit keres, majd megkéri, 

hogy várakozzon az előtérben. Ezután szól a keresett személynek. 
• Az intézmény épületét elhagyni kizárólag csak vezetői engedéllyel lehet. 
• Az óvoda területén (épület, udvar) a törvényi előírásnak megfelelően nem lehet dohányozni. 
• Az óvoda zárásakor áramtalanít, és meggyőződik arról, hogy az ablakok, ajtók jól be vannak zárva. 

Ezután beüzemeli a riasztót. 
• Az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik. 
 
 
 
A munkavállaló jogai és kötelességei (Kt. alapján): 
 
• Tudásának és képességének megfelelő, korrekt munkavégzés 
• A munkafegyelem betartása 
• Jó munkahelyi légkör alakítása  
• Az óvoda pedagógiai munkájának, céljának megismerése, megvalósításának segítése 
 
Jogkör, hatáskör 
Gyakorolja az alkalmazotti közösség tagjának, törvény és jogszabályok által valamint az óvoda SzMSz-ében 
biztosított jogokat. 
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Beszámolási kötelezettsége 
Évente egyszer értékeli teljesítményét szóban az óvodavezető-helyettesnek. 
 
Munkaköri kapcsolatok 
Részt vesz az alkalmazotti értekezleteken.  
 
Felelősségi kör 
Tevékenységét az intézményvezető-helyettes közvetlen irányítása mellett végzi. Felette az általános 
munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatokat 
a takarító részben önálló munkával, részben az óvodavezető-helyettes iránymutatása alapján végzi. 
Munkaköri leírását az intézményvezető helyettes készíti el. 
Személyekért: 
Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek. Az óvoda 
nevelőtestületével és technikai dolgozóival összhangban szervezi munkáját, törekszik az egymást segítő 
emberi kapcsolatok kialakítására. Részt vesz a gyermekek egészséges testi és mentálhigiénés környezetének 
kialakításában. 
A gyermekek óvodai munkájáról a szülőknek tájékoztatást nem ad, őket a megfelelő pedagógushoz 
irányítja. A hivatali titoktartás e munkakörben is kötelező. 
Vagyon: 
Felelős az intézmény gondos nyitásáért, zárásáért az általa használt takarító eszközök rendeltetésszerű 
használatáért. Szervezi és végrehajtja a rábízott beszerzéseket. 
Technikai döntések: 
Betartja a tűz- munka és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a rábízott anyagokkal. 
Kialakítja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, az anyagi lehetőségek szerint. 
Bizalmas információk: 
A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak minősülő információkkal a 
törvény szellemében jár el, bizalmas információkat / dolgozói, gyermeki, szülői / csak a szükséges 
mértékben – az óvoda vezetőjének vagy helyettesének utasítására tárhat fel. Az intézmény belső életére 
vonatkozó értesüléseit köteles hivatali titokként megőrizni. 
Ellenőrzés foka 
Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai /PP, SZMSZ, KSZ, HÁZIREND stb./ által 
megfogalmazott célkitűzések, a működési rend, a vezetői utasítások és a nevelőtestületi határozatok 
betartása alapján végzi. A fenti dokumentumokban előírtakat a gyermekekkel is betartatja. Ha bármely 
területen hiányosságot tapasztal, erről értesíti az illetékes vezetőt. 
 
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható:  
 

• munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért; 
• a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért; 
• a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, hivatali titok, a munkatársak és a 

gyermekek jogainak megsértéséért; 
• a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért;  
• a számára kiadott eszközök, valamint a vegyszerek, tisztítószerek biztonságos tárolásáért, különös 

figyelemmel arra, hogy a gyermekekre veszélyes szerek illetéktelenek számára ne legyenek 
hozzáférhetőek; 

• munkaterületéhez tartozó helyiség gondatlan zárásáért; 
• a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért.  

 
 
Egyéb feladatok, megbízások 
 
Személyre szólóan az adott nevelési év intézményi munkatervében kerül meghatározásra az egyéb feladat és 
megbízás. 
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Ellenőrzési tevékenység 
Ellenőrzése 
 

• Az SZMSZ és az éves intézményi munkaterv tartalma és ütemezése szerint. 
• Joga van évente legalább egyszeri ellenőrzésére, munkájáról véleményezéshez. 
• Ellenőrzését maga is kérheti. 
• Rendkívüli ellenőrzésére a naprakészség, munkafegyelem ellenőrzése esetén, illetve a munkájával 

szemben felmerült ok miatt kerülhet sor. 
• Az ellenőrzésével kapcsolatban kialakított véleményhez írásbeli észrevételt tehet. 

 
Ellenőrzésére jogosultak: 
 

• Óvodavezető és helyettese 
• Tagintézmény-vezető 

 
 
Kapcsolattartási és információszolgáltatási kötelezettsége:  
 
A dajka rendszeres kapcsolatban áll az óvodavezetővel, az óvodavezető-helyettessel és a csoportos 
óvónőkkel.  

 
A munkaköri leírás módosításának jogát – a körülményekhez igázódva – a vezető fenntartja! 
    

 
ZÁRADÉK 
 
Ezen munkaköri leírás ………………-től lép életbe. 
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 
A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes. 
 
 Kelt: 2013. október 01. 
 …………………………………………........ 
 Leleszné Sveda Klára intézményvezető 

a munkáltatói jogkör gyakorlója 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyilatkozat 
 
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 
példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért 
anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, 
gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom! 
 
 
 
Dátum: 2013. október 01. 
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P. H. 
    ____________________________ 
                   munkavállaló  
 
 
 
   
Példányok: 
 
1 pld: Munkáltató 
1 pld: Személyi anyag 
1 pld: Irattár  
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AZ ÓVODAPEDAGÓGUSOK MUNKAKÖRI LEÍRÁSA  
 
 

A munkavállaló neve:  

Munkaköre:  óvodapedagógus  FEOR szám: 2432 

A munkahely neve, címe: Csillagvár Óvoda, 4220 Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u.1. 

A munkavégzés helye: 4220 Hajdúböszörmény, Hét vezér úti telephely 

Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója: az óvoda vezetője 

Munkaideje: 40 óra/hét       

Kötelező óraszáma: 32 óra/hét     

Besorolása:  

Helyettesítője: csoportos váltótársa  

Egyéb bér jellegű juttatás  

• étkezési támogatás 
• jubileumi jutalom 
• pedagógus-szakkönyvvásárlási támogatás 
• pedagógusigazolvány 
• utazásiköltség-hozzájárulás 
• önkéntes nyugdíjpénztár munkáltatói hozzájárulás2 

Szabadság:  

Alapszabadság: 21 nap   
Pótszabadság:   26 nap   
Gyereknap:    0 nap   
Összesen:  46 nap 

A munkavállaló munkaterülete a szervezeten belül: csoportszoba és az óvoda udvara 

A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: óvónőképző főiskola 

A szakmai fejlődést segítő önképzés, továbbképzési, továbbtanulási elvárások: a 7 évenkénti 120 
órás továbbképzés elvégzése. 

A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:  

• Képes a gyerekkel 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.  
A munkakör célja:   

                                                 
2 A felsorolás folytatható. 
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A családi nevelés kiegészítése. Az óvodáskorú gyerekek testi-lelki-szellemi gondozása, nevelése, 
komplex fejlesztése, a személyiség sokoldalú kibontakoztatása, esélyegyenlőség megteremtése. Az 
ismeretek teljesítményképes tudássá történő emelése, alkalmazási, felhasználási képességek 
(kompetenciák) fejlesztése. 
 
A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása:  

A kötelező óraszámon belül (heti 32 óra): pedagógiai-szakmai feladatok, tanügy-igazgatási, 
adminisztratív teendők 

Pedagógiai-szakmai feladatok (a közoktatási törvény [Kt.] előírásai alapján) 

• Az óvónő gondozói, illetve pedagógiai munkáját önállóan, teljes körű felelősséggel látja el, 
melyre írásban, tervszerűen is felkészül.  

• Tudásának és szakmai felkészültségének maximumát adva foglalkozik a gyerekekkel, annak 
tudatában, hogy modell, minta, esetleg példakép számukra. 

• Kötelező óraszámát kizáróan a gyerekek között tölti el. Ezen idő alatt feladata a rábízott 
gyerekek testi-lelki gondozása, nevelése, fejlesztése, oktatása, életkoruk és egyéni fejlettségi 
szintjük figyelembevételével. 

• Felelős a rábízott gyerekek testi épségének megőrzéséért. Ennek érdekében csoportját egyetlen 
pillanatra sem hagyja felügyelet nélkül.  

• Körültekintően gondoskodik a balesetveszélyes helyzetek elkerüléséről (csoportszoba, udvar, 
utcai séta, kirándulás). Baleset esetén az SZMSZ előírásainak megfelelően jár el. 

• Biztosítja a nyugalmat, a szeretetteljes légkört a gyermekcsoportban. 
• Megszervezi és megteremti a nyugodt, tartalmas játékhoz szükséges feltételeket (hely, idő, 

eszköz). A játékidő rovására nem szervez más tevékenységet. 
• Tanév elején felméri a csoportjába tartozó gyerekek neveltségi és fejlettségi szintjét. Éves 

pedagógiai munkáját ehhez viszonyítva tervezi, szervezi, bonyolítja. 
• Differenciált neveléssel, oktatással gondoskodik arról, hogy valamennyi gyermek a 

szükségleteinek és az értelmi képességeinek megfelelő bánásmódot, fejlesztést kapjon. 
• A gyermekek fejlődését nyomon követi, fejlődési napló, meghatározott időszakonként ezt 

írásban is rögzíti. Tapasztalatairól tájékoztatja váltótársát, valamint az óvoda vezetőjét és az 
érintett gyerek szüleit (annak érzékenységét figyelembe véve). Amennyiben indokolt, tanácsot, 
segítséget kér az óvodavezetőtől, a gyermekvédelmi felelőstől vagy a családsegítőtől. 

Tanügy-igazgatási, adminisztratív teendők 

• Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának tartalmát valamint a Helyi Nevelési Programot 
ismeri, annak elveit munkája során betartja. 

• A helyi nevelési program és az éves pedagógiai munkaterv elkészítésében, esetleges 
módosításában aktívan részt vesz, mint a nevelőtestület tagja. Ezek tartalmát jól ismeri, 
azonosul vele, és megvalósítását magára nézve kötelezőnek tekinti. 

• A szervezeti és működési szabályzatban (SZMSZ), valamint az óvoda házirendjében 
megfogalmazottakat betartja, és betartatja a vele kapcsolatban álló gyerekekkel és azok 
szüleivel. 

• Az intézmény minőségirányítási programjában (IMIP) leírt elveket ismeri és teljesíti, a 
minőségi munka fejlesztésben aktívan részt vesz, segíti a „Min őségi kör” munkáját 
(mérésekkel, értékelésekkel, interjúkkal, tesztlapok kitöltésével). 

• Hivatásából eredő kötelessége a rendszeres szakmai önképzés, a megújulás, a műveltségbeli 
fejlődés. Ennek érdekében folyamatosan képezze magát. 

• Évente legalább kétszer szülői értekezletet szervez.  
• Nyomon követi a gyerekek hiányzását, naprakészen vezeti a mulasztási naplót. 
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• Az igazolatlan hiányzásról, illetve a nagycsoportos foglalkozások rendszeres elmulasztásáról 
haladéktalanul tájékoztatja az intézmény vezetőjét. 

• Szükség szerint, kérésre pedagógiai szakvéleményt ír (a nevelési tanácsadó, szakértői vagy 
rehabilitációs bizottság, bíróság számára; gyermekelhelyezés ügyében).  

• Közreműködik a gyerekek egészségügyi vizsgálatának megszervezésében. 
• Az érintettekkel (nevelőtárs, szülő, óvodavezető, fejlesztőpedagógus, pszichológus, logopédus, 

gyerekorvos stb.) történt egyeztetés alapján szakvéleményt ad a tanköteles gyerekekről. 
• Tájékoztatja a szülőket az iskolába való beíratás szabályairól, feltételeiről.  
• Naprakészen vezeti a nevelőtestület által elfogadott csoportnaplót: hetirend, napirend, 

csoportos szokásrend, nevelési terv (három hónapos bontásban), heti ütemterv szintjén, játék, 
mozgás, foglalkozások tagolásban. 

• Évente legalább kétszer kitölti a „fejlettségmérő lapot” , mely a gyerek aktuális fejlettségi 
állapotát tükrözi. Ennek alapján készíti el a gyerek fejlesztési tervét.  

Általános szabályok (a Kjt., Kt. előírásai alapján): 

A szabadság felhasználásával, illetve a távolmaradással kapcsolatos előírások  

• A szabadság kiadásának időpontját a dolgozó meghallgatása után a munkáltató határozza meg. 
• Az alapszabadság egynegyedét (5 nap) – a munkaviszony első három hónapját kivéve – a 

munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadnia a vezetőnek. A dolgozónak az erre 
vonatkozó igényét 15 nappal előbb kell bejelentenie írásban, kivéve rendkívüli esetben. 

• A szabadságot esedékességének évében kell kiadni, illetve kivenni.  
• A munkáltató a már megkezdett szabadságot fontos érdekből megszakíthatja, de a munkával 

töltött idő a szabadságba nem számít bele. 
• Szorgalmi idő alatt pedagógus esetében összefüggően csak néhány nap kiadása lehetséges, a 

vezető mérlegelése alapján.  
• Szorgalmi idő alatt csak az alapszabadság (21 nap) használható fel, a pótszabadság nem. 

Amennyiben betegség miatt nem lehetett kiadni az éves alapszabadságot vagy annak törtrészét, 
akkor a munkába állást követő 30 napon belül kell azt kiadni. 

• Az éves szabadságból az óvoda vezetője munkahelyi érdekre hivatkozva 15 napot 
visszarendelhet. A visszavonás szabályait a Kt. 138/1992. (X. 8.) számú végrehajtási 
rendeletének 10. § - a határozza meg.  

• Éves szabadságolási ütemterv elkészítése a félreértések elkerülése érdekében ajánlott.  
• Váratlan távolmaradást, hiányzást (betegség, egyéb komoly indok) a helyettesítés 

megszervezésének érdekében a munkaidő megkezdése előtt minimum két órával jelezni kell az 
óvodavezetőnek, illetve a helyettesnek. 

A pedagógiai munkával kapcsolatos egyéb előírások 

• A gyerek személyiségi jogainak megsértését jelenti, s ezért szigorúan tilos a testi fenyítés, a 
lelki terror (megfélemlítés, megalázás, csoport előtti megszégyenítés), étel elfogyasztására való 
kényszerítés, levegőztetés vagy étel elvonása, a játékidő lerövidítése büntetésből vagy rossz 
szervezés miatt (például felesleges sorakoztatás, várakoztatás, videóztatás).  

• Reggel 7-tól 7.30-ig, valamint 16.30-től 17-ig ügyelet ellátására a pedagógus beosztható. A 
további időszakban, 7 órától délután 5-ig mindenki a saját csoportjában tartózkodik a rábízott 
gyerekcsoporttal. 

• A gyerekeket felnőtt felügyelete nélkül hagyni tilos. Dajkára, illetve más, 18 évnél idősebb 
személyre bízni őket csak rövid időre, csak indokolt esetben, a vezető engedélyével lehet. 
Amennyiben a szolgálati idő alatt bármilyen baleset történik az óvónő távollétében, a 
felelősség változatlanul őt terheli. Dadus, szakképzetlen növendék, szülő ilyen esetben nem 
vonható felelősségre. 
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• A pedagógus a tudomására jutott hivatali titkokat köteles megőrizni. Ebbe a körbe tartoznak az 
intézmény működésével összefüggő belső problémák, az óvoda szempontjából belügynek 
számító témák, szakmai vagy munkaügyi viták. 

• A gyerekekkel kapcsolatos bizalmas információknak tekintendő kérdésekben (a gyerek 
egészségügyi állapota, fejlettségi szintje, szociális helyzete, családjának sajátságos problémája) 
illetéktelen személyeket (dajka, másik szülő) tilos tájékoztatni. 

Egyéb  

• A kötelező óraszám letöltése alatt az intézmény épületét elhagyni kizárólag csak vezetői 
engedéllyel lehet. 

• A kötelező óraszám letöltése alatt magánügyben csak a nevelőmunka zavarása nélkül, a 
legszükségesebb esetben használja a telefont. 

• A mobiltelefon használata a gyerekekkel való együttlét alatt, a csoportszobában, illetve az 
udvaron nem megengedett, ilyenkor a készüléket kikapcsolt állapotban kell tartani.  

• Munkahelyén olyan időpontban jelenjen meg, hogy a munkaidejének kezdetekor már átöltözve, 
a munkavégzésre készen álljon. 

• Hiányzás esetén külön díjazás ellenében a vezető rendelkezése alapján köteles a helyettesítéssel 
kapcsolatos feladatokat ellátni. 

• Munkája során az óvónő az óvoda berendezéseit, tárgyait, értékeit megóvni köteles, azokat a 
rendeltetésüknek megfelelően kell használnia. Amennyiben kárt okoz, anyagi felelősséggel 
tartozik.  

• Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, egészségügyi 
szabályokat. 

• Az óvoda területén (épület, udvar) a törvényi előírásnak megfelelően nem lehet dohányozni. 
 
 
  Egyéb feladatok a teljes munkaidő (heti 8 óra) kitöltése alatt 
 
• felkészülés a nevelési-oktatási feladatokra (például továbbképzésen való részvétel, eszközök 

előkészítése);  
• a tanügy-igazgatási (mulasztási napló) és pedagógiai (csoportnapló, fejlettségfelmérő lap) 

adminisztráció elvégzése; 
• családlátogatás; 
• gyermekvédelmi feladatok ellátása; 
• szülői értekezletre való felkészülés, annak levezetése, fogadóóra tartása; 
• szakmai megbeszéléseken, valamint nevelői értekezleteken való részvétel; 
• óvodai kirándulások, ünnepélyek, szabadidős tevékenységek előkészítése, lebonyolítása. 

A fentieken túl az óvodavezető eseti feladatokat adhat, kizárólag pedagógiai témában. 

A munkavállaló jogai és kötelességei (a közoktatási törvény alapján): 

A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyeket a 
jogszabályok számára előírnak, biztosítanak. 

Kapcsolattartási és információszolgáltatási kötelezettsége:  

Kapcsolatot kell tartania 
• az óvodán belül: az óvodavezetővel, az óvodavezető-helyettessel, váltótárssal, csoportos 

dajkával,  
• a szülőkkel, 
• a társintézményekkel: iskolával, bölcsődével, nevelési tanácsadóval. 
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Az óvónő kompetenciája:  

• A helyi pedagógiai program megvalósításához szükséges módszerek megválasztása 
• A gyerekek fejlődését segítő tehetséggondozás, felzárkóztatás 
 
A munkaköri leírás módosításának jogát – a körülményekhez igazodva – a munkáltató fenntartja. 
   
 Nyilatkozat 
 
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak 
egy példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt 
értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, 
eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 
 

 
 
Dátum: 2013. szeptember 02. 
 
 

P. H. 
   
 

         ____________________________ 
          óvodavezető               munkavállaló  

       
 

Példányok: 
 
1 pld: Munkavállaló 
1 pld: Személyi anyag 
1 pld: Irattár  
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PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 
 

I.  
MUNKÁLTATÓ 
 
Név  

 Csillagvár Óvoda 
Joggyakorló Leleszné Sveda Klára  intézményvezető 

 
 
MUNKAVÁLLALÓ 
Név  

Bácsiné Farkas Edit 
Született  

Fehérgyarmat, 1973.05.18. 
Anyja neve 
 

 
Badar Edit 

Lakcíme 
 

 
4220 Hajdúböszörmény, Dobó István u.55. 

Besorolása 
 

Közalkalmazotti bértábla szerint: F/1 

Egyéb juttatások  
 

a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek és 
a kollektívszerződés szerint: jubileumi jutalom, munkaruha 

 
 
MUNKAKÖR 
Beosztás PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS 

 
Cél - Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése  

- A pedagógiai program eredményes megvalósítása, a 
gyermekek zavartalan és folyamatos ellátása érdekében 
segítse az óvodapedagógusok munkáját. 

Közvetlen felettes - Óvodavezető-helyettes (SZMSZ mellékletében található 
szervezeti vázrajznak megfelelően) 

Helyettesítési előírás - 30 napon belüli helyettesítést az intézményvezető 
helyettes, 

-  30 napon túli helyettesítést az intézményvezető rendeli el 
írásban. 

 
 
MUNKAVÉGZÉS 
Hely  

Csillagvár Óvoda Dobó István úti telephelye 
 – Hajdúböszörmény, Dobó István u.70. 

Heti munkaidő 40 óra 
 

Beosztása - Napi 8 óra, az intézmény aktuális igénye és a dolgozóval való 
egyeztetés szerint 

- Szabadságát főképpen az óvodai szünetekben veheti ki, a 
fennmaradó időben, intézményi ügyeletre beosztható. 
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II. 
KÖVETELMÉNYEK 
 
Alapkövetelmény Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet. 

 
Iskolai végzettség, 
szakképesítés 

Minimum 8 általános, új alkalmazás esetén pedagógiai 
asszisztensi végzettség 

Elvárt ismeretek Az óvoda nevelési és egészségügyi előírásainak, belső 
szabályzatainak ismerete. 

Szükséges képességek Szeretetteljes és példaadó viselkedés gyakorlata.  
 

Személyes tulajdonságok Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiéné, segítőkészség.  
 

 
 
KÖTELESSÉGEK - Főbb tevékenységek és felelősségek összefoglalása 
 
Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése: 
 
A gondjára bízott gyermekek testi épségéért teljes körű felelősséggel tartozik. Köteles gondoskodni 
a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális 
segítéséről a pedagógusok iránymutatása szerint. Foglalkozásokon óvónő irányításával segíti a 
csoportban folyó munkát, az eszközöket előkészíti, elrakja, segít a csoportszoba átrendezésében, a 
gyermekek eszközeinek előkészítésében, egyes gyermekeknek egyéni segítséget nyújt, hogy a 
foglalkozáson megfelelően tudjanak dolgozni. Az óvodapedagógussal egyeztetett formában részt 
vesz a csoport szülői értekezletén. 
Ügyel a folyosói rendre, a WC rendeltetésszerű használatára, a kézmosásra, a gyermekek 
étkezésére. Részt vesz a tízórai az ebéd és uzsonnáztatás lebonyolításában. Az udvari 
levegőztetésnél, sétánál segít a gyermekek öltözködésében, az udvari rend megtartásában, játékot 
kezdeményez. Sétánál, óvodán kívüli foglalkozásoknál, kirándulásoknál segíti a gyermekek utcai 
közlekedését, a programokon való kulturált részvételt. A délutáni foglalkozásokon a pedagógus 
útmutatása szerint segít a szervezett foglalkozások előkészítésében, levezetésében. Esetenként 
önállóan megtervezi és levezeti a játékot. 
Csendes pihenő alatt és szabadidejében szemléltető eszközöket készít, azokat karban tartja, 
előkészíti a következő napokra. Segít a gyermekek hazabocsátásánál. Óvónői útmutatás alapján 
önállóan egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést végez. Szükség szerint közreműködik a gyermekek 
orvosi vizsgálatánál, vizsgálatra vagy haza kíséri a gyermeket, ha erre utasítást kap. Kisebb baleset 
esetén elsősegélyt nyújt, de erről mindenképpen értesíti a beosztott pedagógust vagy vezetőt. 
Ismeri az intézmény alapdokumentumait (SZMSZ, Házirend, Pedagógiai Program). Munkáját 
minden esetben az említett dokumentumok alapján és a pedagógusok útmutatása szerint végzi. 
 
Szervezési feladatok 
Egyezteti a létszámokat, leadja a konyhára. Az óvodai ünnepélyeken, programokon aktívan 
közreműködik, a szervezési feladatokban a tagóvoda vezető és az óvónő útmutatása szerint részt 
vesz. 
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FELELŐSSÉG - Különleges felelősségek 
 
Személyekért: 
Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek. Az 
óvoda nevelőtestületével és technikai dolgozóival összhangban szervezi munkáját, törekszik az 
egymást segítő emberi kapcsolatok kialakítására. Részt vesz a gyermekek egészséges testi és 
mentálhigiénés környezetének kialakításában. 
A gyermekek óvodai munkájáról a szülőknek tájékoztatást nem ad, őket a megfelelő pedagógushoz 
irányítja. A hivatali titoktartás e munkakörben is kötelező. 
 
Vagyon: 
Felelős az intézményben lévő iroda- és számítástechnikai berendezések rendeltetésszerű 
használatáért.  
 
Pénzügyi döntések: 
Az intézmény pénzügyeit érintő kérdésekben csak az intézmény vezetőinek döntése után 
intézkedhet. 
 
Tervezés: 
Figyelemmel kíséri az csoportra/gyerekekre vonatkozó terveket, azok megvalósítását proaktívan 
segíti. 
Saját feladatait a munkahelyi vezető utasítása szerint tervezi és adminisztrálja. 
 
Technikai döntések: 
Betartja a tűz- munka és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a rábízott 
anyagokkal. 
Kialakítja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, az anyagi lehetőségek szerint. 
 
Bizalmas információk: 
A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak minősülő 
információkkal a törvény szellemében jár el, bizalmas információkat / dolgozói, gyermeki, szülői / 
csak a szükséges mértékben – az óvoda vezetőjének vagy helyetteseinek utasítására tárhat fel. 
Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az óvodapedagógushoz irányítja 
Az intézmény belső életére vonatkozó értesüléseit köteles hivatali titokként megőrizni. 
 
Ellenőrzés foka 
Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai / PP, SZMSZ, KSZ, HÁZIREND 
stb./ által megfogalmazott célkitűzések, a működési rend, a vezetői utasítások és a nevelőtestületi 
határozatok betartása alapján végzi. A fenti dokumentumokban előírtakat a gyermekekkel is 
betartatja. Ha bármely területen hiányosságot tapasztal, erről értesíti az illetékes vezetőt. 
 
Kapcsolatok 
Napi munkájában rendszeresen együttműködik a csoportban dolgozó pedagógusokkal, az 
óvodatitkárral és az óvodavezetéssel. Részt vesz a nevelőtestületi, alkalmazotti értekezleteken. Az 
intézmény gyermekei és dolgozói érdekében kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszik: a 
társintézményekkel, a szülőkkel ápolja a hagyományosan kialakult kapcsolatainkat. Kapcsolataiban 
a tapintat, az elfogadás jellemzi, tiszteli a gyermekeket, a szülőket, munkatársait. Munkáját 
háromévenként az illetékes vezető értékeli, kétévenként kérheti minősítését. 
 
Munkakörülmények 
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Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a 
mindenkor hatályos jogszabályok szellemében, az SZMSZ és a Kollektív Szerződés, 
Közalkalmazotti Szabályzat alapján végzi.  
 
A munkaköri leírás az alábbi jogszabályokban el őírtaknak megfelel ően készült: 

- 2. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez  
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

Javaslattételre jogosult: az óvoda működési körébe tartozó kérdésekben. 
 
Véleményezésre jogosult: 

- intézményvezető választás 
- éves munkaterv értékelés 

Döntésre jogosult: 
- pedagógiai eljárások, módszerek megválasztása témakörben 

 
Részvételi jog illeti meg azokon a rendezvényeken, amelyekre meghívót kap. 
 
 

III. 
 
Ellenőrzésre jogosultak 

• intézményvezető, helyettes, tagintézmény-vezető 
 
ZÁRADÉK 
 
Ezen munkaköri leírás 2013. október 01. napjától 
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 
A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes. 
 
Kelt: Hajdúböszörmény, 2013. október 01. 
 …………………………………………........ 
 Leleszné Sveda Klára intézményvezető 

 a munkáltatói jogkör gyakorlója 
 
NYILATKOZAT 
 
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 
példányát átvettem. 
Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi 
felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek 
megfelelően használom. 
 Kelt: Hajdúböszörmény, 2013. október 01. 

……….………………………………………. 
munkavállaló 
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ÓVODATITKÁR MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 
 

I.  
MUNKÁLTATÓ 
 
Név  

  
Joggyakorló  

 
 
 
MUNKAVÁLLALÓ 
 
Név  

 
Született  

 
Anyja neve 
 

 

Lakcíme 
 

 

Besorolása 
 

Közalkalmazotti bértábla szerint: 

Egyéb juttatások  
 

a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek és 
a kollektívszerződés szerint:……………… 

 
 
MUNKAKÖR 
Beosztás ÓVODATITKÁR  

 
Cél - Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése  

- Az óvodai ügyvitel szervezése és adminisztratív 
végrehajtása,  

- Adatrögzítési feladatok ellátása. 
- A házi-pénztár kezelése 
- Alapvető tájékoztatási és protokoll-szervezési feladatok 

ellátása. 
Közvetlen felettes Óvodavezető SZMSZ mellékletében található szervezeti vázrajznak 

megfelelően) 
 

Helyettesítési előírás - 30 napon túli helyettesítését az óvodavezető rendeli el írásban. 
 
MUNKAVÉGZÉS 
Hely  

 
Heti munkaidő 40 óra 

 
Beosztása - Napi 8 óra, az intézmény aktuális igénye és a dolgozóval 

való egyeztetés szerint 
- Szabadságát főképpen az óvodai szünetekben veheti ki. 

II. 
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KÖVETELMÉNYEK 

 
Alapkövetelmény Büntetlen előélet 
Iskolai végzettség, 
szakképesítés 

Középiskola/gimnázium, közgazdasági, 

Elvárt ismeretek Az óvoda belső szabályzatainak ismerete. 
Igazgatási és jogi alapismeretek 
Pedagógiai alapismeretek, 
Ügyviteli és titkári alapismeretek (gépírás, gyakorlott szintű 
számítógép-használat), 
Gazdálkodási alapismeretek (pénzügyi-számviteli). 

Szükséges képességek Önálló munkavégzés. Együttműködés  
Személyes tulajdonságok Kiegyensúlyozottság, pontosság, megbízhatóság, türelem. 

Példamutató magatartás és megjelenés. 
Jó kommunikációs és szervező készség. 

 
KÖTELESSÉGEK 
 
Feladatkör részletesen: 
 

• Gyermekenkénti és csoportonkénti nyilvántartást vezet. 
• Elkészíti a rovat elszámolást, a számlákat tételesen bekönyveli, vezeti az elszámolásokat. 
• Felelőséggel vezeti a munka és védőruha-nyilvántartást, az anyagszámadási füzetet, a 

szakmai anyagok nyilvántartását. 
• Elvégzi a vagyonkezeléssel járó munkálatokat, leltározást, selejtezés előkészítést, stb. 
• Az óvodára érvényes rendeleteket, utasításokat betűrendes mutatóba bejegyzi. 
• Előkészíti a vezető részére a felvétellel, kilépéssel kapcsolatos adminisztrációt, szabadság-

nyilvántartást, szükség szerint végzi a postázást. 
• A baleseti jelentéseket a vezető utasítása szerint határidőre elkészíti, elpostázza. 
• A vezető utasítása szerint a hiányzásjelentést, a helyettesítési elszámolásokat határidőre 

elkészíti. 
• Végzi az iktatást, figyelemmel kíséri az ügyiratok bonyolítási rendjét és a határidő 

betartását.  
• Gondoskodik róla, hogy az irat útja pontosan követhető, ellenőrizhető és 

visszakereshető legyen. 
• Vezeti a vezető utasítása szerint a személyi nyilvántartólapokat. Személyi anyagokat az 

irattári tervnek megfelelően rendezi az intézményvezető utasítása alapján.  
• Gondoskodik arról, hogy a hatáskörébe utalt dokumentumok rendezett és bármikor 

ellenőrizhető állapotban legyenek, és az ügyviteli rendnek megfeleljenek. 
• Irattári selejtezést végez. 
• A vezető utasítása szerint intézi és nyilvántartja a pedagógus-igazolványokat. 
• Közreműködik a személyzeti és munkaügyi ügyintézésben. 
• Ebéd, és egyéb térítési díjak beszedése. A befolyt összeget a szabályzatokban leírt 

rendelkezéseknek megfelelően kezeli. 
• Az óvoda önálló bérgazdálkodási jogköréből adódóan számítógépen végzi a béradatok 

nyilvántartását, naprakészen adatokat szolgáltat a vezető részére. 
• Gondoskodik az illetmények és bérügyek pontos adminisztrációjáról. 
• Kezeli a vagyonkimutatást és a hozzá kapcsolódó adminisztrációt. 
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• A vezető utasítása szerint kifizeti a napi kisebb összegű beszerzéseket az ellátmányból, a 
rovatot pontosan elszámolja. 

• Gazdálkodik az ellátmánnyal. 
• Készpénzelőleget vezetői utasításra megigényli, elhozza, és határidőre elszámolja. 
• Vezeti a nevelőtestületi értekezletek jegyzőkönyveit. 
• A számlákat naprakészen kezeli. 
• Gondoskodik arról, hogy az általa kezelt, a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat 

és megállapítás az adatkezelés teljes folyamatában megfeleljen a jogszabályi rendelkezések 
tartalmának. 

• Nyilvántartja és kezeli a gyermek kedvezményes, vagy ingyenes étkeztetési díjának 
megállapításához szükséges adatokat. 

• Átveszi a közérdekű adatot igénylő által benyújtott formanyomtatványt és ellenőrzi, 
hogy, az igény teljesíthetősége szempontjából megfelelően töltötte ki, szükség 
szerint a kitöltéshez segítséget nyújt, majd soron kívül továbbítja az óvoda 
vezetőjének. 
 

 
JOGKÖR, HATÁSKÖR 
Gyakorolja az alkalmazotti közösség tagjának, törvény és jogszabályok által valamint az óvoda SzMSz-ében 
biztosított jogokat. 
 
BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE 
Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kiterjed:  

• a térítési díjak kezelésére 
• az ügyiratok vezetésének kezelésére 
• az irattár megfelelő kezelésére 

 
M UNKAKÖRI KAPCSOLATOK  
Részt vesz az alkalmazotti értekezleteken.  
 
FELELŐSSÉGI KÖR  
Tevékenységét az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi. Felette az általános 
munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Munkaköri leírását az intézményvezető készíti 
el. A nevelőtestülettől és a dajkák közösségétől elkülönült feladattal rendelkező közalkalmazott, 
akinek feladata elsősorban az intézmény adminisztrációs adat és iratkezelési feladatainak 
elvégzése, az intézmény adminisztrációs tevékenységének rendeltetésszerű működéséhez szolgáló 
feltételek biztosítása a vezető egyszemélyi utasításai alapján. Saját területét érintő kérdésekben 
véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.  
 
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható:  
 

• munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért; 
• a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért; 
• a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek jogainak 

megsértéséért és a hivatali titok megsértéséért; 
• a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért;  
• a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért; 
• anyagi felelőséggel tartozik az általa kezelt készpénzt illetőleg. 
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III.  
 
EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK  
 
Személyre szólóan az adott nevelési év intézményi munkatervében kerül meghatározásra az egyéb feladat és 
megbízás. 
 
 

IV.  
 

 ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG  
 
Ellenőrzése 
 

• Az SZMSZ és az éves intézményi munkaterv tartalma és ütemezése szerint. 
• Joga van évente legalább egyszeri ellenőrzésére, munkájáról véleményezéshez. 
• Ellenőrzését maga is kérheti. 
• Rendkívüli ellenőrzésére a naprakészség, munkafegyelem ellenőrzése esetén, illetve a munkájával 

szemben felmerült ok miatt kerülhet sor. 
• Az ellenőrzésével kapcsolatban kialakított véleményhez írásbeli észrevételt tehet. 

 
Ellenőrzésére jogosultak: 
 

• Óvodavezető és helyettese 

• Telephelyvezető 
V. 

SZEMÉLYHEZ RENDELT EGYÉB FELADATOK - AKTUÁLIS VÁLTO ZÁSOK 
 

Kelte Tárgya 
 

Munkavállaló 
aláírása 

2012-2013 nevelési 
évtől visszavonásig 

-   
- 
 
 

2012-2013 nevelési 
évtől visszavonásig 

-   
…………………………………… 
 

aláírása 
 

ZÁRADÉK  

Ezen munkaköri leírás 2013. ............................................... tól lép életbe. 
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 
 
 
 
Kelt: 
 …………………………………………........ 
           intézményvezető 

 a munkáltatói jogkör gyakorlója 
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NYILATKOZAT  

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

Kelt: 

……….………………………………………. 
munkavállaló 
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Záró rendelkezések 

 

A Szabályzathoz a Közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörei című melléklet és az értelmező 

rendelkezéseket tartalmazó Függelék kapcsolódik.  

 

 

…………………………, 2011. …………………… 

 

 

 

 

          …………………………... 

          óvodavezető 
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Függelék 

 

Néhány értelmező rendelkezés a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényből 

 

 

Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége. 

 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 

alkalmazás helyétől. 

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése 

alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi. 

 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet 

vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 

megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy 

összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának 

megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a 

személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (például ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, 

íriszkép) rögzítése is. 

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre 

(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa 

megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. 

 

Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai 

megsemmisítése. 

 

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.  
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Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 

lehetséges. 

 

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az 

adatfeldolgozóval. 

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes 

adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. 

 

Különleges adat: 

a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 

pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti 

tagságra, 

b) az egészségi állapotra, a káros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a 

bűnügyi személyes adat. 

 

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik. 

 

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a 

továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 

következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg 

kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha 

őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több fizikai, fiziológiai, 

mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani 

lehet. 
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Melléklet az Adatkezelési szabályzathoz 

 

A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörei a Kjt . 5. számú melléklete szerint 

 

I. Adatkör 

A közalkalmazott 

 

• neve (leánykori neve) 

• születési helye, ideje 

• anyja neve 

• TAJ - száma, adóazonosító jele 

• lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma 

• családi állapota 

• gyermekeinek születési ideje 

• egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete 

 

II. Adatkör 

A közalkalmazott 

 

• legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi): oklevelet, 

bizonyítványt kiállító intézmény megnevezése, az oklevél, bizonyítvány száma, kelte 

• szakképzettségei  

– megnevezése 

– a szakképzettséget, szakképesítést tanúsító oklevelet, bizonyítványt kiállító intézmény neve 

– az oklevél, bizonyítvány száma, kelte 

• iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett  

– bizonyítványt kiállító vizsgaközpont megnevezése, szakképesítés megnevezése 

– a bizonyítvány száma, kelte 

• tudományos fokozata 

• idegennyelv-ismerete 
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III. Adatkör  

A közalkalmazott korábbi munkaviszonyaiban töltött időtartamai a Kjt. 87/A §- a alapján: 

 

• a munkahely megnevezése 

• a munkaviszony kezdete 

• a munkaviszony megszűnése 

• az eltöltött időtartam 

• a megszűnés módja 

 

IV. Adatkör 

A közalkalmazott  

 

• közalkalmazotti jogviszonyának kezdete 

– a besoroláshoz 

– a jubileumi jutalomhoz  

– felmentési időhöz 

– a végkielégítéshez 

• állampolgársága 

• a jogviszony létesítéséhez szükséges erkölcsi bizonyítvány száma, kelte 

• a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló időtartamok 

 

V. Adatkör 

 

• a közalkalmazottat foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele 

• e szervnél a jogviszony kezdete 

• a közalkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői megbízása, FEOR-

száma 

• címadományozás, jutalmazás, a kitüntetés adatai 

• a minősítések időpontja és tartalma 

• hatályos fegyelmi büntetése 
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VI. Adatkör  

 

• személyi juttatások 

 

VII. Adatkör 

 

• a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama 

 

VIII. Adatkör 

 

• a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint  

• a végleges és a határozott idejű áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai 

 

IX.  Adatkör   

 

• A közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai (erről a 

Kjt. 41. § (1)–(2) bekezdése szól). 

 

 


