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1.  Általános rendelkezések 

 

1.1.  A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 

 

A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezése-

ket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti 

és működési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá 

a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más ha-

táskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevé-

kenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati 

rendszerét tartalmazza. 

 

A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, 

kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: 

 

 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az informá-

ciószabadságról 

 2011. évi CXCV. törvény  Az államháztartásról 

 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről 

 Alaptörvény (2011.04.25.) 

 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 

 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről 

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

ről 

 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 

 
1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 

 

Jelen szervezeti és működési szabályzatot a gyermekek szülei, a munkavállalók és más érdek-

lődők megtekinthetik az intézményvezető irodájában, munkaidőben, továbbá az intézmény 

honlapján. Továbbá a szülők és más érdeklődők az intézmény pedagógiai programjáról, és 

házirendjéről is az intézmény vezetőjétől, valamint az általános intézményvezető helyettesek-

től, a csoportban dolgozó óvónőktől, az intézményi munkatervben évenként meghatározott 

intézmény vezetői fogadóórákon kérhetnek tájékoztatást. 

 

Az intézmény pedagógiai programja, SZMSZ-e, házirendje nyilvános, minden érdeklődő 

számára elérhető, megtekinthető. A nevelési program egy-egy példánya a következő szemé-

lyeknél, illetve intézményeknél található meg: 

- az intézmény fenntartójánál 

- az intézmény irattárában  

- az intézmény vezetőjénél és az intézményvezető helyetteseknél 

 

Az SZMSZ és a mellékletét képező egyéb szabályzatok ( vezetői utasítások) betartása  kötele-

ző érvényű az intézmény minden közalkalmazottjára  és az intézménnyel szerződéses jogvi-

szonyban állókra. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézményvezető előterjesztése 

után a nevelőtestület fogadja el, - a szülői szervezet egyetértési jogának gyakorlása mellett. A 
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szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejű-

leg hatályon kívül kerül az előző SZMSZ. 

   

 

A Kiskunhalasi Napsugár Óvodák szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó Szabály-

zatot az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelői testület 2016.év   .hó    .napján 

fogadta el. Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogot  a szü-

lői szervezet gyakorolt. 

 

 

Jelen szervezeti és működési szabályzat az intézmény fenntartójának a Kiskunhalas Város 

Önkormányzata……..év    …………hó   ……napján történt jóváhagyásával lépett hatályba  

és az ezt megelőzőt szervezeti és működési szabályzat érvénytelenné vált. 

 

 

 

 

 

2.  Az intézmény alapító okirata, feladatai 

 

2.1 Az intézmény neve, alapító okirata 

 

Az intézmény neve: Kiskunhalasi Napsugár Óvodák  

Címe (székhelye): 6400 Kiskunhalas, Ady Endre u. 4. 

Oktatási azonosítója: 02756 

Alapító okiratának kelte: 2016. január 01. 

 

Telephelyek: 1. Átlós Utcai  Óvoda        

              6400 Kiskunhalas, Átlós út  21. 

 

          2. Magyar Utcai Óvoda 

              6400 Kiskunhalas, Magyar utca 16. 

 

                3. Szilády Áron Utcai Óvoda  

                    6400 Kiskunhalas Szilády Áron u.12. 

 

Az intézmény önálló költségvetéssel rendelkező intézmény, a gazdálkodásával kapcsolatos 

feladatait a Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szer-

vezete, ( 6400. Kiskunhalas Kurucz vitézek tere 17.) látja el. 

 

                    

 

2.2  Az intézmény alapfeladatai, feladat-ellátási rendje 

      

Szakmai feladatai:  

 

 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai ( kormányzati funkciószám:091110) 

 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai  

      (kormányzati funkciószám:091120) 

 nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás (kormányzati funkciószám:091130) 
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 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (kormányzati funkciószám:091140) 

 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (kormányzati funkciószám:096015) 

 munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (kormányzati funkciószám:096025) 
 

Az intézmény kötelező körzeti feladatokat ellátó intézmény. Kiskunhalas Város közigazgatási 

területén belül a fenntartó által meghatározott felvételi körzettel rendelkezik. Szabad kapacitá-

sai terhére az intézmény más településekről is vehet fel gyermekeket. 

 

Az óvoda önálló jogi személy, képviseletét teljes hatáskörben a fenntartó által megbízott in-

tézményvezető látja el. 

 

 

3. Az intézmény gazdálkodásának jellemzői 

 

3.1 Az intézményi gazdálkodással kapcsolatos jogköre 

 

Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv, a létszámok és személyi juttatások felett 

saját maga, egyéb előirányzatai tekintetében a pénzügyi és gazdasági feladatait ellátó Költ-

ségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete ellenjegyzésével rendelkezik. 

Az intézmény székhelyét képező épület és telek vonatkozásában a tulajdonosi jogokat Kis-

kunhalas Város Önkormányzata gyakorolja. Kiskunhalas Város Önkormányzata az intézmény 

székhelyét képező épületet, a telket és a feladatellátáshoz szükséges ingóságot (berendezése-

ket, felszereléseket, eszközöket, játékeszközöket) leltár szerint használatra az Önkormányzat 

átadta az intézmény számára. Az intézmény által vásárolt tárgyi eszközök és készletek felett 

tulajdonosként az intézmény vezetője rendelkezik. 

 

Az intézmény az általa használt ingatlanok tulajdonjogát nem ruházhatja át, illetve az ingatla-

nokat az illetékes tulajdonos és a fenntartó hozzájárulása nélkül nem terhelheti meg, nem ad-

hatja bérbe. Az intézmény vezetője a rábízott vagyon felhasználásáról évente beszámolót ad a 

fenntartónak. Az intézmény átmeneti szabad kapacitását az intézményvezető az alaptevékeny-

ség sérelme nélkül a fenntartó hozzájárulásával jogosult bérbe adni vagy egyéb módon hasz-

nosítani.  

 

 

 Bankszámla száma:117-32064-15338806-35770000 

ÁFA alanyiság ténye: Tárgyi adómentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

4. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 

 

4.1 A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai 

 

A törvényes működést az alábbi, - hatályos jogszabályokkal összhangban álló – alapdoku-

mentumok határozzák meg: 

 Az Alapító Okirat 

 Az óvoda Pedagógiai Programja 

 Az óvoda éves pedagógiai munkaterve 

 Házirend 

 Jelen SZMSZ és mellékletei 

 

 

4.1.1  Az alapító okirat 

 

Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az 

intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését.  Az intézmény alapító okiratát a 

fenntartó készíti el, illetve – szükség esetén – módosítja. 

 

 

4.1.2. A pedagógiai program 

 

A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató 

munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény 

számára a Köznevelési törvény 24. § (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot. A peda-

gógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó jóváhagyásával válik ér-

vényessé. Az óvoda pedagógiai programja megtekinthető a vezető irodájában, továbbá olvas-

ható az intézmény honlapján. Az óvoda vezetői munkaidőben bármikor tájékoztatással szol-

gálnak a pedagógiai programmal kapcsolatban. 

Az óvoda Pedagógiai Programja tartalmazza (EMMI 20/2012 (VIII.31.),363/2012. (XII. 17.) 

Korm. rendelet) 

 

 Az óvoda nevelési alapelveit, célkitűzéseit  

 Azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek szemé-
lyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, 

 A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységét, 

 A szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit,  

 Az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, 

 A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket, 

 A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket, 

 A nevelési program végrehajtásához szükséges, a nevelőmunkát segítő eszközök és 
felszerelések jegyzékét 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

4.1.3  Az éves munkaterv 

 

Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok 

figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a 

nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok 

időre beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével.  

Az éves pedagógiai munkatervet a nevelőtestület javaslata, véleménye alapján az óvodavezető 

készíti el, majd megvitatása után a nevelési évet nyitó nevelőtestületi értekezleten fogad el. 

 

Az éves munkaterv tartalma: 

 

 Az aktuális nevelési év helyzetképe 

 Az aktuális nevelési évre kitűzött célok, feladatok, tevékenységek   

 Az óvodai nevelési év rendje 

 A nevelési év munkarendje óvodapedagógusok és nem pedagógus beosztású dolgozók  

 Ünnepek, rendezvények szervezési rendje 

 Gyermek és Ifjúságvédelmi feladatok nevelési évre szóló rendje 

 Az óvoda belső ellenőrzési rendje: szakmai és működési 
 

A nevelőtestület által elfogadott, az adott nevelési évre szóló munkatervet az intézményi szü-

lői szervezetettel ismertetni kell.  

 
 

    

5.  Az intézmény szervezeti felépítése 

 

5.1 Az intézmény vezetője 

 

A köznevelési intézmény vezetője – a Köznevelési törvény előírásai szerint – felelős az in-

tézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a mun-

káltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, ame-

lyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Az munkavállalók foglalkoztatására, élet- és mun-

kakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési 

kötelezettség megtartásával gyakorolja.  A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá 

a pedagógiai munkáért, az intézmény belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért, a gyer-

mek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka 

egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek meg-

előzéséért, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért.  

A Köznevelési intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét 

esetenként, vagy az ügyet meghatározott körében helyetteseire átruházhatja.  

 

Az óvodavezető jogkörét, felelősségét, feladatait a Köznevelési Törvény alapján a fenntartó 

határozza meg. 

 

Az óvoda vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti 

csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt az óvoda működtetése nem biztosítható, vagy az 

intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna.  

Intézkedéséhez be kell szereznie a fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem lehetséges, a 

fenntartót haladéktalanul értesítenie kell.  
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Az óvodavezető feladatai: 

 

 az intézmény vezetése, 

 a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű 
megszervezése, a nevelő- fejlesztő munka irányítása és ellenőrzése, 

 a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megünneplése, 

 a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges sze-
mélyi és tárgyi feltételek biztosítása, 

 a gyermekvédelmi munka irányítása,  

 a gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása,  

 kötelezettségvállalási, munkáltatói és kiadványozási jogkör gyakorlása 

 az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben való döntés, amelyet 

jogszabály nem utal más hatáskörbe, 

 az SZMSZ –ban megfogalmazott, a vezetésre vonatkozó pontok maradéktalan ellátása. 
 

 

 

5.1.2 Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend 

 

Távollétében az intézményvezető helyettesek láthatják el a vezetői feladatokat. Az intéz-

ményvezető helyettesek hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor – saját munkaköri 

leírásában meghatározott feladatok mellett – az azonnali intézkedést igénylő döntések megho-

zatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. Az intézményvezető döntési és 

egyéb jogait (pl. felvételi döntések esetén) részben vagy egészben átruházhatja a helyettesekre 

vagy a nevelőtestület más tagjaira. A döntési jog átruházása minden esetben írásban történik, 

kivéve az intézményvezető helyettesek felhatalmazását.   
Az intézményvezető hosszan tartó távolléte esetén (1 év) a teljes vezetői jogkör gyakorlására 

az intézményvezető helyettesek kapnak felhatalmazást, amelyet a fenntartó név szerint hatá-

roz meg. Az intézményvezető rövid távolléte esetén (1 évnél rövidebb időszak): 

  - teljes anyagi felelősséggel tartozik a gazdálkodásért, 

  - fegyelmi eljárást nem indíthat 

  - munkáltatói jogkört nem gyakorolhat. 

Az intézményvezető akadályoztatása esetén a helyettesítést az alábbi módon kell megoldani: 

1. Intézményvezető helyettes: Hegyiné Kassai Éva (Ady Endre Utcai Óvodában) 

2. Intézményvezető helyettes: Kovács Renáta (Szilády Áron Utcai Óvodában) 

Az intézményvezető helyettesek akadályoztatása esetén a következő sorrend áll fenn, rövid 

távollét esetén (1 évnél rövidebb időszak): 

                  1. Magyar Utcai Óvoda telephely megbízottja 

            2. Átlós Utcai Óvoda telephely megbízottja 

A fent felsorolt sorrendben a telephely megbízottak a következő intézkedési jogkörök gyakor-

lására jogosultak: 

                - teljes anyagi felelősséggel tartozik a gazdálkodásért, 

                - fegyelmi eljárást nem indíthat 

                - munkáltatói jogkört nem gyakorolhat 

 

A telephely megbízottak helyettesítése: óvodapedagógusi beosztású munkatársa helyettesíti 

rövid távolléte esetén.(1 évnél rövidebb időszak) 
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5.2 Az intézményvezető közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre 

 

Az intézmény vezetője feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el.  

A vezető közvetlen munkatársai: 

 intézményvezető helyettesek 

 a telephely megbízottak 

 óvodatitkár 
 

 

 

A Kiskunhalasi Napsugár Óvodák szervezeti egységének élén az alábbi magasabb beosztású  

felelős vezetők állnak:  

1. számú intézményvezető helyettes: Hegyiné Kassai Éva 

2. számú intézményvezető helyettes: Kovács Renáta 

               

 

Az intézményvezető közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az 

intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen mun-

katársai a vezetőnek tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.  

 

Az intézményvezető helyetteseket a nevelőtestület véleményezési jogkörének megtartásával a 

vezető bízza meg. A megbízás visszavonásig érvényes. Az általános vezető helyettes a tör-

vényben meghatározott felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább öt év 

pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkező személy. A helyettesi megbízást az 

intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás határozott időre 

szól. A helyettes feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre 

kiterjed, amelyet munkaköri leírása tartalmaz. Személyileg felel az intézményvezető által rá-

bízott feladatokért.  

 

A telephely megbízottak munkájukat munkaköri leírásuk alapján, valamint az intézményveze-

tő és az intézményvezető helyettesek közvetlen irányítása mellett végzik. A telephely megbí-

zottak feladat és hatásköre, kiterjed egész munkakörükre, a felelősségük pedig kiterjed a 

munkaköri leírásukban található feladatkörükre, ezen túlmenően személyes felelősséggel tar-

toznak az intézményvezetőnek és az intézményvezető helyetteseknek.  
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5.3 Az intézmény szervezeti felépítés 
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5.4.Az intézmény vezetősége: 

 

Az intézmény vezetőjének munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő tevé-

kenységét)  közvetlenül segítik az intézményvezető helyettesek. 

Az intézményvezető munkáját közvetve segítik: 

  Telephely megbízottak 

  Szakmai munkaközösség vezetők 

  Közalkalmazotti tanács elnöke 

  Szakszervezet vezetője 

                        Szülői szervezet elnöke 

 

   

Az intézmény vezetősége, mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal 

rendelkezik. Az óvoda vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek képvise-

lőivel. Az intézmény vezetőségének megbeszéléseit az intézményvezető készíti elő és vezeti. 

Rendkívüli vezetői értekezletet az intézményvezető az általános munkaidőn belül bármikor 

összehívhat. Az intézmény vezetőség tagjai, a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak sze-

rint ellenőrzési feladatokat is ellátnak. 

 

 

5.5 A pedagógiai munka ellenőrzése 

 

Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai 

feladatok végrehajtásának ellenőrzése az intézményvezető feladata. Az intézményben az el-

lenőrzés a vezető kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez azonban 

rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges. E rendszer alapjait 

az e szabályzatban foglaltak mellett az intézmény vezetőinek és pedagógusainak munkaköri 

leírása, valamint a pedagógus teljesítményértékelési rendszer teremti meg.  

 

A munkaköri leírásokat legalább háromévente át kell tekinteni. A munkaköri leírások köte-

lezően szabályozzák az alábbi feladatkört ellátó vezetők és pedagógusok pedagógiai és 

egyéb természetű ellenőrzési kötelezettségeit: 

 az intézményvezető helyettesek 

 a munkaközösség-vezetők, 

 a pedagógusok. 
 

A munkavállalók munkaköri leírását az érintettel alá kell íratni, az aláírt példányokat vagy 

azok másolatát az irattárban kell őrizni. Az intézményvezető helyettesek és a munkaközös-

ség-vezetők elsősorban munkaköri leírásuk, továbbá az óvodavezető utasítása és a mun-

katervben megfogalmazottak szerint részt vesznek az ellenőrzési feladatokban. 
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6.  Az intézmény működésének rendje 

 

6.1 A köznevelési intézmény működésének rendje 

 

A Nkt 24. §-a szerint  

 A nevelési-oktatási intézmények szakmai tekintetben önállóak. Szervezetükkel és mű-

ködésükkel kapcsolatosan minden olyan ügyben döntenek, amelyet jogszabály nem 

utal más hatáskörébe. 

 A nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, 
végrehajtásában és ellenőrzésében – jogszabályban meghatározottak szerint – részt 

vesznek a pedagógusok, a tanulók és a szülők, valamint képviselőik. 

 A nevelési-oktatási 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 kapcso-

latba hozható politikai célú tevékenység nem folytatható.  

 

6.2 Az óvoda munkarendje 

 

 A nevelési év szeptember 1.-től - augusztus 31.-ig tart, mely két részből áll.  

 

- Nevelési-oktatási év (IX. 1.-VI. 15-ig), mely időszak alatt a gyermekek részére a 

Pedagógiai Program szabályozásának megfelelve foglalkozásokat szerveznek. 

 

- Nyári időszak (VI. 16. - VIII. 31-ig), mely idő alatt: 

 Az óvodai csoport szervezett foglalkozások nélkül működik 

 Az óvoda bezár. Ekkor történik az óvoda szükség szerinti felújítása, 

karbantartása, valamint a nagytakarítás. A zárás időtartamát a fenntartó 

határozza meg. 

 A nyári zárás időtartamáról a szülők legkésőbb minden év 02.15-ig a 
faliújságon, valamint a szülői értekezleten kapnak tájékoztatást. 

 

 

 

A nevelési év általános rendjéről az oktatási miniszter évente rendelkezik. A nevelési év helyi 

rendjét, programjait, a nevelőtestület határozza meg és rögzíti munkatervben az érintett kö-

zösségek véleményének figyelembevételével. 

 

Az intézmény épületei nevelési időben, hétfőtől- péntekig, reggel 6 órától délután 18 óráig 

tartanak nyitva. Az intézmény vezetőjével történt, előzetes, egyeztetés alapján az épület ettől 

eltérő időpontban is nyitva tartható. 

  

A vezetők benntartózkodásának rendjét az éves munkatervben kell írásban meghatározni. A 

reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig a 7 órára járó óvodapedagógus a délután 

távozó vezető után a foglalkozást tartó pedagógus felelős az intézmény működésének rendjé-

ért, valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére. 

Amennyiben az intézményvezető vagy helyettese közül rendkívüli, és halaszthatatlan ok miatt 

egyikük sem tud az intézményben tartózkodni, az esetleges szükséges intézkedések megtételé-

re a nevelőtestület egyik tagját kell megbízni. 
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Az intézményben a foglalkozási tevékenységet a nevelési munkaterv alapján 8 óra és 16 óra 

között kell megszervezni. 

Az intézményt reggel a munkarend szerint 6 órára érkező dajka nyitja. A rendezvények esetén 

a nyitvatartási időtől való eltérést az intézmény vezetője engedélyezi. 

 

A gyermek a nevelési órák idején csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az óvodai 

csoport pedagógus (távolléte esetén az intézményvezető, vagy az általános vezető helyettesek) 

engedélyével hagyhatja el az intézmény épületét. A szülői kérés hiányában az intézmény el-

hagyására rendkívüli esetben adható engedély. 

Szorgalmi időben a nevelői és a gyermekekkel kapcsolatos hivatalos ügyek intézése az intéz-

mény vezetői irodában történik, 9 óra és 11 óra között. 

Az intézmény a szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyit-

va. Az ügyeleti rendet az intézmény vezetője határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt 

a szülők és a nevelők tudomására hozza. A nyári szünetben az irodai ügyeletet meg kell  szer-

vezni. 

 

Nevelésnélküli munkanapok:  

 

Időpontját és felhasználását az éves munkaterv tartalmazza, melyről minden év szeptemberé-

ben tájékoztatást kap a szülői közösség.  

 

A nevelésnélküli munkanapok éves felhasználása során figyelembe kell venni:  

 a jogszabályi kötelezettséget, 

 az óvodába járó szülők munkahelyi leterheltségét. 

 

A nevelés nélküli munkanapok időpontjáról minimum 7 nappal korábban értesíteni kell:  

 a teljes szülői kört  

 fenntartót   
 

A nevelés nélküli munkanapok felhasználhatók: szakmai továbbképzésre, alkalmazotti érte-

kezletre, valamint minden másra, amelyet jogszabály enged. 

A nevelés nélküli munkanapok száma 5 nap/oktatási év. 

A gyermekek elhelyezését igény szerint biztosítani kell az óvodában. 

 

 

 

 

 

6.3  A közalkalmazottak munkarendje 

 

Az intézmény zavartalan működése érdekében a közalkalmazottak munkarendjét a hatályos  

jogszabályok betartásával az intézményvezető állapítja meg. Az intézményvezető helyettesek 

tesznek javaslatot a törvényes munkaidő és a pihenőidő figyelembevételével a napi munka-

rend összehangolt kialakítására, változtatására és a közalkalmazottak szabadságának kiadásá-

ra. 
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6.3.1 A pedagógusok munkarendje 

 

A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az intézményve-

zető vagy az intézményvezető helyettesek állapítják meg. A konkrét napi munkabeosztások 

összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell 

elsődlegesen figyelembe venni.  

A pedagógusok jogait és kötelességeit a köznevelési törvény rögzíti. A nevelési oktatási in-

tézményben dolgozó pedagógus kötelező heti munkaideje 40 óra,  ebből a csoportban töltendő 

kötelező óraszám  32 óra+ heti 4 óra a gyermekek nevelésével kapcsolatos egyéb feladatok 

elvégzése. A munkabeosztások összeállításánál alapelv az intézmény zavartalan feladat ellátá-

sa és a pedagógusok egyenletes terhelése. A pedagógusok napi munkarendjét az intézmény-

vezető helyettesek (helyettesítési rend, felügyeleti rend) állapítják meg, az intézményvezető 

jóváhagyásával. A pedagógus köteles munkakezdése előtt l0 perccel munkahelyén megjelen-

ni. A reggeli ügyeletet ellátó pedagógusnak az ügyeletkezdésnél 5 perccel kell korábban ér-

keznie. A pedagógusnak a munkából való távolmaradást előzetesen jelentenie kell, hogy fel-

adatának ellátásáról helyettesítéssel gondoskodni lehessen. A rendkívüli távolmaradást legké-

sőbb az adott munkanapon 7 óráig jelezni kell az intézményvezető helyetteseknek.  

 

6.3.2 A nem pedagógus munkakörűek munkarendje 

 

Az oktató, nevelőmunkát segítő alkalmazottak munkarendjét, a távollevők helyettesítési rend-

jét az intézményvezető helyettesek állapítják meg az intézményvezető jóváhagyásával. Az 

alkalmazottaknak munkakezdésük előtt 10 perccel kell munkahelyükön megjelenni, távolma-

radásukról értesíteniük kell az intézményvezető helyetteseket. Munkaköri leírásukat a vezető 

készíti el. A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az intézményvezető he-

lyettesek tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, megváltoztatásá-

ra, és a munkavállalók szabadságának kiadására. A napi munkaidő megváltoztatása az in-

tézményvezető, adminisztratív és technikai dolgozók esetében szintén az intézményveze-

tő szóbeli vagy írásos utasításával történik. 
 

 

7. Az intézmény felvétel rendje 

 

A 22/2013. évi (III.22.) EMMI rendelet értelmében az óvodai beiratkozásra adott év április 

20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, helyéről, az 

óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelő-

zően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, va-

lamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvo-

da honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon. 

A nyilvánosságra hozatal módjai: a faliújság, bejárati kapuk, helyi újságok, körzeti TV adás. 

 

A 3. életévét betöltött gyermeket a szülő köteles beíratni. A 2011. évi Nemzeti köznevelésről 

szóló törvény értelmében a gyermek óvodakötelezettsége megkezdődik abban az évben, 

amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti. A nevelési év kezdő napjától 

(szeptember 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.  

 

Ha a gyermek belép a tanköteles életkorba, az óvoda, illetve a szakértői és rehabilitációs bi-

zottság a gyermek fejlettségi szintje miatt javasolhatja a vizsgálatok időtartamára a gyermek 

további elhelyezését addig, míg megállapításra kerül, szükséges-e sajátos iskolai nevelésben 

oktatásban való részvétele, illetve elérte-e az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget. 
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Az óvodai felvételi, vagy átvételi kérelem, vagy az iskolai életmódra felkészítő foglalkozáso-

kon résztvevő gyermek felvételi kérelmének elbírálásakor írásban kell értesíteni a szülőt, és az 

előző óvoda vezetőjét. Az óvoda a döntését határozatba foglalja, ha a jelentkezést részben 

vagy teljesen elutasítja. A határozatot meg kell indokolni, valamint a dokumentumnak tartal-

maznia kell a jogorvoslattal kapcsolatos tájékoztatást is.  

  

A kötelező felvételt biztosító, illetve a kijelölt intézmény a fenntartó által kapott nyilvántartás, 

vagy szakértői vélemény, illetve határozat alapján a felvett gyermekekről nyilvántartást vezet. 

Ha a gyermek évközben óvodát változtat a nyilvántartás a továbbiakban – az átadó óvoda 

értesítése alapján – az átvevő óvoda feladata. 

A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője a nyilvántartások alapján köteles értesíteni  a 

fenntartót, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be. 

  

7.1 Az intézményi elhelyezés megszűnésének általános szabályai 

 

Megszűnik az intézményi elhelyezés:  

- ha a gyermek az intézményből 10 napnál többet van igazolatlanul távol, amennyi-

ben a gyermek óvodai távolmaradását nem igazolják, a mulasztást igazolatlannak 

kell tekinteni. Az igazolatlan napok száma óvodaköteles gyermekesetében nevelési 

évenként a tizenegyedik nap elérésével von maga után szankciót. A miniszteri ren-

delet 51§(4b) bekezdésében az óvoda vezetőjének a 11-ik igazolatlan nevelési nap 

elérése esetén kell tájékoztatni a szabálysértési hatóságot. 

- ha a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján,  

- ha a gyermek a tankötelezett életkorba lépett, s az óvoda igazolja az iskolába lé-

péshez szükséges fejlettséget. 

 

 A 22/2013. évi (III.2) EMMI rendelet kimondja, hogy ha a gyermek a köznevelési törvény 

24. § (3) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul 

tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője, – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és 

hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti óvodás gyermek 

esetén az általános szabálysértési hatóságként eljáró járási hivatalt. 

Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda bevonásával haladéktalanul intéz-

kedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a 

gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a 

gyermek óvodába járásával kapcsolatos, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat. 

   Szabálysértési eljárás az igazolatlan mulasztások miatt: a 2012.évi II. törvény alapján az a 

szülő vagy törvényes képviselő, akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermek 

ugyanabban az óvodai nevelésben igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy 

annál többet mulaszt, szabálysértést követ el. Szabálysértés valósul meg abban az esetben, ha 

a szülő ugyan beíratta, határidőben harmadik életévét betöltött gyermekét az intézménybe , de 

arról nem gondoskodik, hogy rendszeresen részt is vegyen a foglalkozásokon.  

 

Nem szüntethető meg az óvodai elhelyezés, ha a gyermek iskolai életmódra felkészítő foglal-

kozáson vesz részt. 

 

Ha az intézményi elhelyezés megszűnik, a gyermeket törölni kell az intézmény nyilvántartá-

sából. Erről az intézkedésről ugyancsak írásban értesíteni kell a gyermek szüleit, mely ellen a 

szülő jogorvoslati kérelmet nyújthat be. 
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8. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje  

 

Minden óvodát címtáblával kell ellátni. Ünnepnapok alkalmával az épületekre ki kell tűzni a 

nemzeti lobogót és az Európai Unió zászlaját. A feladat végrehajtásáért a karbantartó a fele-

lős. 

 

Az óvoda minden munkavállalója felelős: 

 a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért, 

 a közösségi tulajdon védelméért, állapotának megőrzéséért, 

 az óvoda rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

 az energiafelhasználással való takarékoskodásért. 
 

A gyermekek az intézmények létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel hasz-

nálhatják. Ez alól csak az intézmény vezetője adhat felmentést. Az intézmény helyiségeit el-

sősorban a hivatalos nyitvatartási időn túl és a szünetekben, külső igénylőknek külön megál-

lapodás alapján át lehet engedni, ha ez az intézményi foglalkozásokat, rendezvényeket nem 

zavarja. Az intézmény helyiségeit használó külső igénybevevők csak a megállapodás szerinti 

időben és helyiségekben tartózkodhatnak az épületben. 

Az intézmény épületébe érkező szülők illetve idegenek belépését az intézményi dajkák ellen-

őrzik.  

 

Az intézmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az intézményvezető en-

gedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 

 

A látogatás rendje: 

A látogató köteles megnevezni a látogatott személyt, vagy jövetel célját, és az épületben tar-

tózkodás várható időtartamát. A meghívott vendégek, és az előzetes bejelentett látogatók, 

érkezéséről értesülni kell az intézmény vezetőjének, valamint az intézményvezető helyette-

seknek. 

 

Az intézményben a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit és vallásoktatást szervezhet-

nek. A hit és vallásoktatáson való részvétel a gyermekek számára önkéntes. Az intézmény a 

foglalkozásokhoz termet biztosít az intézmény napirendjéhez igazodva. A gyermekek hit és 

vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi. 

 

Az intézmény helyiségeit, épületét a nevelőtestület döntése alapján térítésmentesen használ-

hatják a törvényesen bejegyzett gyermek és ifjúsági szervezetek helyi csoportjai. 

 

  

Reklám tevékenység szabályozása a 2008.évi XLVIII. tv. határozza meg a következőkben. 

Felsoroljuk az általános reklám tilalmakat: tilos az olyan reklám: 

 amely erőszakos, illetve személyes, vagy közbiztonságot veszélyeztető ma-

gatartásra ösztönöz. 

 amely a környezetet, illetve a természetet károsító magatartásra ösztönöz. 

 amely a gyermek és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi, vagy erkölcsi 
fejlődését károsítja. 
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 az olyan gyermek, illetve fiatalkorúnak szóló reklám, amely alkalmas a 

gyermek fizikai, szellemi érzelmi, vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen 

befolyásolására különösen azáltal, hogy erőszakra, szexualitásra utal, illet-

ve azt ábrázol, vagy témájának meghatározó eleme az erőszakos módon 

megoldott konfliktus. 

 az olyan reklám, amely a gyermek veszélyes, erőszakos, vagy szexualitást 
hangsúlyozó helyzetben mutat be. 

 tilos a reklám tevékenység a gyermekjóléti alapellátást és a gyermekvédel-
mi szakellátást nyújtó intézményben, óvodában. Ez a tilalom nem vonatko-

zik az egészséges életmódra és a környezet védelmére neveléssel összefüg-

gő, továbbá a közéleti és kulturális tevékenység vagy esemény, valamint az 

oktatási tevékenység reklámjára. 

 az olyan áru reklámja, amelynek előállítása, vagy forgalmazása jogszabály-
ba ütközik. 

 a megtévesztő reklám. 

 

9. A dohányzással kapcsolatos előírások 

 

Az intézményben – ide értve az óvoda udvarát, a főbejárat előtti 10 méter sugarú terü-

letrészt is – a munkavállalók és az intézménybe látogatók nem dohányozhatnak. Az in-

tézményben és az óvodán kívül tartott óvodai rendezvényeken a dolgozók és az ott jelenlévők 

számára a dohányzás és az egészségre káros élvezeti cikkek fogyasztása tilos!  

A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény 4.§ (8) szakaszában meghatáro-

zott, az intézményi dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézmény ve-

zetője. A szabályzatban foglaltak megsértése fegyelmi eljárással szankcionálható. 

A szabályzat ellen vétő személy viseli a hatósági eljárás szankcióit és anyagi vonzatát. 

 

 

 

10. A gyermek rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása 

 
A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében a fenntartó megálla-

podást köt az egészségügyi intézmény vezetőjével. 

Az intézménybe járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását az óvoda orvo-

sa, és védőnője látja el.  

A megállapodásnak biztosítania kell: 

 a gyermekek egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi terü-                    
leteken: fogászat évente kettő alkalommal, szemészet évente egy alkalom-

mal 

  a gyermekek fizikai állapotának mérését negyedévenként egy alkalommal 

  az iskolai felvétel előtt álló gyermekek általános orvosi vizsgálatát  

 a gyermekeknek a körzeti védőnő által végzett higiéniai tisztasági szűrő-
vizsgálatát évente kettő alkalommal 

A szűrő vizsgálatok idejére az óvoda nevelői felügyeletet biztosítanak. 

 

Az intézmény vezető feladatai  az egészségügyi ellátás keretén belül: 

 

- biztosítja az egészségügyi munka feltételeit 

- gondoskodik a szükséges óvónői felügyeletről 

- szükség szerint a gyermekek vizsgálatokra történő előkészítéséről. 
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Ha a gyermek betegségre gyanús vagy beteg, a következő módon kell eljárni: 

 

- a betegségre gyanús, lázas gyermekek nem szabad bevinni az óvodába 

- a napközben megbetegedett gyermeket el kell különíteni és le kell fektetni, s szük-

ség szerint a szülőt legrövidebb időn belül értesíteni. 

 

 

 

 

11. Az intézményi védő-óvó előírások 

 
A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a szüksé-

ges feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat.  

Minden óvodapedagógus a köznevelési törvényben meghatározott feladatát képezi az, hogy:  

- a rábízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges 

ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjék, továbbá  

- ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szük-

séges intézkedéseket megtegye, 

- oda kell figyelnie arra, hogy az épületet zárni kell a gyermekek benntartózkodási 

ideje alatt. 

 

Ezért minden nevelési év kezdetén, valamint kirándulások előtt és egyéb esetekben szükség 

szerint minden óvodai csoportban, a gyermek életkorának megfelelően ismertetni kell az 

egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat és az elvár-

ható magatartásformákat. A szülők aláírásával ellátott engedélyével vihetők a gyermekek az 

intézményen kívül kirándulásokra. 

 

Az intézmény csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásárolhat. A játékot használó óvo-

dapedagógus 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 elsősegélynyúj-

tás. 

Ha a balesetet vagy a veszélyforrást dajka észleli, köteles azonnal intézkedni, a veszélyforrás-

ra pedig az intézményvezető helyettes vagy a telephelyvezető figyelmét haladéktalanul fel-

hívni. A gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettség teljesítését az 

intézményvezető ellenőrzi. 

 

Az intézményben történt mindenféle balesetet, sérülést az intézmény vezetőjének ki kell vizs-

gálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett vol-
na elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni 

a hasonló balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. 

A gyermekbalesetekkel kapcsolatos intézményi feladatok a magasabb jogszabályok alapján: 

- a gyermek balesetet az előírt nyomtatványon nyilván kell tartani. 

- a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermek baleseteket haladéktalanul 

ki kell vizsgálni és a balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell fel 

venni. 
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A jegyzőkönyv 1 példányát meg kell küldeni a fenntartónak, 1 példányt pedig át kell adni a 

gyermek szülőjének. A jegyzőkönyv 1 példányát az intézmény őrzi. 

A baleset megelőzésére és a balesetre vonatkozó rendszabályokat az óvoda munka és baleset-

védelmi szabályzata tartalmazza. 

Az óvoda minden munkavállalójának érvényes egészségügyi könyvvel kell rendelkeznie. Az 

üzemorvosi vizsgálat évente kötelező, ha az illetékes orvos nem határoz meg korábbi időpon-

tot. 

 

 

 

 

 

12. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők 

 

 

Az intézmény minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen 

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

értesítéséről. 

Bombariadó esetén az intézményvezető intézkedhet. Akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben 

szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni. Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint 

történik.  

Az épület kiürítésének időtartalmáról a gyermekek elhelyezéséről az intézkedést vezető ható-

ság információja alapján az intézményvezető, akadályoztatása esetén az intézkedéssel megbí-

zott személy dönt. 

Az intézményvezető a szomszédos általános iskolával dolgoz ki együttműködést a gyermekek 

bombariadó esetén történő ideiglenes elhelyezéséről. A bombariadóról és a hozott intézkedé-

sekről az intézményvezető rendkívüli jelentésben értesíti a fenntartót. 

 

 

 

13. Az intézmény nevelőtestülete és a szakmai munkaközösségei 

 

13.1 Az intézmény nevelőtestülete 

 

A nevelőtestület – a köznevelési törvény 70. § alapján – a nevelési–oktatási intézmény peda-

gógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácsko-

zó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi 

pedagógus munkakört betöltő munkavállalója, valamint a nevelő és oktató munkát közvetle-

nül segítő egyéb felsőfokú végzettségű dolgozója. 

A nevelési és oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben a nevelési 

– oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben a köznevelési törvényben és más 

jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és javas-

lattevő jogkörrel rendelkezik.  

A nevelőtestület  döntési jogköre:  

 pedagógiai program elfogadása,              

 az SZMSZ és a házirend elfogadása, 

 a tanév munkatervének jóváhagyása, 

 átfogó értékelések és beszámolók elfogadása, 

 az intézményvezetői programok szakmai  véleményezése 

 a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, 
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A nevelőtestület feladatainak ellátása érdekében számos értekezletet tart a tanév során. Az 

értekezletek egy részét az intézmény éves munkaterve rögzíti. A nevelőtestületi értekezlet 

vonatkozó napirendi pontjához a szülői szervezet képviselőjét meg kell hívni.  

Egy nevelési év során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: 

- nevelési évnyitó értekezlet 

- félévi értékelő értekezlet 

- nevelési évzáró értekezlet 

- nevelés nélküli napok ( 5 nap ) 

- rendkívüli értekezletek 

 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak 

(fontos oktatási kérdések, különleges nevelési helyzetek megítélése, az óvodai életet átalakító, 

megváltoztató rendeletek és utasítások értelmezése céljából, ha azt a nevelőtestület tagjainak 

legalább 50%-a, vagy az intézmény vezetője szükségesnek látja. A nevelőtestület döntést 

igénylő értekezletein jegyzőkönyv készül az elhangzottakról, amelyet az értekezletet vezető 

személy, a jegyzőkönyv-vezető, valamint egy az értekezleten végig jelen lévő személy (hite-

lesítő) ír alá. A döntések az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek határozati formában. A 

jegyzőkönyvet a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott időn belül el kell 

juttatni a fenntartónak. 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak egyhar-

mada, valamint a közalkalmazotti tanács és az intézményvezetőség, illetve az intézmény veze-

tő szükségesnek látja. 

A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 50%-a jelen 

van. A nevelőtestület döntéseit és határozatait általában – a jogszabályokban meghatározottak 

kivételével – nyílt szavazással, és egyszerű szótöbbséggel hozza. 

 

A nevelőtestület személyi kérdésekben – a nevelőtestület többségének kérésére-titkos szava-

zással is dönthet. Titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a nevelőtestület 

tagjai közül. A szavazatok egyenlősége esetén az intézményvezető szava dönt. 

 

A nevelőtestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni akkor, ha az aktuális 

feladatok miatt csak a nevelőtestület egy része – többnyire az azonos beosztásban dolgozók – 

vesz részt egy – egy értekezleten. 

 

13.2 A nevelőtestület szakmai munkaközösségei 

 

A köznevelési törvény 71.§ szerint a szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény szak-

mai munkájának irányításában, tervezésében és ellenőrzésében. A munkaközösségek segítsé-

get adnak az óvoda pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben. A munkaközösség 

alapfeladata a pályakezdő pedagógusok, gyakornokok munkájának segítése, javaslat a gya-

kornok vezetőtanárának megbízására. A munkaközösség – a vezető megbízására – részt vesz 

az óvoda pedagógusainak és gyakornokainak belső értékelésében. 

A szakmai munkaközösség tagjai kétévente, de szükség esetén más időpontokban is javaslatot 

tesznek munkaközösség-vezetőjük személyére. A munkaközösség-vezető megbízása legfel-

jebb öt éves határozott időtartamra az intézményvezető jogköre.  

Az intézményben 5 szakmai munkaközösség működik, melynek megalakítása, vezetőjének 

megválasztása a nevelőtestület szakmai feladata. 
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A szakmai munkaközösségek a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel ren-

delkeznek. A szakmai munkaközösségek fő feladatainak koncepciójuknak megváltoztatását a 

nevelőtestület egyetértésével lehet módosítani. 

 

A szakmai munkaközösségek feladatai a szakterületükön belül: 

 

- szakmai, módszertani kérdésekben segítik az intézmény munkáját 

- részt vesznek az intézmény nevelő-oktató munka, belső fejlesztésében (tartalmi és 

módszertani korszerűsítés),  

- egységes követelmény rendszer kialakítása: a gyermekek ismeretszintjének folya-

matos mérése, értékelése, 

- pályázatok, versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása, 

- szervezik a pedagógusok továbbképzését, segítséget nyújtanak a nevelők önképzé-

séhez, 

- felkutatják, karbantartják a különféle intézményi programokat, taneszközök be-

szerzési lehetőségeit és a nevelési módszereket, 

- javaslatot tesznek és véleményezik a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai 

előirányzatok felhasználását 

- segítik a pályakezdő pedagógusok munkáját, 

- javaslatot tesznek az intézményvezetőnek a munkaközösség vezetőinek személyei-

re, 

- segítséget nyújtanak a munkaközösség vezetőjének a munkaterv, valamint a mun-

kaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez, 

- a vezető felkérésére a munkaközösség vezetők a látogatások alkalmával részt 

vesznek az óvodai, bölcsőde csoportokban, 

A szakmai munkaközösség az éves munkatervek és a munkaközösség tagjainak javaslatai 

alapján összeállított egy évre szóló munkaterv szerint tevékenykedik. 

 

A szakmai munkaközösségek munkáját a munkaközösség vezető irányítja. A munkaközösség 

vezetőjét a munkaközösség tagjainak javaslatára az intézményvezető bízza meg. A munkakö-

zösség-vezető feladata a munkaközösség tevékenységének szervezése, irányítása, koordinálá-

sa, eredményeik rögzítése, az információáramlás biztosítása a vezetés és a pedagógusok kö-

zött.  

 

A munkaközösség vezetők jogai és feladatai: 

- A szakmai munkaközösség vezetője képviseli a munkaközösséget az intézmény 

vezetősége felé és az intézményen kívül.  

- Állásfoglalásai, javaslatai előtt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjait. 

Ezen túlmenően, tájékoztatja őket a vezetői értekezletek napirendi pontjaival kap-

csolatban.  

- irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős a szakmai munkáért, értekezlete-

ket hív össze, bemutatkozó foglalkozásokat szervez, 

- elbírálja és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak a PP-hoz igazodó 

munkatervet, 

- ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, hiányosságok esetén intéz-

kedést kezdeményez az intézményvezető felé, 

- összeállítja a pedagógiai program és a munkaterv alapján a munkaközösség éves 

munkaprogramját, 

- beszámol a nevelőtestületnek a munkaközösség tevékenységéről 
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Az intézményi munka egyes aktuális feladatainak megoldására a nevelőtestület tagjaiból 

munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az intézményvezetőség döntése alapján. 

Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az intézményvezetőség hozza létre, erről tájékoztatni 

kell a nevelőtestületet. Az alkalmi munkacsoportok a nevelőtestület javaslatára az intézmény-

vezető bízza meg. 

 

 

 

14. A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés szempontjai ???? 

 

 
A kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítés szempontrendszerét egyebekben a 

munkaközösségek aktív közreműködésével készítette el az intézmény vezetője. A kiemelt 

munkavégzésért adható kereset-kiegészítés odaítélése során lényeges szempont legyen, hogy 

az intézmény rendelkezésére álló keretet differenciáltan – a következőkben ismertetett szem-

pontok szerint –  osztja szét az intézményvezető. 

A kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítést azok a pedagógusok kapják, akik leg-

inkább megfelelnek az alábbiaknak: 

 színvonalas elmélet és gyakorlati szakmai tevékenységet folytat a csoportban 

 munkája során folyamatosan érvényesíti az intézmény pedagógiai programjában meg-
fogalmazottakat 

 a munkatervben megfogalmazott feladatokat lelkiismeretesen, igényesen végzi, egyen-

letesen változtatja 

 sokrétű pedagógusi tevékenységét igényesen és körültekintően folytatja, 

 írásos dokumentációja naprakész 

 tudatosan végzi a gyermekekkel kapcsolatos egyéni, differenciált fejlesztését, tehet-
séggondozását, felzárkóztatását 

 munkája során érvényesíti a komplexitás elvét 

 aktívan vesz részt a többletmunkák vállalásában, a továbbképzéseken illetve a munka-
közösségi teendőkben és a megszerzett ismereteket alkalmazza is a munkája során 

 részt vesz a szakmai szervezetek és a helyi szakmai munkaközösség innovációs célú 
munkájában 

 a gyermekekkel, szülőkkel, kollegáival való kapcsolatára a segítőkészség, tolerancia, 

nyíltság jellemző 

 az alapvető elvárásoknak megfelelően dolgozik, a munkaköri leírásában megfogalma-
zottakat maradéktalanul betartja 

 rendszeresen részt vállal az óvodai rendezvények előkészítésében és szervezésében, 
azokon rendszeresen megjelenik, 

 részt vesz az óvoda arculatának formálásában, 

 a gyermekek részére kirándulást, sportrendezvényeket, mozi látogatást, színházlátoga-
tást stb. szervez 

 a társintézményekkel hatékony kapcsolatot tud kialakítani 

 példamutató, pedagógushoz méltó magatartás jellemzi 

 pedagógus etikát az élet bármely területén betartja 

 munkáját a tudatosság, precizitás, rugalmasság, kreativitás, rendszeresség, igényesség, 
határozottság, következetesség jellemzi 

 jó kommunikációs képességgel, kezdeményező készséggel, és önkritikával rendelke-
zik és képes a változtatásokra 

 gyermekekkel való kapcsolata szeretetteljes, gyermekközpontú 
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 megfelelő empatikus képességekkel rendelkezik 

 tiszteletben tartja a vallási, lelkiismereti szabadságot 

 zökkenőmentes esélyegyenlőséget biztosít a munkája során 

 a szülőkkel való kapcsolatára az elfogadás, nyitottság, segítőkészség, türelmesség jel-
lemző 

 

 

A kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítés odaítélése kizárólag a fenti szempontok 

alapján történhet, így nem lehet szempont, pl.: 

 az illető pedagógus fizetési besorolása, 

 címpótlékban való részesülése, 

 illetménypótlékban való részesülése (munkaközösség-vezetői, stb.), 

 állami, önkormányzati kitüntetésben, elismerésben, jutalomban való részesülése. 

 

Egy esztendőre kizárhatja az intézmény vezetője a kiemelt munkavégzésért adható kereset-

kiegészítésben részesülők köréből azt a pedagógust: 

 akivel szemben jogerős fegyelmi határozat van érvényben, 

 akinek tevékenysége során mutatkozó hiányosságait – munkájának nem megfelelő 
végzése következtében – feljegyzésben rögzítette az intézmény vezetője. 

 

 

 

 

15. Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje 

 

15.1 Az óvodaközösség 

 

Az óvoda közösséget az intézményi alkalmazottak, a szülők és a gyermekek alkotják. Az in-

tézmény közösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek 

révén és módon érvényesíthetik. 

 

 

15.2 A munkavállalói közösség 

 

A munkavállalói közösség az óvoda nevelőtestületéből és az intézménynél munkavállalói 

jogviszonyban álló adminisztratív és technikai dolgozókból áll. 

Az intézmény dolgozói közalkalmazottak, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos kötelességei-

ket és jogaikat a munkatörvény könyve mellett a közalkalmazotti törvény szabályozza. Az 

alkalmazottak egy része oktató-nevelő munkát végző pedagógus, a többi dolgozó az oktató-

nevelő munkát közvetlenül vagy közvetetten segítő más közalkalmazott. A nevelő testület 

határozza meg alapvetően az intézmény tartalmi munkáját, melynek tevékenységével az 

SZMSZ önálló fejezete foglalkozik. 

 

Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott részvételi, 

javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg.  

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

nyeken, amelyekre meghívót kap. 

Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg az intézménnyel közalkalmazotti jogviszony-

ban álló minden személyt és közösséget. 
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Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntés előkészítése során a döntési jogkör gya-

korlójának mérlegelni kell. A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, 

véleménnyel kapcsolatos álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel közölni kell. 

Döntési jog a rendelkező személy, vagy testület számára kizárólagos intézkedési jog, amelyet 

jogszabályok biztosítanak. Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes felelősséggel 

egy személyben, testületi jogkör esetén a testület abszolút többség (50% + 1 fő) alapján dönt. 

A testület akkor határozatképes, ha kétharmad része jelen van. 

 

Az intézmény vezetője – a megbízott vezetők és a választott képviselők segítségével az alábbi 

óvodai közösségekkel tart kapcsolatot: 

 szakmai munkaközösségek, 

 szülői munkaközösség, 

 óvodai csoportok közössége. 
 

 

15.3 A szülők közössége 

 

A köznevelési törvény alapján a szülők meghatározott jogaik érvényesítésére és kötelességük 

teljesítésére szülői szervezetet hoznak létre. A szülői szervezet dönt saját szervezeti és műkö-

dési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról és képvise-

letéről. 

Az óvodában működő szülői szervezet a  (a továbbiakban: SzSz). Döntési jogkörébe tartoznak 

az alábbiak: 

 saját szervezeti és működési rendjének, munkaprogramjának meghatározása, 

 a képviseletében eljáró személyek megválasztása (pl. a szülői munkaközösség elnöke, 

tisztségviselői), 

 a szülői munkaközösség tevékenységének szervezése, 

 saját pénzeszközeikből segélyek, anyagi támogatások mértékének, felhasználási mód-
jának megállapítása. 

 képviseli a szülőket az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik érvényesítésében 

 véleményezi az óvoda Pedagógiai Programját, valamint a bölcsődei gondozás-nevelés 
szakmai programját, házirendjét, munkatervét, valamint a SZMSZ azon pontjait, ame-

lyek a szülőkkel illetve a gyermekekkel kapcsolatosak 

 véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a gyermekekkel kapcsolatos 
valamennyi kérdésben. 

 

Az SzSz munkáját az óvoda tevékenységével az SzSz patronáló pedagógusa  koordinálja. A 

patronáló személyt az intézmény vezetője bízza meg egy tanév időtartamra. A SzSz vezetősé-

gével történő folyamatos kapcsolattartásért, az SzSz véleményének a jogszabály által előírt 

esetekben történő beszerzéséért az intézmény vezetője a felelős. 

 

Az intézményi csoportok szülői munkaközösségei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat a 

választott csoport szülői szervezet elnök segítségével juttatják el az intézmény vezetőjéhez. 

Az intézmény szülői szervezet legmagasabb szintű döntéshozó szerve az intézményi Szülői 

Munkaközösség vezetősége.  Az intézményi Szülői Munkaközösség vezetőségének munkájá-

ban az intézményi csoport szülői munkaközösség elnökei vehetnek részt. 

Az intézményi Szülői Munkaközösség elnöke közvetlenül az intézmény vezetőjével tart kap-

csolatot. 
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Az intézményi Szülő Szervezet vezetősége akkor határozatképes, ha azon az érdekelteknek 

több mint 50%-a jelen van: döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Az intézményi Szülői Szervezet vezetőségét az intézmény vezetőjének, nevelési évenként 

legalább három alkalommal össze kell hívnia, s itt tájékoztatást kell adnia az intézmény fel-

adatairól, tevékenységeiről. 

 

 

15.4  A gyermekek közösségei 

 

 

Az azonos csoportba járó gyermekek óvodai csoport közösséget alkotnak. Az óvodai csoport 

közösség élén az óvoda pedagógusok állnak. Az óvodai pedagógusokat a csoport irányításával 

az intézményvezető bízza meg. Az óvodai pedagógusok tevékenységüket a SZMSZ-ben talál-

ható munkaköri leírás alapján végzik. A bölcsődei csoport közösség élén a bölcsődei gondo-

zónők állnak, munkaköri leírásuk szintén az SZMSZ-ben találhatók. 

   

 

15.5 Az óvoda közösségeinek kapcsolattartása 

 

Az alkalmazotti közösség kapcsolattartásának rendje 

 

Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét – a megbízott vezetők és a választott 

közösségi képviselők segítségével – az intézményvezető fogja össze. A kapcsolattartásnak 

különböző formái vannak, melyek közül mindig azt kell alkalmazni amelyik a legmegfelelőb-

ben szolgálja az együttműködést. 

Kapcsolattartás formái: különböző értekezletek, megbeszélések, fórumok, bizottsági ülések  

stb. Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait a munkaterv tartalmazza, 

melyet a hivatalos közlések helyén kell kifüggeszteni.  

A belső kapcsolattartás általános szabálya, hogy különböző nevelőtestületi, alkalmazotti érte-

kezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a döntési, és véleményezési jogot gyakorló kö-

zösségek által delegált képviselőt meg kell hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvbe kell rögzíte-

ni. 

Teljes alkalmazotti közösség gyűlését az intézmény vezetője akkor hívja össze, amikor ezt 

jogszabály előírja, vagy az intézmény egészét érintő kérdések, tárgyalására kerül sor. Az al-

kalmazotti közösség értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni. 

 

Az intézmény vezetősége és a nevelőtestület: 

 

A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az intézményvezető segítségével a 

megbízott vezetők és a választott képviselők útján valósul meg. Ezen fórumok időpontját az 

intézményi munkaterv határozza meg.  

A kapcsolattartás fórumai : 

- intézmény igazgatóság ülései 

- intézményvezetőség ülései 

- különböző értekezletek 

- megbeszélések 

Az intézményi vezetőség az aktuális feladatokról az öltözőkben elhelyezett hirdető táblán, 

valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket. 

 

Az intézményvezetőség tagjai kötelesek:  



27 

 

- az intézményvezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagó-

gusokat, az ülés döntéseiről, határozatairól. 

- az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetí-

teni az intézményvezetőség felé. Az óvodapedagógusok kérdéseiket, véleményü-

ket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy munkaköri vezetőjük illetve 

választott képviselőik útján közölhetik az intézményvezetőségével. 

 

A nevelők és szülők kapcsolattartási formái: 

Az intézmény egészének életéről, az intézményi munkatervről, az aktuális feladatokról az 

intézményvezető:  

-     az intézményi szülői értekezleten 

- az intézményekben elhelyezett hirdető táblán keresztül 

- az alkalmanként megjelenő írásbeli tájékoztatón keresztül 

 A csoportok pedagógusai: 

- óvodai csoport szülői értekezletén  

- nyílt napok alkalmával 

- fogadóórákon tájékoztatják a szülőket. 

 

A szülők szóbeli tájékoztatási rendje: 

Az intézmény – a közoktatási törvénynek megfelelően – a gyermekekről a nevelési év során 

rendszeres szóbeli tájékoztatást tart. A szóbeli tájékoztatás lehet csoportos és egyéni. A cso-

portos tájékoztatás módja szülői értekezletek, egyéni tájékoztatás fogadóórákon, családlátoga-

tásokon, beszélgetések útján történik. A szülők írásos beleegyezése kell a 11/1994. MKM 

rendelet 3§.(2) értelmében, minden olyan óvodai döntéshez, amelyből a szülőre fizetési köte-

lezettség hárul. 

A gyermekek egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi fórumok szolgálnak: 

- családlátogatások 

- szülői értekezletek 

- fogadóórák 

- nyíltnapok 

- faliújságok 

- intézményi rendezvények 

A szülői értekezletek, és fogadóórák idejét az intézményi munkaterv évenként tartalmazza. 

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, vagy vá-

lasztott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az intézmény vezetőségével, nevelőtes-

tületével vagy az intézményvezetőjével. 

 

A panaszkezelés szabályai: 
 

A szülő bármilyen jellegű panaszával első fokon a gyermek óvónőjéhez fordulhat. Amennyi-

ben problémáját nem sikerült rendezni, megoldani, másodfokon az óvoda vezetőjéhez fordul-

hat, aki a beérkező panaszt, észrevételt dokumentálja, és azt az érinttettek bevonásával kivizs-

gálja. A szóbeli panaszra szóban, az írásbeli panaszra írásban visszajelez, aminek határideje 
30 nap, kivéve az azonnali intézkedést igénylő panaszt. Az intézményen belül lehetőség sze-

rint megoldást kell találni a szülői panaszra. Ellenkező esetben a szülőnek jogában áll ügyét 

tovább vinni az intézményt fenntartó Önkormányzathoz, aki kivizsgálást rendelhet el. 
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15.6 Az óvoda vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai 

 

Az intézményi munka megfelelő szintű irányításának érdekében az intézmény vezetőségének 

állandó munkakapcsolatban kell állnia, a következő intézményekkel: 

 a fenntartóval: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

 a helyi Önkormányzati Képviselőtestülettel és Polgármesteri Hivatallal 

 a helyi Kisebbségi Önkormányzattal 

 a helyi oktatási intézmények vezetőségével:  
- Bölcsőde: Kiskunhalas Május 1. tér 

  - Óvodai egységek:  

     Kiskunhalasi Bóbita Óvoda                   Kiskunhalas Kuruc V. t.17. 

     Százszorszép Óvodák:                               Kiskunhalas Vasút u.2. 

     Református Egyház Ökomenikus Óvoda: Kiskunhalas Ősök tere 2. 

     Szent József Katolikus Óvoda                   Kiskunhalas Lomb u. 5. 

                           Általános Iskolák: 

     Fazekas Gábor Ált. Iskola                    Kiskunhalas Fazekas G. u. 1. 

   Központi Református Ált. Iskola         Kiskunhalas Köztársaság u.9. 

     Kertvárosi Ált. Iskola                           Kiskunhalas Nyírfa u. 23. 

     Felsővárosi Ált. Iskola                          Kiskunhalas Szabadság tér 6. 

     Általános Speciális  Isk.                        Kiskunhalas Köztársaság u.17. 

     Szent József Katolikus Ált. Isk.          Kiskunhalas Szántó Kovács u.2. 

 

 Pedagógiai Szakszolgálat  Kiskunhalas Csónak u. 2. 

 Gyermekjóléti Szolgálat 

 az óvodát támogató alapítvány kuratóriumával, az alapítvány neve:  
„BÓBITA” közhasznú  

 Művelődési Intézményekkel (Közösségek Háza, Mozi, Játszóház) 

 

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért, az intézményvezető a felelős. Az egyes 

intézményekkel, szervezetekkel a folyamatos kapcsolatot tartó nevelő nevét, beosztását az 

intézmény éves munkaterve rögzíti. 

 

A gyermek egészségi állapotának megóvásáért az intézmény vezetősége rendszeres kapcsola-

tot tart fenn az intézmény orvosával és ennek segítségével megszervezi a gyermekek rendsze-

res egészségügyi vizsgálatát.  
 

A gyermekek veszélyezettségének megelőzése, valamint a gyermek és ifjúságvédelmi felada-

tok eredményesebb ellátása érdekében az óvoda önkéntes gyermek és ifjúságvédelmi felelősei 

rendszeres kapcsolatot tartanak fenn a Kiskunhalas Város Gyermekjóléti Szolgálattal. 

A munkakapcsolat felügyeletért, az intézményvezető a felelős. 

 

 

16. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

 
16.1 Az ellenőrzés célja, típusai és fő területei 

 

A belső ellenőrzés célja  

 

A belső ellenőrzés tény megállapító és értékelő tevékenység, amely magában foglalja a tény-

leges állapot összehasonlítását a szükséges állapottal, a különbségek észlelését és a tapasztala-
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tok értékelését, valamint a következtetések levonását. A belső ellenőrzés során a meghatáro-

zott követelményekhez való viszonyítással történik a tényleges állapot feltárása, ezt követően 

lehet az eltéréseket értékeléssel megítélni. 

  

A belső ellenőrzés célja, hogy: 

- biztosítsa az intézmény felelős vezetői számára a megfelelő mennyiségű és minő-

ségű információt az intézményben folyó nevelő és oktató munka tartalmáról és an-

nak színvonaláról, 

- jelezze a pedagógusok és egyéb közalkalmazottak, valamint a vezetők számára a 

pedagógiai, gazdasági és jogi követelményektől való eltérést, tárja fel a szabályta-

lanságokat, hiányosságokat, mulasztásokat, 

- segítse a vezető irányítást: a döntések előkészítését és megalapozását, biztosítsa az 

intézmény törvényes belső utasításokban előírt pedagógiai, gazdasági, pénzügyi és 

munkaügyi működését, 

- megszilárdítsa a belső rendet és fegyelmet, 

- vizsgálja az intézmény vagyonvédelmét a takarékosság érvényesítését, leltározás, a 

selejtezés és egyéb zárlati tevékenységét, helyességét. 

 

Az ellenőrzés típusai: 

 

Az ellenőrzésnek különböző típusai vannak. Tárgyát tekintve az ellenőrzés lehet átfogó vizs-

gálat, cél ellenőrzés, téma vizsgálat és utó ellenőrzés.  

Az átfogó ellenőrzés az adott konkrét tevékenység egészére irányul, átfogó módon értékeli a 

pedagógiai vagy a gazdálkodási feladatok végrehajtását, illetve azok összhangját. 

A cél ellenőrzés egy adott részfeladat, s azon belül egy vagy több meghatározott probléma 

feltárására irányuló eseti jellegű vizsgálat. 

A téma ellenőrzés azonos időben több csoportnál ugyanazon témára irányuló, összehangolt, 

összehasonlító vizsgálat. Célja, hogy általánosítható következtetéseket lehessen levonni és 

ennek megfelelő intézkedéseket lehessen hozni. 

 

Tartalmát tekintve az ellenőrzés lehet pedagógia, gazdálkodási, ügyviteli ellenőrzés. 

Amennyiben a felsorolt területek összevont ellenőrzésére kerül sor, komplex ellenőrzésről 

beszélünk. 

 

Időpontja szerint az ellenőrzés lehet előzetes, egyidejű és utólagos. Az előzetes ellenőrzés a 

tartalmi esemény végrehajtása előtti elemzés céljából készül. Az egyidejű ellenőrzés a tartal-

mi munka bonyolításával történik. az utólagos ellenőrzés a műveletek végrehajtását követő 

mintegy összegző ellenőrzés. 

 

Szervezési szempontból az ellenőrző tevékenység lehet munkafolyamatba épített és a folya-

mat teljes egészét nem érintő ellenőrzés. A vizsgálat gyakoriságát figyelembe véve az ellenőr-

zés lehet folyamatos, időszaki és eseti. A vizsgálat körét tekintve az ellenőrzés lehet teljes 

körű amikor a terület valamennyi részére kiterjed a vizsgálat, és szúró próbaszerű, amikor 

esetleges minta vétel alapján történik a vizsgálat. 

 

 

 

 

 

 



30 

 

A belső ellenőrzés fő területei 

 

 

A közoktatási intézmény alapfeladatainak ellátásából adódóan az ellenőrzés történhet egyrészt 

a nevelő és oktató munka területén másrészt az intézmény gazdálkodás területén. 

 

A pedagógiai tevékenység területének ellenőrzése során kiemelkedő feladatok az alábbiak: 

- a pedagógiai program oktatási és nevelési feladatainak végrehajtása, a PP megva-

lósítása és a különböző munkaközösségek megfelelő működése, 

- a nevelési év munkatervi feladatainak megvalósítása, a pedagógusok ezzel kapcso-

latos tevékenységének vizsgálata, 

- a nevelői és oktatói munka tartalmának és színvonalának viszonyítása a követel-

ményekhez, ezzel kapcsolatban a pedagógusok szakmai és módszertani felkészült-

ségének vizsgálata, 

- a fenntartó által előírt ellenőrzések végrehajtása, 

- az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont által meghatározott ellenőr-

zések elvégzése, segítése. 

 

 

16.2 Belső ellenőrzés rendszere 

 

 

16.2.1 Vezetői ellenőrzés 

 

A vezetői ellenőrzés az irányító tevékenység szerves része. Valamennyi vezető beosztású al-

kalmazott alapvető feladata az irányítása alatt működő pedagógiai és gazdasági terület munká-

jának folyamatos ellenőrzése. A vezetői ellenőrzés az intézmény hierarchikus felépítésének 

megfelelően megosztottan történik. Az intézményvezető, a vezető helyettesek (munkaközös-

ség-vezetők) vizsgálatainak le kell fedniük a teljes intézményi működés ellenőrzését. 

 

A vezetők hatáskörét, és ezáltal ellenőrzési körét, munkaköri leírásuk részletesen tartalmazza. 

A vezető helyettesek ellenőrzéseik során kiemelten kezeljék az alábbiakat:  

 -az intézményvezető utasítások és döntések végrehajtását, 

 -a módszertani, statisztikai számviteli és egyéb belső használatú rendelkezések betar- 

tását, 

 -a határidős pedagógiai és gazdasági feladatok teljesítését, az eseti intézkedések vég-

rehajtását, 

 -az aláírási, utalványozási, láttamozási, ellenjegyzési és érvényesítési jog gyakorlását. 

 

 

16.2.2.Az ellenőrzési ütemterv 

 

 

Az ellenőrzési ütemterv összeállításánál figyelembe kell venni az ellenőrzési igényeket, külö-

nös tekintettel a magasabb rendű jogszabályok előírásaira, az intézmény fenntartójának elvá-

rásaira, jelen belső ellenőrzési szabályzat előírásaira, valamint az intézmény vezető igényeire. 

Az ellenőrzési ütemtervet az intézményvezető helyettes készíti el. 

A gazdasági vezető az ellenőrzési ütemtervet a naptári év szerint készíti el. A pedagógiai ve-

zető helyettesek ellenőrzési ütemterve a tanév rendjét követi. Az ellenőrzési ütemtervet és az 

intézményvezető hagyja jóvá. 
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Az ellenőrzési ütemterv konkrét feladatai: 

 

 - az összetartozó (kapcsolódó) feladatokat együtt kell kezelni, 

 - el kell végezni a szükséges és a lehetséges rangsorolásokat és az esetleges szelektálá-              

             sokat, 

 - meg kell állapítani, hogy az ellenőrzéseket milyen formában célszerű végrehajtani, 

 - fel kell mérni az egyes feladatok munkaigényességét, 

 - meg kell határozni a végrehajtás legcélszerűbb időzítését, 

 - ki kell jelölni az ellenőrzési feladatok felelőseit, 

 

Az ellenőrzési ütemterv arra irányul, hogy: 

- az ellenőrzések a lehető legközvetlenebbül és leghatékonyabb módon elégítsék ki a     

             vezetés  aktuális igényeit 

 - az ellenőrzési kötelezettségek rendszeresen teljesíthetők legyenek,  

 - kedvező szervezési feltételek teremtődjenek az ellenőrzések végrehajtásához, azok  

             hatékonyságának biztosításához, 

- lehetővé váljon az ellenőrzési feladatok rangsorolása, a párhuzamosságok kiküszö-

bölése, a feladatok és a kapacitás összehangolása, illetve az ellenőrzést végzők kö-

zötti megfelelő koordináció biztosítása. 

 

 

 

16.3.Az ellenőrzés előkészítése 

 

 

Az ellenőrzés előkészítése az ellenőrzést végző feladata, amelynek feltételeiről a vezető he-

lyettes gondoskodik. 

Az ellenőrzés előkészítése során el kell végezni: 

- a feladatok és a szempontok, illetve a prioritások meghatározását, 

- az ellenőrzés céljainak eléréséhez szükséges szervezési és végrehajtási feltételek 

biztosítását, 

Az ellenőrzés előkészítésének információs bázisaként szolgálnak: 

- a korábbi ellenőrzési jelentések, 

- pedagógiai tárgyú statisztikák, jelentések,  

- a gazdasági tárgyú beszámolók, költségvetések, 

 

16.4  Az ellenőrzés programja 
 

Az ellenőrzési program olyan utasítás, amely az ellenőrzést végző számára meghatározza az 

ellenőrzés célját, fő irányát, annak módszereit és a megállapítások írásba foglalásának szerke-

zetét. Az ellenőrzési program tervezetét az ellenőrzést végző köteles elkészíteni és azt az in-

tézményvezető hagyja jóvá. 

Az ellenőrzési program tartalmazza a következőket: 

- az ellenőrzés célját és típusát, 

- az ellenőrzött szakterület vagy személy megnevezését, 

- az ellenőrzött időszakot, 

- az ellenőrzést végzők nevét és munkamegosztását,  

- a dátumot, az aláírást és a hivatalos bélyegző lenyomatát, 
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16.5 A helyszíni ellenőrzés 

 

A közoktatási intézmény feladatellátásának jól hasznosítható ellenőrzési módszere a helyszíni 

ellenőrzés. Ez az ellenőrzési mód lehet közvetlen vagy közvetett jellegű. 

a közvetlen ellenőrzés megfigyelésen, személyes tapasztalatokon alapuló tájékozódás(szemle, 

mintavétel stb.) melyet kiegészíthet szóbeli kérdésfeltétel, beszélgetés, kérdőív kitöltése. 

A közvetett ellenőrzés a nyilvántartások és okmányok alapján végzett dokumentális ellenőr-

zés, (tételes, próbaszerű stb.) A helyszíni ellenőrzést indokolt esetben, egy ízben meg lehet 

szakítani. Az ellenőrzés megszakításáról, az  ellenőrzöttet soron kívül értesíteni kell. 

 

 

 

 

 

16.6  A munkafolyamatba épített belső ellenőrzés 

 

Az intézmény különböző szintű vezetői kötelesek biztosítani a pedagógiai, a szakmai és a 

gazdasági folyamatok összhangját. 

Megfelelő munkaszervezéssel biztosítani kell, hogy: 

- a pedagógiai és gazdasági feladatok ellátása során a munkafolyamat megszakítás 

nélkül ellenőrzésre kerüljön, 

- a munkafolyamatok hibái, kedvezőtlen jelenségei kellő időben észrevehetők le-

gyenek és a tapasztalt rendellenességeket gyors intézkedéssel szüntessék meg, 

- a pedagógusok és más közalkalmazottak személyes felelőssége a végrehajtás min-

den szakaszában megfelelően érvényesüljön. 

 

 

16.7  Az ellenőrzés értékelése és következményei 

 

Az ellenőrzési jelentés kézhezvételét követő héten belül értékelő (realizáló) megbeszélésen 

kell megvitatni az ellenőrzés megállapításait. Az értékelő megbeszélésen a vizsgált területtel  

vagy tárgykörrel kapcsolatos tapasztalatokat foglalják össze. Ennek keretében nemcsak a fel-

tárt hiányosságokat, hanem a megismert, kedvező tapasztalatokat is célszerű bemutatni és 

értékelni. Az ellenőrzést értékelő megbeszélésen mindig rá kell mutatni a hibák, és a mulasz-

tások jellegére, valamint rendszerbeli okaira, az előidéző körülményekre és a felelős szemé-

lyekre. 

A megállapított hiányosságok megszüntetésére, a megállapítások hasznosítására, az ellenőr-

zött tevékenység javítására vonatkozó intézkedési javaslatokat is az értékelő megbeszélésen 

egyeztetik. Az értékelő (realizáló) megbeszélésen részt vesznek az ellenőrzést végző szemé-

lyek, az ellenőrzött terület felelős vezetője, valamint az intézményvezető által kijelölt szemé-

lyek. 
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16.8  Az ellenőrzést követő intézkedések 

 

 

Az értékelő megbeszélést követően a szükséges szóbeli írásbeli intézkedéseket a 

felelős vezető helyettes köteles elvégezni. A vezető helyetteseknek intézkedni kell: 

 

- a hibák, hiányosságok kijavításáról, káros következményeinek ellensúlyozásáról, 

- a megelőzés feltételeinek biztosításáról, más illetékes tájékoztatásáról, 

- a felelősség vizsgálatáról, annak módjáról, 

- a kedvező tapasztalatok alapján a megfelelő elismerésről. 

A kirívó szabálytalanság vagy hiányosság esetén – a pedagógiai vagy gazdasági vezető he-

lyettes javaslatára -  az intézmény felelős vezetője rendeli el a szükségesnek ítélt intézkedése-

ket. 

 

 

 

16.9  Belső ellenőrzés írásbeli dokumentálása 

 
16.9.1Az ellenőrzési jelentés 

 
Az ellenőrzésről, az ellenőrzés megállapításairól, valamint a tapasztaltak értékeléséről 

ellenőrzési jelentést kell készíteni. 

Az ellenőrzési jelentésnek tartalmaznia kell a következőket: 

 - az ellenőrzés adatait, 

 - az ellenőrzési jegyzőkönyvet 

 - az ellenőrző személy megállapításait az ellenőrzött feladatokról, területről, sze 

 mélyekről – az ellenőrzési programban meghatározott módon, 

 -a tapasztalatok értékelését, az esetleges felelősök megnevezésével, az ellenőrzést  

 végző aláírását. 

 -a súlyos mulasztásokat bizonyító iratokat (eredeti irat, eredeti okmányokról készí- 

 tett  másolat, kivonat, tanúsítvány, jegyzőkönyv, nyilatkozat, fénykép, szakértői 

 vélemény). 

       

16.9.2  Az ellenőrzési jegyzőkönyv 

 

 

Az ellenőrzési jegyzőkönyv tartalmazza a lefolytatott ellenőrzés konkrét adatait. Az ellenőr-

zési jegyzőkönyv fontos része az ellenőrzési záradék, amely lehet megismerési záradék, szük-

ség esetén felelősségi záradék. 

A megismerési (realizálási) záradék azt tartalmazza, hogy az ellenőrzött személy megállapítá-

sait megismerte, aláírásával ezt elismeri, egyben tudomásul veszi, hogy a hatáskörébe tartozó 

szükséges intézkedéseket 8 napon belül köteles megtenni, amelyről az ellenőrzést végzőt írás-

ban tájékoztatja. Az ellenőrzött személy az ellenőrzéssel kapcsolatban írásos észrevételt tehet. 

A felelősségi záradék rögzíti, hogy a felelőssé tett személy a rá vonatkozó megállapításokat 

tudomásul vette és azokat elismerte. A felelőssé tett ellenőrzött személy köteles 3 napon belül 

a kifogásolt eljárásra – a bizonyítékok becsatolása mellett – írásbeli  magyarázatot adni. Az 

ellenőrzést végző az ellenőrzési jelentés egy példányát köteles átadni közvetlen felettesének. 

Az ellenőrzési jegyzőkönyvben rögzíteni kell a következőket: 
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- az ellenőrzés helye és (időtartama) ideje, 

- az ellenőrzött munkaterület megnevezése, 

- az ellenőrzést végző dolgozó neve, 

- az ellenőrzés tényszerű tapasztalatai, 

- az ellenőrzési záradék. 

 

16.9.3. Az ellenőrzések nyilvántartása 

 

Az ellenőrzést végző az ellenőrzési kötelezettségről és az elvégzett ellenőrzésekről évente 

áttekinthető nyilvántartást köteles vezetni. 

A nyilvántartás tartalmazza: 

- az ellenőrzések helyét és idejét (időtartamát) 

- az ellenőrzött területek, tevékenységek, személyek felsorolását, 

- az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságokat, szabálytalanságokat, a megállapított     felelő-

sök nevét 

- a lefolytatott felelősségi vizsgálatok számát és eredményét, 

- az ellenőrzés pozitív tapasztalatait és 

- a jutalmazási javaslatokat 

 

 

16.9.4. Az ellenőrzési iratok irattárazása 

 

 

Az ellenőrzések iratanyagainak rendezett, áttekinthető, a gyors visszakeresést biztosító tárolá-

sáról és megőrzéséről az intézményvezető utasítása alapján az óvodatitkár köteles gondos-

kodni. Ennek keretében 10 évig meg kell őrizni: 

- az ellenőrzési programokat, 

- az ellenőrzési jelentéseket és a bizonyító okmányokat, 

- az ellenőrzöttnek a jelentésre adott írásos észrevételeit, magyarázatait, intézkedésit, 

- a felelősség vizsgálatának eredményét, 

- az éves ellenőrzési ütemterveket, beszámolókat, valamint 

- az ellenőrzések nyilvántartását. 

A felsorolt iratanyagok 10 év után selejtezhetőek. 

 

 

16.10. Az ellenőrzéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

 
 

16.10.1. Az intézményvezető jogállása 
 

Az intézmény egyszemélyes felelős vezetője a belső ellenőrzés irányítója. Ellenőrzési joga 

kiterjed az intézmény összes alkalmazottjára és munkavégzésükre, valamint a teljes intézmé-

nyi működésre. A közoktatási intézmény felelős vezetőjének feladata, hogy biztosítsa a belső 
ellenőrzési rendszer tárgyi- és személyi feltételeit, és  határidőket adjon az éves ellenőrzési 

munkaterv és az ellenőrzési programok összeállítására és megtartsa az értékelő (realizáló) 

megbeszéléseket. Ezen túlmenően meg kell követelnie a belső ellenőrzési rendszer hatékony 

működését és el kell rendelnie a következetes számonkérést és intézkedéseket. 
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16.10.2.Az ellenőrző személyek kötelezettségei 

 

 

Az ellenőrzést végzők kötelezettségei az alábbiak: 

- köteles bejelenteni az ellenőrzöttnek a helyszíni ellenőrzést, annak megkezdését 

megelőzően, amennyiben a bejelentés nem veszélyezteti az ellenőrzés céljának 

megvalósulását, 

- végre kell hajtania az ellenőrzési feladatot a programban foglaltak alapján mara-

déktalanul úgy, hogy minden lényeges tényfeltárásra és rögzítésre kerüljön, 

- tárgyilagosan kell értékelnie a feltárt tények alapján a kialakult helyzetet, felelős a 

megállapításai helytállóságáért és megalapozottságáért, 

- ismertetni kell megállapításait az ellenőrzött személlyel és a vonatkozó részeket 

azokkal, akiknek személyes felelősségét név szerint megállapította, 

- írásbeli nyilatkozatot köteles kérni, az ellenőrzött személytől az ellenőrzésben ta-

pasztaltak elfogadásáról vagy elutasításáról és előbbiek indoklásáról 

 

 

 

16.10.3. Az ellenőrzött személyek jogai és kötelességei 

 

Az ellenőrzött személyek jogai és kötelezettségei: 

- meggyőződhetnek az ellenőrzés jogszerűségéről, 

- megismerhetik az ellenőrzésnek a tevékenységükkel kapcsolatos megállapításait, 

- kifejthetik észrevételeiket és azokra valamilyen formában választ kaphatnak. 

 

Az ellenőrzött személyek kötelességei az alábbiak: 

- biztosítsák az ellenőrzést végzők részére az ellenőrzés zavartalan lebonyolításának 

minden feltételét (munkafeltételeket, a haladéktalan tájékoztatást, a belépési, bete-

kintési jog érvényesítését,…) 

- működjenek együtt az ellenőrzőkkel, a feltett kérdésekre a valóságnak megfelelően 

nyilatkozzanak, elhallgatott vagy félrevezető adatok, információk közlésével az el-

lenőrzést ne tévesszék meg, 

- tegyék meg haladéktalanul vagy a meghatározott határidőre- az ellenőrzés megál-

lapításai alapján- a saját hatáskörükbe tartozó intézkedéseket és erről megfelelően 

adjanak számot.  

 

 
16.11. Vezető helyettesek és más alkalmazottak ellenőrzési feladatai 

 
 

16.11.1. Az általános vezető helyettesek ellenőrzése 

 

A vezető helyettesek ellenőrzési területe kiterjed teljes hatáskörükre, különösen az alábbiakra: 

 -az oktatási dokumentumokban, a határozatokban, a jogi szabályozásban foglaltak      

             betartására, 

 -az intézményi nyilvántartások, statisztikák, összegzések, értékelések, az  

             adminisztráció pontos vezetésére, 

 -a nevelő – oktató munkával kapcsolatos határidők betartására, 

 -a gyermek és ifjúságvédelmi munkára, 
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 -a pedagógusok és más közalkalmazottak munkafegyelmére, az intézményi tulajdont  

             károsító eseményekre. 

 

 

16.11.2. A munkaközösség vezetők ellenőrzési feladatai 

 

Az intézmény szakmai munkaközösség-vezetői, mint középvezetők szakmai ellenőrzési jog-

körrel rendelkeznek a munkaközösség tagjai felett. A munkaközösség vezetője felelős a mun-

kaközösségi tagok munkájának megszervezéséért, munkájuk szakmai, pedagógiairányításáért 

és ellenőrzéséért, a munkaközösség munkatervi feladatainak határidőre való színvonalas el-

végzéséért. 

 

 

 

 

17. Az intézményi hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok, ünnepek, megemlé-

kezések rendje 

 
A gyermekek műsorral ünnepelnek a következő ünnepélyek alkalmával: 

- karácsony 

- anyák napja 

- évzáró 

- március 15. 

Az anyák napja és az évzáró azonos időpontban is szervezhetők. Ezekre meghívhatók a szü-

lők és más vendégek is.  

 

A gyermeki élet hagyományos ünnepei az óvodában: 

- őszi sport nap 

- Születésnapok 

- Névnapok 

- mikulás 

- Lucanapi búza hajtatás 

- farsang 

- húsvét 

- gyermeknap 

- iskolalátogatás 

- majális, stb. 

Megünneplésüket az éves munkaterv tartalmazza. Nyilvánosságukról a  PP-ban megfogalma-

zottak érvényesülnek.  

 

Népi hagyományok ápolása körében történik a jeles napokhoz kapcsolódó szokások megis-

mertetése, népi kézműves technikákkal való ismerkedés. Természethez kapcsolódó jeles na-

pok megünneplése: Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld világnapja, Madarak és fák nap-
ja. 

Tanulmányi kirándulások, séták, mozi és színházlátogatások, sport napok szervezése a mun-

katerv szerint történik. 
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18.Egyéb juttatások 

 
Védőruha juttatás:  

 

Az intézmény a közalkalmazott részére költségvetési előirányzata terhére védőruhát biztosít. 

A védőruha juttatásra jogosító munkaköröket az egyes ruha fajtákat a juttatási időket, egyéb 

feltételeket az óvodákra vonatkozóan a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény sza-

bályozza. 

A törvény értelmében egyéni védőeszközt kell biztosítani a munkavállalók számára minden 

olyan esetben, amikor az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés műszaki, 

szervezési intézkedésekkel nem valósítható meg. 

 

Az intézményvezető feladata ezzel kapcsolatban, hogy gondoskodjon a munkahelyi kockázat 

felmérésének elkészítéséről, a munkavégzéssel kapcsolatos veszélyek és ártalmak elleni vé-

dekezés személyi és tárgyi feltételeinek megteremtéséről, illetve ellenőrizze a biztonságos 

munkavégzés feltételeinek teljesülését.  

 

A munkaruhát mindig a közalkalmazott vásárolja meg. A beszerzésről, a vásárlásról – az in-

tézmény nevére címzett, szabályos készpénzfizetési számlát kell leadni. 
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Záró rendelkezések 

 
A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény nevelőtestülete fogadja el a jelzett kö-

zösségek egyetértésével, és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 

 

Amennyiben a Szervezeti és Működési Szabályzat felterjesztésére nem érkezik válasz, a ha-

tályba lépés napja a felterjesztést követő 30. nap utáni első képviselőtestületi ülés napja. 

 

A hatálybalépéssel egyidejűleg érvényét veszti az 2005.10.hó 24. évben íródott  SZMSZ. 

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

nem tagjai a nevelőtestületnek. 

 

Az  SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása az intézmény valamennyi alkalmazottjára 

kötelező, megszegése esetén az intézményvezető munkáltatói jogkörében intézkedhet. 

 

A szabályzat tartalmát az intézmény vezető helyettesei kötelesek ismertetni a beosztott mun-

katársakkal. A szabályzat egy példányát hozzáférhetővé kell tenni az intézmény valamennyi 

alkalmazottja számára. 

A felelős vezető helyetteseknek gondoskodni kell jelen szabályzat olyan módosításáról, amely 

az új törvények és rendeletek hatálybalépése miatt szükséges. 

 

 

Az SZMSZ-ben foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell. 

AZ SZMSZ módosítását kezdeményezheti: fenntartó, nevelőtestület, intézmény vezetője, szü-

lői szervezet vezetősége. 

 

Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket önál-

ló szabályzatok, SZMSZ mellékletek, intézmény vezetői utasítások tartalmazzák. Ezen sza-

bályzatokat utasításokat az intézmény vezetője az SZMSZ változtatása nélkül is módosíthatja. 

 

 

Záradék 

 

 

A fenti – módosításokkal egybeszerkesztett és mellékleteket is tartalmazó – Szervezeti és 

Működési Szabályzatot a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák nevelőtestülete a 2016.09.13-án 

megtartott  határozatképes nevelőtestületi értekezletén 100 %-os szavazataránnyal elfogadta. 

Ezt a tényt az óvodavezető és a választott jegyzőkönyv-hitelesítők aláírásukkal tanúsítják. 

 

 

 
Kiskunhalas, 2016.09.hó 20.nap                                 …………………………………….. 

        intézményvezető 

 

 

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

        jegyzőkönyv-hitelesítő               jegyzőkönyv – hitelesítő 
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Nyilatkozatok 

 

 

A Szülői Szervezet (közösség) képviseletében nyilatkozom arról, hogy az SZMSZ mellékletét 

képező adatkezelési szabályzatnak a gyermekek adataira vonatkozó részéhez egyetértésünket 

adtuk, valamint az SZMSZ által meghatározott részekkel kapcsolatban véleményt nyilvánítot-

tunk. 

„ A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása előtt véleményezési jogunkat gyakorolhat-

tuk, és az intézményi alapdokumentumokkal kapcsolatos tájékoztatásról szóló ponthoz, vala-

mint az SZMSZ mellékletét képező adatkezelési szabályzatnak a gyermekek adataira vonat-

kozó részéhez egyetértésünket adtuk” 

 

 

 

 

Kiskunhalas, 2016.09.hó 20. nap   ……………………………………… 

        Szülői szervezet képviselője 

 

 

 

 

 

Az intézmény közalkalmazotti tanácsa nevében nyilatkozom arról, hogy a Szervezeti és Mű-

ködési Szabályzat elfogadása előtt a közalkalmazotti törvényben biztosított véleményezési 

jogkörünket gyakorolhattuk. 

 

 

 

 

Kiskunhalas, 2016. 09.hó 20.nap 

 

       ……………………………………. 

              Közalkalmazotti Tanács 

 

 

 A Kissebségi Önkormányzat nevében nyilatkozom arról, hogy az intézmény Szervezeti és 

Működési Szabályzat elfogadása előtt a véleményezési jogkörünket gyakorolhattuk és egyet-

értésünket adtuk. 

 

 

 

Kiskunhalas, 2016. 09.hó 20. nap 

 

 

 

       ………………………………………. 

       Kissebségi Önkormányzat képviselője  
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Az intézmény szakszervezete nevében nyilatkozom arról, hogy a Szervezeti és Működési 

Szabályzat elfogadása előtt a közalkalmazotti törvényben biztosított véleményezési jogkörün-

ket gyakorolhattuk. 

 

 

Kiskunhalas, 2016. 09.hó 20. nap 

 

       ……………………………………. 

        Szakszervezet képviselője 

 

 

 

Jelen SZMSZ-t az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület 2016.09. 20.-

ai ülésén fogadta el és véleményeztette: 

 

 - Szülői szervezettel      2016. 09.hó. 20 nap 

 - Közalkalmazotti Tanács   2016. 09.hó. 20 nap 

 - Kissebségi Önkormányzat   2016. 09.hó. 20 nap 

 - Szakszervezet    2016. 09.hó 20.nap 

 

 

A fenntartó  a ……../………..sz. határozatával hagyta jóvá. 

 

 

Kiskunhalas, 2016. szeptember 20. 

 

 

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

     a fenntartó képviselője          az intézmény  vezetője 

 

 

……………………………..    …………………………………….. 

  Kissebségi Önkormányzat     Közalkalmazotti Tanács 

 

    

………………………………   ……………………………………… 

        Szülői szervezet      Szakszervezet 

 

 

 

 

     P.H. 

 

 

 

 

 

       ……………………………………. 

        intézményvezető 
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MELLÉKLETEK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat 
 

1. Általános rendelkezések  

 

A Napsugár Óvodák és Bölcsőde nevelési-oktatási intézményegységeiben folyó adatkezelés 

és továbbítás rendjét jelen adatkezelési és adatvédelmi szabályzat határozza meg. 

Célja az adatkezelésben érintett személyek – egyértelmű és részletes – tájékoztatása az adata-

ik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjá-

ról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamá-

ról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. 

Jelen szabályzat az iratkezelési szabályzat szerves részét képezi. Ennek alapján az ebben nem  

szabályozott kérdésekben az iratkezelési szabályzatban rögzítettek az irányadóak. 

 

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzatunk jogszabályi alapja  

 

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

• a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény;  

• a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény;  

• a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatá-

ról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  

• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

 

1.2 Az adatkezelési és adatvédelmi szabályzat személyi és időbeli hatálya  

 

Az adatkezelési szabályzat megtartása az intézményvezetőre, valamennyi közalkalmazottjára  

és más munkavállalójára nézve kötelező érvényű.  

Az elfogadás időpontjával lép hatályba és határozatlan időre szól. Módosítására törvények 

vagy rendeletek módosítása esetén kerül sor. Jelen szabályzat hatályba lépésével minden ko-

rábbi vonatkozó belső utasítás hatályát veszti. A szabályzatot a hatálybalépését követő dá-

tummal létesített közalkalmazotti jogviszony esetén a közalkalmazott köteles tudomásul ven-

ni, erről a Munka Törvénykönyve 76. § (6)-(7) 60 bekezdése, valamint a 76/B. § szakaszai 

szerint készült írásos tájékoztatóban figyelmét fel kell hívni.  

 

2. Az adatkezelés, adatfeldolgozás elvei  

 

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul vagy azt a törvény vagy – 

törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat elren-

deli. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség tel-

jesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elen-

gedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben is 

ideig.  

Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes-e vagy kö-

telező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő  jogszabályt 

is. Az érintettet egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos 

minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és 

adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik 

ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kap-

csolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. A tájékoztatás – különösen statisztikai vagy 
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tudományos célú adatkezelés esetén – megtörténhet az adatgyűjtés tényének, az érintettek 

körének, az adatgyűjtés céljának, az adatkezelés időtartamának és az adatok megismerhetősé-

gének mindenki számára hozzáférhető módon történő nyilvánosságra hozatalával, ha az 

egyénre szóló tájékoztatás lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna.  

Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, amelyeket a személyes 

azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatók kapcsolatba, 

illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjte-

nek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezál-

tal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.  

Az óvoda személyügyeivel foglalkozó dolgozójának a munkavégzéshez szükséges mértékű, 

teljes körű adatkezelési, betekintési, adatrögzítési, másolatkészítési, üzemeltetési jogosultsága  

és adatvédelmi kötelezettsége van az intézmény személyi állomány adataira vonatkozóan.  

Adattörlés csak a fegyelmi ügyiratok selejtezését követően, valamint helyesbítés csak vezetői 

engedéllyel történhet.  

Az intézményvezető vagy helyettese jogosult és köteles a személyügyi nyilvántartás folyama-

tos jog- és szabályszerűségének negyedévenkénti dokumentált ellenőrzésére.  

Az óvodatitkárnak a gyermekekre, valamint a dolgozókra vonatkozóan az adatfelvételt és 

megváltoztatást tartalmazó adatkezelési, betekintési, hozzáférési, másolatkészítési jogosultsá-

ga és adatvédelmi kötelezettsége van. A minősítést végző felelősségi körén belül gondoskodik 

arról, hogy a minősítés folyamatába bevont harmadik személy kizárólag csak a jogszerű és 

tárgyilagos minősítéshez szükséges adatokat ismerhesse meg. Fent említettek a betekintés 

vagy adatszolgáltatás során tudomásukra jutott adatot csak rendeltetésének megfelelően hasz-

nálhatják fel és csak arra feljogosított személynek hozhatják tudomására.  

A közalkalmazott kizárólag saját nyilvántartott adatait illetően jogosult a nyilvántartásba be-

tekinteni és felelős azért, hogy az általa átadott adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuáli-

sak legyenek.  

A számítástechnikai nyilvántartás program fejlesztője, karbantartója a nyilvántartott adatok-

hoz csak a munka végzéséhez szükséges mértékben férhet hozzá, a kezelt adatokat nem is-

merheti meg.  

Külső ellenőrzési jogosultság az adatvédelmi biztost, valamint az általa megbízott személye-

ket illeti meg, akik felvilágosítást kérhetnek, betekinthetnek, az adatkezelést megismerhetik.  

Az intézményvezető felel ezen szabályzat kiadásáért, a szabályzatban foglalt ellenőrzések  

működéséért és az adatvédelmi követelmények közzétételéért. A dolgozó különleges adatai-

nak nyilvánosságra hozatala csak az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása után történhet.  

 

3. Az intézményben nyilvántartott adatok köre  

 

A nyilvántartott adatok körét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 41. §-a rögzíti.  

Ezek az adatok kötelezően nyilvántartandóak az alábbiak szerint. 

 

3.1 Az alkalmazottak nyilvántartott és kezelt adatai  

 

Az intézmény közalkalmazottjait érintő személyes adatokat dolgozónként minden esetben 

együttesen kell tárolni és személyi anyagként kell kezelni, nyilvántartani. Az intézményvezető 

személyes adatait a fenntartó kezeli, tartja nyilván. 

A személyi anyag tartalma : 

a) személyes adatok iratai:  

• az alapnyilvántartás adatnyilvántartó lapja,  

• végzettséget igazoló oklevelek másolata,  

• önéletrajz,  
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• erkölcsi bizonyítvány,  

• kinevezés,  

• besorolásról, ill. áthelyezésről rendelkező iratok,  

• minősítés,  

• közalkalmazotti jogviszonyt megszüntető irat,  

• hatályba lépő fegyelmi büntetést kiszabó határozat,  

• közalkalmazotti igazolás másolat,  

• hatályos fegyelmi ügyek  

b) közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok:  

• juttatásokkal kapcsolatos iratok (kitüntetés, jubileumi jutalom, külön juttatás),  

• eseti jutalom, képzésre kötelezés, tanulmányi szerződés, egyéb jóléti ügyek,  

• közalkalmazotti jogviszonyt érintő egyéb iratok (pályázat, nyilatkozat, kártérítés  

stb.)  

• fizetés nélküli szabadság nyilvántartása  

c) közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő más jogviszonyok iratai:  

• katonai szolgálat,  

• további jogviszony létesítés engedélyezése, elutasítása  

 

A közalkalmazottak nyilvántartott adatai a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

tv.41.§-a alapján: 

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,  

- kitüntetések, díjak és más elismerések, címek, 65 

- 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 jogosultsága,  

- szabadság, kiadott szabadság,  

- az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei,  

- az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei,  

- a többi adat az érintett hozzájárulásával.  

 

Alapnyilvántartás a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 5. sz. melléklete alapján a 

közalkalmazott : 

I.  

• neve (lánykori neve),  

• születési helye, ideje,  

• anyja neve,  

• állampolgársága,  

• pedagógus azonosító száma,  

• TAJ-száma, adóazonosító jele,  

• állandó lakcíme, tartózkodási helye, telefonszáma,  

• családi állapota,  

• gyermekeinek születési ideje,  

• egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete  
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II.  

• legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi),  

• szakképzettsége(i), alkalmazási feltételek igazolása,  

• iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i)  

• szakvizsga adatai,  

• tudományos fokozata,  

• idegennyelv-ismerete  

III.  

• korábbi munkaviszonyban töltött időtartamok megnevezése, 66 

• a munkahely megnevezése,  

• a megszűnés módja, időpontja  

IV.  

• a közalkalmazotti jogviszony kezdete,  

• a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló  

időtartamok  

V.  

• intézményünk neve, székhelye, statisztikai számjele,  

• az óvodában a jogviszony kezdete,  

• a közalkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői megbízása,  

FEOR-száma,  

• címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai,  

• a minősítések időpontja és tartalma,  

• hatályos fegyelmi büntetése  

VI.  

• személyi juttatások  

VII.  

• a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama  

VIII.  

• a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és a határozott idejű át-

helyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai  

IX.  

• a közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai 

 

A gyermekek nyilvántartott és kezelt adatai:  

a) neve, születési helye, időpontja, állampolgársága, lakcíme, telefonszáma,  

b) a szülő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, 

c) a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok.  

 

4. Az adatok továbbításának rendje  

 

4.1 A pedagógusok adatainak továbbítása  

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 41. §-ában meghatározott adatok továbbít-

hatók a fenntartónak, a kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, államigaz-

gatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a 

nemzetbiztonsági szolgálatnak.  

A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a munkáltató megnevezése, a közalkalma-

zott neve, továbbá a besorolására vonatkozó adat közérdekű, ezeket az adatokat a közalkal-

mazott előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet hozni. Az alapnyilvántar-

tásból statisztikai célra csak személyazonosításra alkalmatlan módon szolgáltatható adat.  
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4.2 A gyermekek adatai továbbíthatók  

 

a) fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv, nemzetbiz-

tonsági szolgálat részére valamennyi adat, 

b) tanulási nehézségre, magatartási rendellenességre, a beilleszkedési zavarra, sajátos nevelési 

igényre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek,  

c) az óvodai fejlődéssel, iskolába lépéshez szükséges fejlettséggel kapcsolatos adatok a szülő-

nek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának,  

d) a gyermek óvodai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett óvodához, iskolai fel-

vételével, átvételével kapcsolatosan az érintett iskolához és vissza,  

e) az egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a gyermek egészségügyi állapotának megál-

lapítása céljából,  

f) a családvédelemmel, gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó intézménynek a gyermek 

veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából.  

Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai felhasználás céljára, személyazono-

sításra alkalmatlan módon átadhatók.  

 

5. A személyes adatokkal kapcsolatos felelősségi viszonyok szabályai  

 

Az intézmény adatkezelési tevékenységért, jelen adatkezelési szabályzat karbantartásáért az 

intézményvezető az egyszemélyi felelős. Jogkörének gyakorlására az ügyek alább szabályo-

zott körében helyettesét, az egyes pozíciókat betöltő pedagógusokat és az óvodatitkárt hatal-

mazza meg.  

Az intézményvezető személyes feladatai:  

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 41. § (3) a)-f) pontjaiban meghatá-
rozott adatok továbbítása,  

 az óvodai dolgozók szabadságának,  

 a 3.2 fejezet c) és a d) szakasz óvodáskorú gyermekekre vonatkozó adatainak nyilván-
tartása.  

Az ügyintéző feladatai:  

- az alkalmazottak adatainak kezelése a 3.1 fejezet a), b) szakasza szerint,  

- az alapnyilvántartás számítógépre vitele és karbantartása,  

- adatok továbbítása a 4.2 fejezet d) szakaszban meghatározott esetben.  

- az intézmény minden dolgozója személyes adatainak összegyűjtése, karbantartása, biztonsá-

gos kezelése.  

A gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátor feladatai: 

- adatok továbbítása a 4.2 fejezet h) szakaszban meghatározott esetben.  

 

6. Az adatkezelés technikai lebonyolítása  

 

6.1Az adatkezelés általános módszerei  

Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet: 

• nyomtatott irat,  

• az óvoda weblapján elhelyezett (elektronikus) adat, fénykép.  

Az adatkezelő lapok hagyományos nyomtatott formában vagy számítógépes módszerrel is  

vezethetők.  
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6.2 Az alkalmazottak személyi iratainak vezetése  

 

6.2.1 Személyi iratok 

 

Személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával 

keletkezett - adathordozó, amely a munka és a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor, fenn-

állása alatt, megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik és a közalkalmazott személyével 

összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz.  

A személyi iratokra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek alapja:  

- a közokirat vagy a közalkalmazott írásbeli nyilatkozata,  

- a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése,  

- bíróság vagy más hatóság döntése,  

- jogszabályi rendelkezés.  

 

6.2.2 A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek jogosultak  

 

A közalkalmazotti alapnyilvántartásba – az érintetten kívül – a következők jogosultak bete-

kinteni, illetőleg abból adatot átvenni a rájuk vonatkozó jogszabályban meghatározott felada-

taik ellátása céljából:  

- a közalkalmazott felettese,  

- 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 a nyomozó hatóság, az ügyész és a  

bíróság,  

- a személyzeti, munkaügyi és 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,  

- az ügyintéző. 

 

6.2.3 A személyi iratok védelme 

 

A személyi iratok kezelői kizárólag az alábbi személyek lehetnek:  

- intézményvezető,  

- óvodatitkár.  

A személyi iratokat és a személyi adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 

véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb in-

formatikai eszköz útján történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása érde-

kében az adatkezelőnek és az adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket (jelszavas 

védelem, az elküldés után a hálózatról való törlés stb.) kell tennie.  

 

6.2.4 A személyi anyag vezetése és tárolása  

 

A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor az intézményvezető gondoskodik a közalkalma-

zott személyi anyagának összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat 

szerint kezeli. A személyi anyagban a 3. fejezetben felsoroltakon kívül más anyag nem tárol-
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ható. A személyi anyagot tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, 

az e célra személyenként kialakított gyűjtőben zárt szekrényben kell őrizni.  

A személyi anyag része az 1992. évi XXXIII. törvény 5. sz. melléklete szerint vezetett Közal-

kalmazotti alapnyilvántartás, melyet első alkalommal papír alapon, majd a továbbiakban szá-

mítógépes módszerrel kell vezetni. A számítógéppel vezetett Közalkalmazotti alapnyilvántar-

tást ki kell nyomtatni a következő esetekben:  

- a közalkalmazotti jogviszony első alkalommal való létesítésekor,  

- a közalkalmazott áthelyezésekor,  

- a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor,  

- ha a közalkalmazott adatai lényeges mértékben megváltoztak.  

A közalkalmazott az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles tájékoztatni a 

munkáltatói jogkör gyakorlóját, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről.  

A személyi adatokban történő változások:  

- név,  

- családi állapot,  

- eltartott gyermek,  

- lakcím, ideiglenes tartózkodási hely címe, telefonszám,  

- iskolai végzettség,  

- szakképzettség,  

- szakvizsga,  

- tudományos fokozat,  

- állami nyelvvizsga.  

A személyi anyag vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért az intézményvezető a felelős. Uta-

sításai és az alkalmazottak munkaköri leírása alapján az anyag karbantartását az óvodatitkár 

végzi.  

 

 

A személyi iratok iktatása, tárolása: 

A személyi iratokat külön iktatókönyvben gyűjtőszámon kell iktatni. Az így beiktatott szemé-

lyi iratokat tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, az e célra 

kialakított iratgyűjtőben kell őrizni. A személyzeti iratokból az iktatóba másolati példányt 

nem kell lerakni.  

A számítógépes iktatási rendszert úgy kell kialakítani, hogy a személyügyi tárgykódon nyil-

vántartott iratok adataihoz csak a személyügyi feladatokat ellátó munkatársak férhessenek 

hozzá.  

A közalkalmazotti jogviszony megszűnését követően az irattárba történő helyezése előtt az 

iratgyűjtő tartalomjegyzékén fel kell tüntetni a személyi iratokkal kapcsolatban az irattárazás 

tényét, időpontját, az iratkezelő dolgozó és az intézményvezető aláírását.  

Az irattárban elhelyezésre kerülő „régi anyag” elnevezésű személyi iratokat úgy kell tárolni,  

hogy ahhoz csak az intézményvezető és a helyettese férhessen hozzá.  

A személyi anyagot a közalkalmazotti jogviszony megszűnésétől számított ötven évig meg 

kell őrizni. Tárolásról és levéltárba helyezésről az intézmény iratkezelési szabályzata és irattá-

razási terve rendelkezik.  

A személyi jövedelemadó, társadalombiztosítás, fizetés, letiltás, családi pótlék stb. iratok a 

bérszámfejtéshez kapcsolódnak. Ezen iratok tárolása, őrzése a gazdasági iroda feladata.  
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6.3 A gyermekek személyi adatainak vezetése  

 

6.3.1 A gyermekek személyi adatainak védelme 

A gyermekek személyi adatainak kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek:  

- intézményvezető,  

- tagóvoda vezetők  

- óvodapedagógusok,  

- óvodatitkár.  

A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki 

közreműködik a gyermek, felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva harmadik szemé-

lyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel és családjával kapcsolatos 

minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, szülővel való kap-

csolattartás 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 tagjai-

nak egymás közti, a gyermek fejlődésével, értékelésével, minősítésével összefüggő megbeszé-

lésre. A titoktartási kötelezettség kiterjed mindazokra, akik részt vettek a nevelőtestületi ülé-

sen. A titoktartási kötelezettség alól kiskorú esetén a szülő írásban felmentést adhat.  

 

6.4 Az adatnyilvántartásban érintett alkalmazottak és szülők jogai és érvényesítésük rendje  

 

6.4.1 Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintett adatainak módosításában 

Az adatkezelés által érintett személlyel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszol-

gáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatke-

zelést elrendelő jogszabályt is.  

A közalkalmazott, a szülő tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, valamint kér-

heti személyi adatainak helyesbítését, javítását, amelyet az adatkezelő köteles teljesíteni. A 

közalkalmazott, a szülő jogosult megismerni, hogy az adatkezelés során adatait kinek, milyen 

célból és milyen terjedelemben továbbították.  

A közalkalmazott a közokirat, illetve a munkáltató döntése alapján bejegyzett adatok helyes-

bítését vagy törlését csak közokirat, illetve a munkáltató erre irányuló nyilatkozata vagy dön-

tésének az illetékes szervek által történt megváltoztatása alapján kérheti.  

Az érintett közalkalmazott, szülő kérésére az intézményvezető tájékoztatást ad az intézmény 

által kezelt, feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adat-

feldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, 

hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az intézményvezető a kére-

lem benyújtásától számított 30 napon belül írásban, közérthető formában köteles megadni a 

tájékoztatást.  

 

6.4.2 Az érintett személyek tiltakozási joga 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:  

• a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogá-

nak vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény 

rendelte el;  

• a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kuta-

tás vagy tudományos kutatás céljára történik;  

• a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.  
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Az intézményvezető – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles legfel-

jebb 15 napon belül megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. 

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további 

adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozás-

ról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tilta-

kozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tilta-

kozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett a meghozott döntéssel nem ért 

egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – az Adatvédelmi törvény szerint 

bírósághoz fordulhat.  

 

6.4.3 A bírósági jogérvényesítés lehetősége  

Ha az intézmény adatkezelési tevékenysége során az érintett jogait megsérti, az érintett  

közalkalmazott, szülő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron 

kívül jár el.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záró rendelkezések  

 

Jelen adatkezelési és adatvédelmi szabályzatot a nevelőtestület módosíthatja a jogszabályok-

ban meghatározott és e szabályzatban jelzett közösségek egyetértésével. 

 

 

Kiskunhalas, 2016. 09. 20. 

  

            

        ……………………………… 

intézményvezető 

 

 

A közalkalmazotti tanács képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, 

hogy az adatkezelési és adatvédelmi szabályzat elkészítése során és elfogadásakor vélemé-

nyezési jogunkat gyakoroltuk. 

 

 

 

        ……………………………….. 

         Közalkalmazotti tanács elnöke 
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A szülői szervezet képviseletében aláírásunkkal tanúsítjuk, hogy az adatkezelési és adatvé-

delmi szabályzat elkészítése során és elfogadásakor véleményezési jogunkat gyakoroltuk. 

 

 

Kiskunhalas, 2016. 09. 20. 

 

 

               

……………………………….    ……………………………….. 

                   szülő                             szülő                                
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Munkaköri leírások 

 

 

Intézményvezető 
 

I. Munkafeltételek 

 

a) Munkaideje (heti 40 óra) és kötelező óraszáma a köznevelési törvényben és a Kjt-ben meg-

határozottak alapján heti 6 óra, melynek ellátását közvetlen nevelőmunkával vagy a fenntartó 

döntése alapján végzi 

b) Munkakörülményeit a vezetői pályázatában és a pedagógiai programban foglaltak szerint 

alakítja. 

c) Illetménye a Kjt. szerint, a besorolásnak megfelelő garantált bér, intézményvezetői pótlék, 

valamint a teljesített túlóra elszámolási lehetősége a törvényes keretek között. 

d) Másod-, mellék-foglalkozási, megbízásos, szerződéses munkavégzésre irányuló jogviszonyt 

a munkáltatói jogok gyakorlójával egyeztetett módon létesíthet. 

 

      II. Hatásköre, felelőssége 

 

A Kiskunhalasi Napsugár Óvodák egyszemélyi felelős vezetője. 

- Gyakorolja a hatályos jogszabályokban meghatározott munkáltatói jogokat. 

- Dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály 

vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. 

- Képviseli az intézményt. 

- Dönt a gyermekek intézménybe való felvételéről. 

 

Jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére vagy az intézmény 

más alkalmazottjára átruházhatja az SZMSZ-ben szabályozottak szerint. 

 

Felelős: az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, takarékos gazdálkodásáért, a jog-

szabályok érvényesítéséért, a titok- és adatvédelmi szabályzat alapján a szolgálati titok meg-

őrzéséért, a szolgálati út betartásáért. 

 

Anyagi felelősséggel tartozik a 2012. évi I. törvény a Munkatörvénykönyvéről (továbbiakban: 

MT), az 1959. évi IV. Tv. a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk), a Nkt, Kjt. tör-

vényben foglaltak szerint. 

 

Felelősséggel tartozik a fenntartónak, a nevelőtestületnek, a szülőknek és a gyermekeknek a 

közoktatási, gyermekvédelmi törvényben, rendeletekben és intézményi szabályzatokban szá-

mára meghatározott feladatok ellátásában. 

 

Felelős 

- az intézményben folyó pedagógiai-szakmai, gyermekvédelmi munka színvonaláért, továbbá 

az intézményvezetés más tagjai által vezetett munkaterület munkájáért. 

- az alapító okiratban foglalt alap- és kiegészítő tevékenységként ellátott feladatok végrehajtá-

sáért. 

- az intézmény érdekvédelmi szervezeteivel egyetértésben elkészített Szervezeti és Működési 

Szabályzat, valamint annak mellékleteit képező dokumentumok meglétéért, hozzáférhetősé-

géért, az abban foglaltak betartásáért. 
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- az éves és ötéves önértékelési terv, valamint az esélyegyenlőségi terv elkészítéséért, végre-

hajtásáért, az intézményi dokumentumok, tanügyi és egyéb nyilvántartások szabályszerű ve-

zetéséért, szakszerű, a jogszabályoknak megfelelő őrzéséért, tárolásáért. 

- Az intézmény alapító okiratának beszerzéséért és érvényesítéséért (szükség esetén módosítá-

sának kezdeményezéséért), szakmai programjának fenntartói jóváhagyásra történő előkészíté-

séért és végrehajtásáért. 

 

III. Felelősségi köre 

 

Az igazgató egyszemélyi felelősséggel tartozik: 

- az intézményben folyó pedagógiai-szakmai, gyermekvédelmi munka színvonaláért, a minő-

ségbiztosításért; 

- költségvetési-gazdálkodási tevékenységért /azért, hogy az intézmény mindenkor az éves 

költségvetési rendeletben megadott kereten belül, az ellátandó feladatokat figyelembe véve 

takarékosan és racionálisan gazdálkodjon és működjön/;  

- az intézmény törvény- és jogszerű működéséért. 

- a szükséges tanügy-igazgatási és költségvetési dokumentumok vezetéséért, nyilvántartásáért. 

 

 

IV. Az óvodavezető irányítási feladatai 

 

A. Pedagógiai : 

Alapvető feladata a nevelőtestület vezetése, a nevelő-oktató, óvodai-bölcsődei nevelési prog-

ram megvalósulása és a gyermekvédelmi, esélyegyenlőségi munka irányítása és ellenőrzése. 

Ennek érdekében: 

1.A fenntartóval egyeztetve előkészíti, megszervezi az intézmény óvoda-pedagógiai, nevelési 

program és gyermekvédelmi-szakmai programjának kialakítását, elkészíti, vagy elkészítteti, 

nevelőtestületi döntésre előterjeszti a pedagógiai nevelési és gyermekvédelmi szakmai- , mi-

nőségirányítási- és esélyegyenlőségi-programok tervezetét, módosítását. 

A programokat a nemzeti köznevelésről szóló törvényben előírt módon - szülői és más arra 

jogosult szervezetek véleményezési jogát biztosítva — a nevelőtestülettel elfogadtatja, majd a 

fenntartóval jóváhagyatja. A szakmai programokat a törvényekben előírt módon véleményez-

teti és jóváhagyatja. 

2. Évente írásos beszámolót készít a fenntartónak a nevelési, gyermekvédelmi, óvodai -

pedagógiai program tervezéséről és végrehajtásáról. 

3. Elkészíti az éves munkatervet és a nevelési év helyi rendjére vonatkozó javaslatokat, és azt 

elfogadtatja a nevelőtestülettel, jóváhagyatja a fenntartóval. A munkaterv elkészítésénél a 

hatályos jogszabályok figyelembe vételével határozza meg a munkafolyamatok időre beosz-

tott cselekvési tervét, a felelősök és a határidők megjelölésével, a sajátosságok figyelembe 

vételével. 

4. Irányítja és szervezi a pedagógiai szak- és szakmai szolgáltatás igénybevételét a nevelőtes-

tülettel és a fenntartóval egyeztetett módon. 

5. A munkaközösség-vezetők javaslatai alapján nevelőtestületi jóváhagyásra előkészíti a 

nevelők tervező munkáját, foglalkozási terveket, munkaterveket. 

6. Elkészíti, elkészítteti az adott év augusztus 25-ig az intézményben a pedagógusok 

munkabeosztását és az munkarendet, azt az évnyitó nevelőtestületi értekezleten elfogadtatja 

a nevelőtestülettel. 

7. Elkészíti, elkészítteti a házirend tervezetét, módosítását, és gondoskodik annak megvitatá-

sáról és elfogadásáról az erre jogosult fórumokon. 
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8.Biztosítja a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, HHH, valamint a tehetséges és SNI gyer-

mekek megfelelő foglalkoztatását, a fejlesztő feladatok szakszerű ellátását. Közreműködik 

abban, hogy az érintettek igénybe vehessék a számukra megfelelő, javasolt, vagy előírt peda-

gógiai szak-és szakmai szolgáltatásokat. 

9. Biztosítja a beteg gyerekek szakszerű orvosi vizsgálathoz való hozzájutását, szükség esetén 

elkülönítését. Gondoskodik a gyermek és munkahelyi balesetek megelőzéséről, a szükséges 

balesetvédelmi, tűzvédelmi és munkavédelmi oktatás megszervezéséről, a szükséges tervek 

elkészíttetéséről, aktualizálásáról. Előre nem látható esemény bekövetkeztekor a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően jár el. 

10. Biztosítja az intézmény gyermek és felnőtt közösségei számára a törvénynek 

megfelelő, demokratikus jogokat. 

11 .Gondoskodik az intézmény hagyományainak ápolásáról, sajátos rendezvényeinek, elisme-

rési formáinak kidolgozásáról, fejlesztéséről, megtartásáról. 

12. Gondoskodik az állami, társadalmi és helyi ünnepek, megemlékezések szabályszerű meg-

rendezéséről a gyermekek és a kollektíva bevonásáról, életkoruknak megfelelő módon és tar-

talommal megtöltve azt. 

13. Gondoskodik a nevelőtestületi értekezletek megszervezéséről, biztosítja a tantestületi dön-

tések megfelelő előkészítését, végrehajtását, az intézményen belüli információ-áramlást. 

14. Biztosítja, hogy az intézmény valamennyi dolgozója megismerje a legfontosabb központi 

és intézményi dokumentumokat, ellenőrzi ezek előírásainak betartását, szellemének érvénye-

sülését. 

15. Elkészíti az intézmény hosszú távú szakmai és beruházási stratégiai, PR tervét. 

16. Figyelemmel kíséri a megjelenő szakterületét érintő pályázatokat, kialakítja a pályázati 

munka koordinálásának rendjét. 

17. A PP-ra építve és az abban megfogalmazottak figyelembe vételével tervezi, végzi, ellenőr-

zi, elemzi és értékeli az intézményben folyó nevelési tevékenységet. 

18. Az elemzések és tapasztalatok, valamint a vezetők és felelősök beszámolói alapján félév-

kor és tanév végén rendszeresen, a munkatervben meghatározott alkalmakkor pedig külön is 

értékeli a tantestület munkáját, az értékelést velük elfogadtatja. 

19.  Elkészíti az intézmény dolgozóira vonatkozó teljesítményértékelést. 

20.  A kiemelkedő, illetve tartósan jó munkát végző dolgozókat az intézmény belső szabályza-

taiban rögzített egyeztetési kötelezettségek betartásával jegyzőkönyvi dicséretben, pénzjuta-

lomban részesítheti, kitüntetésre felterjesztheti. 

21.  Gondoskodik a munkafegyelem, a házirend megtartásáról, a munkaköri feladatait vétke-

sen megszegő dolgozó törvényes felelősségre vonásáról. 

22.  Gondoskodik a szabadidő hasznos eltöltésének a testi nevelés feltételeinek a megteremté-

séről. 

23. Gondoskodik a nevelő-oktató munka tárgyi, személyi és szervezeti feltételeinek biztosítá-

sáról. 

24. Részt vesz a városi, megyei igazgatói és más - regionális, országos, igazgatói, intézmény-

vezetői - szakmai munkaközösségek tevékenységében. 

25. Részt vesz vezetői, szakmai továbbképzéseken. 

26. Biztosítja a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremté-

sét. 

27. Felelős a munkahelyi és gyermekbalesetek megelőzéséért, biztosítja és megszervezi a dol-

gozók és tanulók rendszeres egészségügyi ellátását. 

28.A már korábban jelzett törvényi hivatkozásokon túl különös figyelemmel kíséri a: 1992. 

évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jog állásásáról és a  2011. évi CXC. törvényt a Nemzeti 

köznevelésről, az 1997. évi XXXI. törvényt  A gyermekek védelméről, a 2003. évi CXXV. 

törvényt  Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról, az 1998. évi 
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LXXXIV. törvényt A családok támogatásáról, az 1993. évi LXXVII. törvényt A Nemzeti és 

etnikai kisebbségek jogairól, valamint az ezen törvényi szabályozások végrehajtását segítő 

központi és helyi 

önkormányzati rendelkezéseket. Köteles a szakterületét érintő más törvényi előírásokat, 

azok végrehajtási rendeleteit alkalmazni, valamint a Kiskunhalas Város Képviselő- 

testületének rendeleteit, határozatait figyelembe venni, és munkáját ezek alapján végezni.  

(A fenti hivatkozások helyére adott esetben - azok módosítása esetén - automatikusan az 

időközben hatályba lépő, kihirdetett jogszabályok rendelkezési lépnek! ) A 

jogszabályokban megfogalmazottakon túli egyéb feladatok ellátását felvállalhatja, illetve 

arra kötelezhető - fenntartóval egyeztetett módon -, de köteles munkája során az ott előírt 

szabályokat szem előtt tartani, szükség esetén a fenntartó, vagy a munkáltatói jog 

gyakorlója felé azonnali jelzéssel élni. 

 

B. Munkaerő-gazdálkodási (személyzeti, munkáltatói) 

1.Elkészíti az intézmény munkaerő-gazdálkodási tervét, annak alapján a betöltetlen állásokra 

pályázatot hirdet, lebonyolítja a pályázati eljárást. A létszámgazdálkodást a fenntartó által 

megállapított szempontok alapján végzi. 

2.Elkészíti a pedagógusok kötelező továbbképzési ütemtervét, és jóváhagyatja a nevelőtestü-

lettel. 

3.Külön jogszabályban előírt feltételek szerint kinevezi az intézmény dolgozóit, gyakorolja 

felettük a munkáltatói jogkört. 

4.Elkészíti az intézmény vezetőségével és az alkalmazottakkal egyeztetett munkaköri leíráso-

kat. 

5.Ellenőrzi a dolgozók munkaviszonyával kapcsolatos nyilvántartások vezetését.  

6.Kijelöli a pedagógus munkakör mellett ellátandó feladatok felelőseit. 

7.Engedélyezi a szabadságokat. 

8.Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó döntéseknél 

gyakorolja a jogszabály által előírt egyeztetési kötelezettségeket. 

9.Megbízza a következő (a vonatkozó egyeztetések után) vezetőket:  

-  intézményvezető helyetteseket 

- munkaközösség vezetőket 

- belső önértékelési csoport vezetőjét. 

Megbízza a következő felelősöket (SZMSZ-ben jóváhagyottak szerint): 

- gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

- munkavédelmi felelős 

- baleset- és tűzvédelmi felelős 

- fegyelmi bizottság vezetője és tagjai 

Az intézményvezető felelősségi körébe tartozik egy olyan nevelőtestületi demokratikus légkör 

kialakítása, amelyben minden pedagógus - a kötelező érvényű törvények és belső szabályza-

tok betartásával - a pedagógiai program szellemében alkotó értelmiségi munkát végezhet. 

 

C. Gazdálkodási 

1. A fenntartó által biztosított költségvetés keretein belül az abban foglaltakat figyelembe 

véve részben önállóan gazdálkodik. Gazdálkodási jogkörét Kiskunhalas Város Képviselő- 

testületének vonatkozó rendeleteiben rögzítettek szerint gyakorolja. 

2. A gazdálkodási év előkészítéseként - a Költségvetés Intézmények Gazdasági Szervezete 

(továbbiakban: KIGSZ) vezetőjével együttműködve - elkészíti a következő évi költségvetés 

tervezetét, amit a fenntartó által meghatározott módon annak benyújt. 

3. A fenntartó jóváhagyása után az elfogadott előirányzatok alapján a KIGSZ vezetőjével kö-

zösen elkészíti az intézmény éves költségvetését. 
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Az év folyamán rendszeresen figyelemmel kíséri az előirányzatok teljesítését, előkészíti a 

szükséges módosításokat. Folyamatosan gondoskodik az intézmény takarékos gazdálkodásá-

ról. 

4. Betartja a Költségvetés Intézmények Gazdasági Szervezetével 2008. június 01-én megkötött 

együttműködési megállapodásban foglaltakat, illetve az annak hatályba lépő módosításait. 

5. Évente beszámol a költségvetés teljesítéséről a fenntartónak, illetve a belső szabályzatok 

rendelkezése szerint az erre hívatott intézményi fórumoknak. 

6. A kötelező bevétel teljesítését követően - a fenntartói intézkedések figyelembe vételével — 

önállóan rendelkezik a plusz bevétel felhasználásáról, az intézmény létesítményeinek és esz-

közeinek hasznosításáról, szerződéses bérbeadásáról. Dönt a többletbevételek és tartalékok 

felosztásáról. 

7. Gyakorolja az aláírási, utalványozási, kiadmányozási és rendelkezési jogkört. 

8.Betartatja és betartja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint az 

annak végrehajtásáról rendelkező jogszabályok előírásait, illetve ennek vonatkozó 

módosulásait. 

9.Elkészíti, elkészítteti, majd felügyeli az intézmény vagyonáról készült leltárt, ellenőrzi  

annak naprakészségét. Lebonyolítja az esedékes selejtezési eljárásokat az erre vonatkozó 

jogszabályok betartásával és betartatásával. 

10.Figyelemmel kíséri az ingó és ingatlanállomány, a szükséges és igényelhető eszközállo-

mány állapotát, intézkedik - meghatározott esetekben a fenntartóval egyeztetett módon - azok 

állagmegóvásáról, beszerzéséről, javításáról, pótlásáról. Szükség esetén fejlesztési tervet ké-

szít, azt egyezteti a fenntartóval. 

11. A rábízott intézményi vagyont a "jó gazda" gondosságával kezeli, biztosítja a vagyonvéde-

lemhez, annak őrzéséhez, megóvásához, biztonságos használatához szükséges feltételeket. 

12. A rendkívüli eseményt (betörés, baleset, elemi kár, stb.) azonnal jelenti a fenntartónak, 

annak elhárításáról intézkedik. 

13. Munkáltatója felé személyét illetően vagyonnyilatkozatot tesz, felelős az intézményi 

SZMSZ-ben meghatározott személyek vagyonnyilatkozatának őrzéséért, kezeléséért.  

 

D. Tanügy-igazgatási, adminisztrációs 

1.Szervezi az intézmény ügyviteli munkáját az érvényes jogszabályok szerint. 

2.Elkészíti, elkészítteti az intézmény statisztikáját. 

3.Gondoskodik az ügyiratok iktatásáról, megfelelő határidőn belüli elintézéséről. Megszerve-

zi, ellenőrzi az ügyiratok selejtezését. 

4.A tanügyi nyilvántartások vezetését rendszeresen ellenőrzi. 

5.Eleget tesz információszolgáltatási kötelezettségének az adatvédelmi törvény 

betartásával. Bármilyen külső szerv által kért adatszolgáltatásról tájékoztatja /l példány 

megküldésével/ a fenntartót. 

6 Folyamatosan figyelemmel kíséri a központi és helyi oktatáspolitikai intézkedéseket, ezek-

ről naprakészen tájékozott. 

7.Gondoskodik a nyilvánosság, az intézmény-használók megfelelő szintű tájékoztatásáról, a 

hozzáférhetőség biztosításáról az intézményi web-lap szakmailag korrekt és jogszabályoknak 

megfelelő működtetéséről. 

8.Intézkedik a nevelési év közben érkezett jogszabályok (központi és képviselőtestületi hatá-

rozatok) rendeletek nevelőtestülettel történő megismertetéséről és végrehajtásáról. 

9.Ellenőrzi az intézménybe felvett gyermekek nyilvántartását, a mulasztási napló 

pontos vezetését, a csoportnaplókat. 

10.Intézkedik a kért, illetve kiadott szakértői javaslatokban foglaltak megvalósításáról. 

11 .Gondoskodik a gyermekek óvodai életével kapcsolatos dokumentumok nyilvántartásáról, 

megőrzéséről. 
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Tanügy igazgatási tevékenysége során köteles a Nemzeti köznevelésről szóló törvény és vég-

rehajtási rendeleteit, az eljárásjogi szabályozásra vonatkozó törvényeket és rendeleteket al-

kalmazni, valamint a Kiskunhalas Város Képviselő-testületének határozatait figyelembe ven-

ni, és munkáját ezek alapján végezni. 

 

V. Közvetlen munkakapcsolatok 

 

Folyamatos — érdemi — munkakapcsolatot tart  

1 .Az intézményen belül:  

- érdekvédelmi szervezetekkel  

- szűkebb és tágabb intézményvezetéssel 

- szakmai munkaközösségekkel  

- jogszabályban rögzített fórumokkal  

2.Intézményen kívül: 

-a fenntartó illetékes osztályaival, munkatársaival 

- az Önkormányzat bizottságaival 

- szülői közösséggel, közvetlenül a szülőkkel 

- az intézmény működési körzetébe tartozó más közoktatási intézményekkel,  

- az intézmény működési körzetébe tartozó önkormányzatokkal (a fenntartóval egyeztetett 

módon) 

- az intézmény működési körzetébe tartozó kisebbségi önkormányzatokkal (a fenntartóval 

egyeztetett módon) 

- a pedagógiai szakmai szolgáltatást és szakszolgáltatást ellátó intézményekkel, önkormányza-

tokkal 

- a Halas Többcélú Kistérségi Társulás Egyesített Szociális Intézményének szakmai intézmé-

nyeivel 

-a megelőzést, felvilágosítást, tanácsadást nyújtó egészségügyi, rendvédelmi szervezetekkel, 

közhasznú szervezetekkel, intézményekkel,  

- az intézményt támogató, az intézménnyel kapcsolatban álló egyéb szakmai és helyi társa-

dalmi szervezetekkel, egyénekkel. 

 

 

 

 

VI. Az intézményvezető döntési hatásköre 

 

A. Dolgozókra vonatkozóan:  

- Munkáltatói feladatok/felvétel, felmentés, fegyelmi jutalmazás/  

- A pedagógusok munkabeosztása, 

- A nevelők egyéni munkarendjének összeállítási kérelmének elbírálása  

- Fegyelmi bizottság tagjainak megbízása  

- Fegyelmi eljárás indítása  

- Rendkívüli, esetenkénti feladatok, megbízások kiadása  

 

B. Gyermekekre vonatkozóan:  

- A gyermekek, óvodai-bölcsődei ellátást igénylők felvétele  

- Az intézménybe felvett gyermekek csoportokba való beosztása,  

- A gyermekek szervezett intézményi étkeztetésben való részvételével kapcsolatos eljárások, 

kedvezmények elbírálása 
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- A gyermekek felmentése a kötelező foglalkozások alól /ha a gyermek egyéni adottságai, 

helyzete ezt indokolttá teszi nevelői, vagy egyéb szakvélemény alapján/  

- Az intézményi jogviszony jogszabályoknak és a házirendnek, SZMSZ-nek megfelelő módon 

történő felfüggesztése, megszüntetése 

 

 

VII. Speciális feladatok  

 

Munkavégzése során az önkormányzat az intézmény érdekében egyéb feladattal is megbízhat-

ja, egyedi utasítás alapján, melyet indokolt esetben kérhet írásban megadni. 
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Intézményvezető helyettesek  
 

 

Felelős: 

 

•   a nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak irányításáért,    tevékenységük ellenőrzé-

séért és értékeléséért, 

•  a pedagógusok szakmai munkájának ellenőrzésében való részvételéért 

•  a szülői szervezet működésének segítéséért 

•  a helyettesítési beosztás elkészítéséért 

•  a pedagógus és nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak  munkaidő nyilvántartásá-

nak vezetéséért, elszámolásáért 

•  szabadságok ütemezéséért és naprakész nyilvántartásáért 

•  a HACCP rendszer működtetéséért  

•  az intézmény működéséhez szükséges jogszabályban előírt belső     szabályzatok előkészí-

téséért, 

•  a gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmód   megköveteléséért, 

•  a gyermekbalesetek megelőzéséért, 

•  a pedagógiai program megvalósításáért, a színvonalas nevelőmunkáért, 

•  az alkalmazotti közösség értekezleteinek előkészítéséért, vezetéséért, 

•  a nevelő oktató munkát segítő alkalmazottak munkájához szükséges döntések (állásfoglalá-

sok) végrehajtásának megszervezéséért és előkészítéséért, 

•  az intézményi vagyon kezeléséért és megőrzéséért 

•  a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelő oktató munkát segítő     alkalmazottak 

munkájához szükséges tárgyi feltételek biztosításáért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, 

•  a helyi szülői közösség működtetésének segítéséért, 

•  a méltányos és humánus ügykezelésért és döntésekért. 

 

Köteles: 

•  munkáját politika semlegesen, törvényesen, korszerű szakmai ismeretek  

    alkalmazásával végezni 

•  a vonatkozó rendelkezéseket és a munkafegyelmet megtartani és a   munkakörébe tartozó          

   feladatokat legjobb tudása szerint elvégezni, 

•  szervezett vagy önképzés keretében szakmai és jogszabályi ismereteit   gyarapítani, 

•  a vezető által átruházott hatáskörben az intézményt képviselni, jó hírét fenntartani, a szolgá-    

   lati titkot, információt megőrizni, s ezt beosztottjaival betartatni, 

• megtervezni, irányítani és ellenőrizni a nevelő-oktatómunkát közvetlenül   segítő alkalma-

zottak szakmai munkáját 

•  a rendkívüli eseményt haladéktalanul az intézményvezetőnek jelezni.  

•  átruházott hatáskörében az óvoda SZMSZ-ében szabályozottak alapján,  helyettesítési  fel-

adatainak és beszámolási kötelezettségének eleget tenni. 

 

 

 

FELADATKÖRÖK: 

Kötelező óraszámban ellátandó feladatok a kötelező óraszámon felül ellátandó feladatok 

-  pedagógiai 

-  hatáskörébe utalt munkaügyi 

-  hatáskörébe utalt gazdálkodási 

-  hatáskörébe utalt tanügy igazgatási 
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FELADATKÖRÖK RÉSZLETESEN: 

 

Kötelező óraszámban ellátandó feladat: 

•  csoportjában a gyermekek nevelése, fejlesztése az érvényben lévő pedagógiai alapdoku-

mentumok alapján 

Kötelező óraszámon felül ellátandó feladatok: 

•  a munkaköri leírásához kapcsolódó adminisztratív teendők ellátása 

•  a munkaköri leírásához kapcsolódó ellenőrzési, értékelési, munkaügyi, tanügyi  feladatok 

ellátása  

 

Pedagógiai feladatkör:  

•  A pedagógiai program figyelembevételével a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak 

munkájának tervezése, irányítása, ellenőrzése, értékelése, az értékelési minőségfejlesztési 

rendszer működtetése. 

•  Javaslat továbbképzésekre, a szakmai innováció koordinálásában való részvétel. 

•  Az óvodán belüli, munkaközösség működésének támogatása.  

•  Pedagógiai pályázatok írása, írásának ösztönzése a nevelőtestület körében. 

•  A helyi hagyományoknak megfelelően intézményi szinten az ünnepek, jeles napok méltó 

szervezésében való részvétel. 

•A szülőkkel, a szülői közösséggel való együttműködés és a kapcsolatrendszer működtetése. 

 

 

Munkaügyi feladatkör: 

•  Javaslattétel alkalmazáshoz, minősítéshez, jogviszony megszüntetéséhez. 

•   Szükség szerint a munkaköri leírások módosításának kezdeményezése (személyre szólóan), 

az egyéb feladatok meghatározása az éves intézményi munkatervben (feladattervben), felada-

taik ellátásának ellenőrzése, koordinálása. 

•  Az irányítása alá tartozó nevelő-oktató munkát segítő dolgozók szabadságának engedélye-

zése, a zökkenőmentes feladatellátás megszervezése. 

•  A dolgozók munkafegyelmének folyamatos ellenőrzése. 

•  Összehangolt munkarend kialakítása. 

•  A helyettesítési beosztás elkészítése, túlmunka elrendelése, kötelező nyilvántartások vezeté-

se. Elszámolások határidőre történő továbbítása. 

•  Értekezletek, belső továbbképzések szervezése az irányítása alá tartozó nevelő-oktató mun-

kát segítő az alkalmazottak részére. 

•  A277/1997.(IV.22.)Kormányrendelet figyelembevételével az óvodapedagógusok kötelező 

továbbképzésének megtervezésében való részvétel –az intézményvezetővel történő egyezte-

téssel. Az éves beiskolázási terv előkészítése nevelőtestületi döntésre.  

•   A balesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok irányítása a nevelő oktató munkát köz-

vetlenül segítő alkalmazottak körében, a megtörtént balesetekkel kapcsolatos intézkedés a 

vonatkozó szabályoknak megfelelően. 

•   A dolgozók egészségügyi szűrővizsgálatainak nyomon követése, végrehajtásának ellenőr-

zése, mindezért (szabálytalanságok feltárása esetén) anyagi felelősségvállalás.  

•  Elvégzi az irányítása alá tartozó alkalmazottak teljesítményértékelését, minősítését. 
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Gazdálkodási feladatkör:  

•  A pedagógiai programnak megfelelően a nevelő oktató munkát közvetlenül segítő alkalma-

zottak munkájához szükséges tárgyi feltételekről való gondoskodás, az intézményvezetővel 

történő egyeztetés alapján. 

•  A feladatellátást szolgáló eszközök, tisztítószerek, védőruha, stb. beszerzéseinek irányítása. 

•  Az óvodai eszközök és tárgyak selejtezési és leltározási folyamatában felelős részvétel.  

•  A működés műszaki szükségleteinek jelzése az intézményvezető felé. 

•  A költségvetés elkészítéséhez gazdálkodási, fejlesztési, karbantartási terv készítése a mun-

kakörében megjelenített feladatok alapján. 

 

Tanügy igazgatási feladatkör: 

•  Eleget tesz a munkaköréhez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségnek. 

•  Átruházott hatáskörében biztosítja az ügyiratok határidős ügyintézését, részt vesz az ügyira-

tok selejtezésében. 

•  Részt vesz a gyermekek előjegyzésében. 

•  A munkaköréhez kapcsolódó tanügy igazgatási feladatok ellátása, információs kötelezettség 

betartása az intézményvezető felé. 

•  Az óvodai Törzskönyv szabályos vezetése a vezető utasításainak megfelelően. 

 

 JOGKÖR, HATÁSKÖR: 

 

•  Döntési hatásköre a közvetlen beosztottak irányítása, ellenőrzése, értékelése, az intéz-

ményvezetővel történt egyeztetés alapján. 

• Véleményezési, javaslattételi jogköre van az óvoda működésének egészére, döntési jogköre 

az irányítása alá tartozó alkalmazottak. 

•  Képviseleti joga a helyettesítési rend szerint és az óvodavezető megbízása alapján képviseli 

az intézményt külső szervek előtt. 

•  Kiadmányozási joga: A feladatkörébe tartozó ügyekben a megkeresésekre, egyéb beadvá-

nyokra adandó válaszlevelek előkészítése során hozott közbenső intézkedések, megkeresések, 

amennyiben, azok kiadmányozását a vezető nem tartotta fenn, és arra más nem kapott felha-

talmazást. 

 

 

MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK:  

Belső: Kapcsolatot tart az intézmény dolgozóival, az intézmény vezetőjével.  

Külső: Kapcsolatot tart a szülői szervezettel. 

 

 

 

Felelősség: 

•  a pedagógusok szakmai munkájának ellenőrzésében való részvétel 

•  a HACCP rendszer működtetése  

 

 

Felügyeli és ellenőrzi az irányítása alá tartozó alkalmazottak: 

•  személyi anyagának tartalmát 

•  munkaidő beosztását, munkafegyelmét 

•  adminisztrációs tevékenység tartalmát (HACCP), vezetésének helyességét 

•  munkavégzésének minőségét a beosztottak munkaköri leírásának megfelelően 
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Munkavégzéssel kapcsolatos együttműködési kötelezettségek: 

 

Bizalmas információk: 

A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak minősülő informá-

ciókkal a törvény szellemében jár el, bizalmas információkat / dolgozói, gyermeki, szülői / 

csak a szükséges mértékben az óvoda vezetőjének vagy helyetteseinek 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, HÁZI-

REND stb./ által megfogalmazott célkitűzések, a működési rend betartása alapján végzi.  

A fenti dokumentumokban előírtakat az alkalmazottakkal is betartatja. Ha bármely területen 

hiányosságot tapasztal, erről értesíti az intézményvezetőt. 

 

Munkakörülmények 

Az intézményvezető által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a minden-

kor hatályos jogszabályok szellemében, az SZMSZ és a Kollektív Szerződés, Közalkalmazotti 

Szabályzat alapján végzi. Munkájához telefon, számítógép, fénymásoló berendezés áll ren-

delkezésére. 
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Telephely megbízottak 
 

 

 A hónap utolsó napján havi jelentést tesz írásban az általános vezető-helyettesnek 

(gyermeklétszám, új gyermek érkezése) 

 

 Napi ebédkérések az óvodában. 

 

 Ebédösszesítések, egyeztetés a konyhával a hónap végén. 

 

 A felmerülő eszköz hibákat, javítási munkálatokat jelzi a helyettes felé. 

 

 A gyermek, felnőtt baleseteket azonnal jelzi a vezetőnek. 

 

 A napi változásokat, szabadság, betegszabadság azonnal jelzi az óvodatitkárnak és a 
helyettesnek. 

 

 Egyéb feladatok elvégzésére a vezető kérésére segítséget nyújt. 

 

 Tűz esetén azonnal megtenni a szükséges intézkedéseket. 
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Óvodapedagógus 
 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 

 A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése, fejlesztése, a legjobb tudá-

sának megfelelően, minden területre kiterjedően a nevelőtestület által elfogadott és a Vá-

rosi Képviselőtestület által jóváhagyott PP-ban megfogalmazott célok feladatok tükrében. 

 Feladatait a köznevelési törvényben meghatározottak szerint, az országos és a pedagógiai 

program alapján végzi önállóan és felelősséggel. 

 A Pedagógiai Program előírásait ismeri, és annak megfelelően készíti fel gyermekcsoport-

ját a nevelő-oktató munkára. 

 Ha a gyermek veszélyeztetettségét észlelik, kötelességük a maguk eszközeivel gondozási 

tanácsokkal, pedagógiai eszközökkel ezt elhárítani, illetve amennyiben ez sikertelen ma-

rad, jelezni a gyermekvédelmi felelősnek. 

 A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyet a vo-

natkozó jogszabályok határoznak meg. 

 Alkotó módon együttműködik a nevelőmunka fejlesztése, a nevelőtestületi egység kialakí-

tása érdekében. 

 Feladata az együttműködés változatos és célszerű formájának kialakítása. 

 Köteles megtartani a pedagógusetika követelményeit, valamint a munkafegyelem és kö-

zösségi együttműködés normáit. 

 Életszemléletében törekedjen a pozitív beállítottságra, működjön együtt a jó munkahelyi 

légkör megteremtésében! 

  

 

Alaptevékenysége: 

 

 A nevelő és oktató tevékenység keretében az ismereteket tárgyilagos és többoldalú 
közvetítése. Alapvető feladata a rábízott gyermek egyéni differenciált nevelése, a 

gyermekközösségek alapítása, fejlesztése.  Nevelő tevékenysége során vegye figye-

lembe a gyermek: 

- egyéni képességét,  

- tehetségek kibontakoztatását, 

- értelmi fejlettségét, 

- szociokulturális helyzetét,  

- fejlettségét,   

- bármilyen okból adódó hátrányos helyzetét 

 

 Az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel. Mun-

kaidejét és kötelező óraszámát a mindenkor érvényben lévő jogszabály alapján hatá-

rozza meg az óvoda vezetője. 

 Az érvényben lévő alapdokumentum előírásai és ajánlásai szerint megfelelően felké-

szül a tervszerű nevelőmunkára. Alkalmazza a gyermekek tevékenységéhez szükséges 

szemléltető eszközöket, segédanyagokat. Ellátja a szakmai munkával kapcsolatos 

ügyviteli teendőket. 
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 Minden óvónőnek hivatásából eredő kötelessége, hogy fejlessze szakmai és általános 

műveltségét, tökéletesítse pedagógiai munkáját. Ennek érdekében használja fel az ön-

képzésben és a szervezett továbbképzésben biztosított lehetőségeket. 

 Rendelkezzen jó kommunikációs képességgel, kezdeményező készséggel és önkriti-
kával, és legyen képes a változtatásokra. Legyen nyitott mások véleményének elfoga-

dására, az intézményvezető, a kollégák, a szaktanácsadók javaslataira, és ezeket építő-

en használja fel szakmai fejlődéséhez. 

 A minél magasabb szintű munkavégzés érdekében 5 évente végezze el az önértékelé-
sét a pedagógus kompetenciák figyelembe vételével. Az eredmények tükrében a veze-

tő segítségével készítse el a 2 évre szóló önfejlesztési tervét! 

 Önállóan legyen képes az óvodapedagógiával kapcsolatos átfogó szakmai kérdések át-
gondolására, és a megfelelő válaszok kidolgozására. 

 Legyen tisztában szakmai felkészültségével, személyiségének sajátosságaival, és ké-

pes legyen alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz. 

 Sokrétű pedagógusi tevékenységét igényesen és körültekintően folytassa, legyen képes 
a változtatásokra, munkájában alkalmazzon új módszereket, tudományos eredménye-

ket! 

 Folyamatosan ellenőrzi, méri, értékeli a gyermekek teljesítményét, fejlődését, és erről 

a személyiséglapon feljegyzést készít. 

 A csoportszobában és a közös helyiségekben teremtsen esztétikus környezetet, amely 

harmonizál az óvoda többi helyiségével! 

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

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

végzi. 

 Aktívan vegyen részt a többletmunkák vállalásában, a továbbképzéseken, illetve a 

munkaközösségi teendőkben. A megszerzett ismereteket alkalmazza is a mindennapi 

munkája során! 

 Vegyen részt a szakmai szervezetek és a helyi szakmai munkaközösségek innovációs-
célú munkájában, és kísérje figyelemmel a szakmai online felületeket! 

 A szülőket az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a szülőt figyelmeztes-
se, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézke-

dést tart szükségesnek, a szülő kérdéseire érdemi választ adjon. 

 A nevelés folyamatosságának biztosítása érdekében kapcsolatot tart az iskolai neve-

lőkkel. Az iskolaérettség megállapításához szakvéleményt készít. 

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

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

A gyermekek egészségügyi állapotáról, magatartásáról, viselkedéséről, értelmi képes-

ségeinek fejlődéséről a szülőt érdemben rendszeresen tájékoztatja. Együttesen gon-

doskodnak a kulturált étkezés, a nyugodt pihenés és gondozás feltételeinek biztosításá-

ról. 

 A gyermek életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttatja a közösségi 

együttműködés magatartási szabályait, törekszik azok betartására. 

 Naprakészen vezeti a csoportmunkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat (mu-

lasztási napló, csoportnapló, személyiséglapok). 

 A balesetveszély elkerülése és elhárítása mindenki számára alapvető feladat. Ha észle-
li, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intéz-
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kedéseket tegye meg! Baleset, bombariadó esetén az előírások, intézkedési feladatok 

betartása kötelező! /a feladatokat az SZMSZ tartalmazza/ Az óvodában történt legki-

sebb balesetről, orvost igénylő esetről is tájékoztatni kell az intézményvezetőt, távollé-

tében az intézményvezető helyettest. 

 Valamennyi munkatárs a pontos és zavartalan munkakezdés érdekében, munkaidejé-

nek kezdetekor már átöltözve foglalja el munkaterületét. Az esetleges késésről, és an-

nak indoklásáról a nap folyamán tájékoztatni kell az intézményvezető helyetteseket. 

 A munkaidő alatt az intézmény épületét elhagyni csak a vezető, távolléte esetén a ve-
zető helyettes engedélyével lehet. Magánjellegű program /orvos, vásárlás/ miatt csak 

nagyon indokolt esetben lehet a vezetőtől távolmaradást kérni. 

 A szabadság igénylését lehetőleg minimum egy héttel azt megelőzően kell kérni. El-
lenkező esetben az intézményvezető helyettes csak mérlegelés után köteles kiadni. 

 Megbetegedés esetén lehetőleg előző nap, de legkésőbb a munka megkezdése előtt 1-2 
órával informálni kell az intézményvezető helyettest és a közvetlen munkatársat a hi-

ányzásról, hogy intézkedésre elegendő idő álljon rendelkezésre. 

 Az óvoda belügyeit, esetleges problémáit szülővel, külső személlyel megtárgyalni nem 

etikus. A gyerekekről, szülőkről megszerzett adatokat, információkat bizalmasan kell 

kezelni. A gyerekekről információt, pedagógiai véleményt kizárólag csak a vele fog-

lalkozó pedagógus és az óvoda vezetője adhat. A szülőt csakis a saját gyerekével kap-

csolatos dolgokról lehet tájékoztatni. 

 A gyerekeket óvónői felügyelet nélkül hagyni, a csoportból kimenni valós indok nél-
kül nem lehet! 

 Ha a gyerekcsoport elhagyja az óvoda területét/séta, kirándulás alkalmából/, az óvónő 
köteles az intézményvezetőnek jelenteni, hogy hova mennek és mikor térnek vissza az 

óvodába. 

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

tári tárgyakért és az általa használt eszközökért leltári felelősséggel tartozik. A mun-

kaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési 

felelősséggel tartozik. 

 Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival és munkájával, a gyermekek egész-

ségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni. 

 Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, magánügyeit gyor-

san, a nevelőmunka zavarása nélkül intézze el. 

 

 

 

Speciális feladatai: 

 

 A csoport szervezése, irányítása, 

 A szülőkkel, családdal való kapcsolattartás 

 A nevelőközösség tagjaival szoros együttműködés, jó munkakapcsolat kiépítése, 

 Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése, fejlesztése 

 Intézményi önértékelés segítése, önértékelésével, 

 A teljesítményértékelésben megfogalmazott fejlesztési megállapodás maradéktalan 

megvalósítása, 

 Kötelező órán felüli, rendes munkaidőn belüli elvégzendő a munkatervben megha-

tározott feladatainak önálló végzése, 
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 Munkaidő nyilvántartás (felnőtt, gyermek) vezetése, határidőre történő leadása 

 Csoporton kívüli, egyéb feladatainak önálló végzése 

 

 

A csoport szervezése, irányítása: 

 

 Az óvoda Pedagógiai Programjának előírása alapján, az egészséges életmód alakítása, 

a gyermekek testi, lelki fejlődését, a modern tudomány ismereteinek felhasználásával 

valósítja meg, 

 Kiemelten kezeli a gyermekek fejlesztése érdekében az egészséges mozgást, a test-

edzést, a kirándulások, élményszerzések lehetőségeinek biztosítását, a szabad játék 

sérthetetlenségét, 

 Tartsa tiszteletben a gyermek személységét, fejlessze őket minden eszközzel, mód-
szerrel, úgy hogy az, a gyermek egészséges iskolai életre való alkalmasságát szolgálja. 

Nem lehet a gyermeket: 

- testileg fenyíteni 

- lelkileg félelembe tartani, 

- kiszolgáltatottságukkal visszaélni! 

Nem szabad: 

- a gyermekekre ételt ráerőltetni, vagy azt büntetésből tőlük megvonni, 

- a gyermekeket a levegőztetésből kihagyni, a csoportból elkülöníteni! 

 Segítse, fejlessze minden területen tudását, módszertani kultúráját, ezt alkalmazza, a 

kiemelt figyelmet igénylő gyermekek óvodai életének alakítására, úgy hogy a gyerme-

kek fejlődése eredményes legyen. Munkájában az eredményesség érdekében működ-

jön együtt a fejlesztő pedagógussal, logopédussal, speciális szakemberekkel. 

 Segítse a szülőket abban, hogy a család a szabadidejét hasznosan töltse el a gyermek 

fejlődésére, s ez életkori sajátosságának megfelelő élményszerzésen alapuljon, 

 Az ünnepek, csoportszokások alakítása csoportban érzelmileg megalapozottak legye-

nek, szervezésében, a nevelőtársaival, a szülőkkel működjön együtt, 

 Készüljön fel naponta, eszközzel és módszerrel, a tevékenységek, a tanulási folyamat, 

az ismeretszerzés, a gyakorlás szervezésére, megvalósítására, a gyermekek egyéni fej-

lődési ütemének megfelelő egyéni fejlesztésre, azt napi szinten dokumentálja, ill. a 

pedagógiai program előírásainak megfelelő módón adminisztrálja (tervezés, szervezés, 

egyéni fejlődési dokumentáció, felmérések), 

 A tanügyi dokumentumokat naprakészen, hibátlanul vezesse, folyamatosan ellenőrizze 

váltótársával a változások helyes dokumentálását, az étkező és mulasztási napló tekin-

tetében, 

 A PP előírása szerint készítse a feljegyzéseket, tervezeteket. 

 Munkájához a csoportos dajkával tartson szoros kapcsolatot, év elején és szükség sze-

rint szervezzen megbeszélést vele a csoport életének zökkenőmentes megszervezése 

érdekében, 

 Az óvoda orvosával, védőnőjével, az egyes telephelyi intézményekkel, azok megbí-

zottjaival jó együttműködést alakítson ki, szükség szerint kérjen segítséget, tanácsot a 

nevelési problémák megoldásához, 
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Kötött munkaidőn felüli, rendes munkaidőn belüli a munkatervben meghatározott fel-

adatok: 

 Előkészület, felkészülés a következő napi tevékenységekre, 

 Nevelési értekezleteken való részvétel, felkészülés, szakirodalom tanulmányozása, 

 Önképzés, továbbképzés, 

 Szabadidős programok szervezése, azokon való részvétele, (kirándulások szervezése, 

munkadélutánok, óvodai programok, úszás, stb.), 

 Szülőértekezletek, fogadóórák, nyíltnapok, családlátogatások szervezése, 

 Az óvodai csoport esztétikumának, célszerűségének folyamatos fejlesztése, 

 Nevelőtestülettel való együttgondolkodás, közös tevékenységeken való részvétel, 

(óvónői, munkatársi, nevelői értekezletek a munkaterv alapján kerületi szakmai fóru-

mok stb.), 

 Törekedjen a jó munkakapcsolat kiépítésére az intézmény minden munkatársával, se-

gítse tudásával, szakmai felkészültségével az óvoda irányítását, az óvoda vezetőjét, 

 Magatartásával, óvodán belüli, kívüli hozzáállásával építse az óvoda jó hírnevét, 

 Ha a Munkaterv előír ügyeleti időt, tartsa be. 

 Évente egy akolommal részt vesz a Munka,- és Balesetvédelmi,- Tűzvédelmi oktatá-

son, valamint az orvosi vizsgálaton. 
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Óvodatitkár 

 

Feladata az intézményben folyó pedagógiai munka segítése, az óvodai ügyvitel szervezése és 

adminisztratív végrehajtása, adatrögzítési feladatok ellátása, a házipénztár kezelése, alapvető 

tájékoztatási és protokoll-szervezési feladatok ellátása. 

  

Főbb felelősségek és tevékenységek 

 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 közal-

kalmazott, akinek feladata elsősorban az intézmény adminisztrációs adat- és iratkeze-

lési feladatainak elvégzése, az intézmény adminisztrációs tevékenységének rendelte-

tésszerű működéséhez szolgáló feltételek biztosítása a vezető egyszemélyi utasításai 

alapján. 

 Biztosítja a vezetői munka zavartalanságát, a napi munkaprogram betartását. 

 Saját területét érintő kérdésekben véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

 Az adatok pontos vezetése, nyilvántartása, határidők figyelemmel kísérése, irattárazás 

folyamatosságának nyomon követése. 

  

Feladatkör részletesen 

 A gyermekenkénti és a csoportonkénti nyilvántartást vezeti. 

 A számítógépes adatbeviteli feladatokat folyamatosan elvégzi. 

 Elkészíti a rovatelszámolást, a számlákat tételesen bekönyveli, vezeti az elszámoláso-

kat. 

 Felelősséggel vezeti a munka- és védőruha-nyilvántartást, az anyagszámadási füzetet, 

a szakmai anyagok nyilvántartását. 

 Elvégzi a vagyonkezeléssel járó munkálatokat, leltározást, selejtezés-előkészítést. 

 Az óvodára érvényes rendeleteket, utasításokat betűrendes mutatóba bejegyzi. 

 Előkészíti a vezető részére a felvétellel, kilépéssel kapcsolatos adminisztrációt, sza-

badság-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 határidő-

re elkészíti. 

 Végzi az iktatást, figyelemmel kíséri az ügyiratok bonyolítási rendjét és a határidő be-

tartását. 

 Gondoskodik róla, hogy az irat útja pontosan követhető, ellenőrizhető és visszakeres-

hető legyen. 

 Vezeti a vezető utasítása szerint a személyi nyilvántartó lapokat. A személyi anyago-

kat az irattári tervnek megfelelően rendezi az intézményvezető utasítása alapján. 

 Gondoskodik arról, hogy a hatáskörébe utalt dokumentumok rendezett és bármikor el-

lenőrizhető állapotban legyenek, és az ügyviteli rendnek megfeleljenek. 
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 Irattári selejtezést végez. 

 A vezető utasítása szerint intézi és nyilvántartja a pedagógus-igazolványokat. 

 A döntés-előkészítő háttéranyagokat összeállítja, szerkeszti, továbbítja. 

 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. 

 A vezető utasítása szerint kifizeti a napi kisebb összegű beszerzéseket az ellátmány-

ból, a rovatot pontosan elszámolja. 

 A készpénzelőleget vezetői utasításra megigényli, elhozza és határidőre elszámolja. 

 Vezeti a nevelőtestületi értekezletek jegyzőkönyveit. 

 Titkársági feladatkörbe tartozó gazdálkodási feladatokat ellát (pl. házipénztár kezelé-

se; útiköltség-elszámolás). 

 A számlákat naprakészen kezeli. 

 Gondoskodik arról, hogy az általa kezelt, a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő 

adat és megállapítás az adatkezelés teljes folyamatában megfeleljen a jogszabályi ren-

delkezések 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. 

  

Tervezés 

 Iratrendezési tervet készít. 

 Betartja, nyomon követi a törvényben előírt megőrzési időt. 

 Tervet készít az iratok könnyebb kezelésére. 

 Javaslatot tesz az irodaeszközök modernizálására. 

 A dolgozók legfontosabb adatait számítógépen tárolja. 

 

 

Általános magatartási követelmények 

 A gyermekek, a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait maradék-

talanul tiszteletben tartja, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ ad. 

 Munkatársaival együttműködik. 

 A bizalmi munkakörének ellátásához szükséges és az adott helyzetben általában elvár-

ható magatartást tanúsít: 

 a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően, 

 a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján figyelembe véve, 
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 munkaidején kívül sem tanúsítva olyan magatartást, amely közvetlenül és ténylegesen 

alkalmas munkáltatója jó hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a munkavi-

szony céljának veszélyeztetésére, 

 véleménynyilvánításhoz való jogát a munkáltató jó hírnevét, jogos szervezeti érdekeit 

súlyosan sértő vagy veszélyeztető módon nem gyakorolhatja, 

 köteles a munkája során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni, ezen túlmenően 

sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével ösz-

szefüggésben jutott a tudomására, 

 bizalmasan kezeli a dolgozók személyi adatait, az intézmény vezetőjével folytatott be-

szélgetések témáit, 

 nem szolgálgat adatot, információt a gyermekekről, 

 munkája során, telefonbeszélgetéskor, levelezés kezelésekor rendkívül körültekintően 

jár el, 

 személyi, pénzügyi adatokat csak intézményvezetői engedéllyel adhat ki. 

  

Különleges felelőssége 

 Közalkalmazotti alapnyilvántartás vezetése 

 KIR rendszerbe az adatok felvitele, rögzítése, módosítása 

 Írásos anyagok (elemzések, tervek, szerződések, utasítások) témakörök szerinti, betű-

rendes feldolgozása 

 A pedagógusok és a többi dolgozó adatváltozásairól feljegyzések vezetése 

 Az elektronikus rendszer használata során nyomtatja és irattárba helyezi az alábbi do-

kumentumok papíralapú másolatát: 

 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 

 az alkalmazott pedagógusokra, dajkákra vonatkozó adatbejelentések, 

 a gyermekek jogviszonyára vonatkozó bejelentések, 

 az október 1-jei pedagógus- és gyermeklista elkészítése. 

 Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény bélyegző-

lenyomatával és az igazgató aláírásával hitelesített formában tárolja. 

 Az adatvédelmi szabályzat előírásait betartja. 

 Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére. 

 Felelősségre vonható 

 a munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért vagy hiányos elvégzésé-

ért; 

 a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért; 

 a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyerme-

kek jogainak megsértéséért és a hivatali titok megsértéséért; 

 a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, megrongálásá-

ért; 
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 a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért; 

 egyéni felelősség: anyagilag és erkölcsileg is felelős a rábízott feladatokért, értékért, 

pénztárért és készpénzért. 

 

Ellenőrzési tevékenység 

 Az SZMSZ és az éves intézményi munkaterv tartalma és ütemezése szerint. 

 Joga van évente legalább egyszeri ellenőrzéséhez, hogy munkájáról véleményt kapjon. 

 Ellenőrzését maga is kérheti. 

 Rendkívüli ellenőrzésére a naprakészség, munkafegyelem kapcsán, illetve a munkájá-

val szemben felmerült ok miatt kerülhet sor. 

 Az ellenőrzésével kapcsolatban kialakított véleményhez írásbeli észrevételt tehet. 

 

Ellenőrzésére jogosultak 

 Intézményvezető és helyettese 

 Telephelyvezető 

 

Kapcsolatok 

 Közvetlen napi kapcsolatban áll az intézményvezetővel, helyettesekkel. 

 Kapcsolatot tart az intézmény közvetlen és közvetett partnereivel, az óvodát támogató 

szponzorokkal, vállalkozókkal. 

 Részt vesz az alkalmazotti értekezleteken. 

  

Munkakörülmények 

 Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásá-

val, a mindenkor hatályos jogszabályok szellemében, az SZMSZ alapján végzi. 

 Iroda, ahol íróasztala, szekrénye van. 

 Munkájához telefon, számítógép, fénymásoló berendezés áll rendelkezésére. 

 Munkafeltételei a szakszerű szakmai tevékenység követelményeinek maradéktalan tel-

jesítését teszik lehetővé. 

 

Technikai döntések 

 Betartja a tűz-, munka- és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a rá-

bízott anyagokkal. 

 Kialakítja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, az anyagi lehetőségek 

szerint. 

 

Jogkör, hatáskör 

 Gyakorolja az alkalmazotti közösség, valamint az óvoda SZMSZ-ében biztosított jo-

gokat. 

 

Beszámolási kötelezettsége 

Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kiterjed: 
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 a térítési díjak kezelésére 

 az ügyiratok vezetésének kezelésére 

 az irattár megfelelő kezelésére 
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Pedagógiai asszisztens 
 

Alapvető feladata az intézményben folyó pedagógiai munka segítése, a pedagógiai program 

eredményes megvalósítása, a gyermekek zavartalan és folyamatos ellátása érdekében segítse 

az óvodapedagógusok munkáját. 

 

Főbb felelősségek és tevékenységek  

 

A gondjára bízott gyermekek testi épségéért teljes körű felelősséggel tartozik. Köteles gon-

doskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek foglalkoztatásáról, fejlő-

désük optimális segítéséről az óvoda pedagógusok iránymutatása szerint: 

 a gyermekek felügyeletének biztosításánál, 

 a párhuzamosan végezhető tevékenységek megszervezésében és lebonyolításában, 

 a lassabban haladó, egyéni segítséget igénylő gyermekek megsegítésében, 

 a másság elfogadtatásában (személyes példaadás), 

 a gyerekek biztonságos körülményeinek megteremtésében, a balesetek elkerülésének 

kivédésében, 

 a tevékenységszervezés feltételeinek zökkenőmentes biztosításában, 

 az óvodai ünnepségek, hagyományok megszervezésében, lebonyolításában, 

 figyelemmel kíséri a csoportra, gyerekekre vonatkozó terveket, azok megvalósítását 

felelősségteljesen segíti. 

  

Feladatkör részletesen 

 

Az óvodapedagógus irányítása alapján segíti a csoportban folyó nevelőmunkát: 

 Köteles gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek fog-

lalkoztatásáról, fejlődésük optimális megsegítéséről. 

 A tevékenységek megszervezésében az óvónő irányításával segíti a csoportban folyó 

munkát, az eszközöket előkészíti, elrakja, segít a csoportszoba átrendezésében, a 

gyermekek eszközeinek előkészítésében, szükség szerint a gyermekeknek egyéni se-

gítséget nyújt. 

 Segíti a gyerekek befogadásának zökkenőmentessé tételét. 

 Aktívan részt vesz a gyermekek gondozási teendőinek ellátásában, így: 

- az étkeztetésnél, 

- az öltözködésnél, 

- a tisztálkodásban, 

- a levegőztetés előkészítésében és lebonyolításában. 

 Sétánál, óvodán kívüli foglalkozásoknál, kirándulásoknál segíti a gyermekek utcai 

közlekedését, a programokon való kulturált részvételt. 
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 A délután folyamán – a pedagógus útmutatása szerint – segít a szervezett tevékenysé-

gek előkészítésében, levezetésében. Esetenként önállóan megtervezi és levezeti a játé-

kot. 

 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. 

 A megtanult fejlesztő terápiák egyes elemeit a pedagógus útmutatása szerint a gyer-

mekekkel gyakorolja. 

 Szükség szerint közreműködik a gyermekek orvosi vizsgálatánál, vizsgálatra vagy ha-

zakíséri a gyermeket, ha erre utasítást kap. 

 Kisebb baleset esetén elsősegélyt nyújt, de erről mindenképpen értesíti a beosztott pe-

dagógust vagy vezetőt. 

 Ismeri az intézmény alapdokumentumait. 

 Munkáját minden esetben az említett dokumentumok alapján és a pedagógusok útmu-

tatása szerint végzi. 

 

Általános magatartási követelmények 

 A gyermekek, a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait maradék-

talanul tiszteletben tartja, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ ad. 

 Munkatársaival együttműködik. 

 A munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő és az adott helyzetben 

általában elvárható magatartást tanúsít: 

 a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően, 

 a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján figyelembe véve,munkaidején 

kívül sem tanúsítva olyan magatartást, amely közvetlenül és ténylegesen alkalmas 

munkáltatója jó hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony céljának 

veszélyeztetésére, 

 véleménynyilvánításhoz való jogát a munkáltató jó hírnevét, jogos szervezeti érdekeit 

súlyosan sértő vagy veszélyeztető módon nem gyakorolhatja, 

 köteles a munkája során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni, ezen túlmenően 

sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével ösz-

szefüggésben jutott a tudomására. 

 

 

Különleges felelőssége: 

 Tevékenységét az intézményvezető-helyettes közvetlen irányítása mellett végzi. Felet-

te az általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Munkaköri leírását 

az intézményvezető készíti el. 

 A gondjára bízott gyermekek testi épségéért teljes körű felelősséggel tartozik. 

 Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi lég-

körnek. 

 Az óvoda nevelőtestületével és technikai dolgozóival összhangban szervezi munkáját, 

törekszik az egymást segítő emberi kapcsolatok kialakítására. 
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 Részt vesz a gyermekek egészséges testi és mentálhigiénés környezetének kialakításá-

ban. 

 A gyermekek óvodai munkájáról a szülőknek tájékoztatást nem ad, őket a megfelelő 

pedagógushoz irányítja. A hivatali titoktartás e munkakörben is kötelező. 

 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 gyerme-

kek jogainak megsértéséért; 

 a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, megrongálásá-

ért; 

 a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért. 

 

 

 

Ellenőrzési tevékenység 

 Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai (pedagógiai program, 

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. 

 

Ellenőrzésére jogosultak 

 Az intézményvezető, helyettese és az óvodapedagógusok 

 A pedagógiai munka fejlesztése, az eredményes munka érdekében megfigyeléseket 

végezhetnek a nevelőtestület tagjai az intézményi munkatervben jelöltek szerint. 

 

Kapcsolatok 

 Napi munkájában rendszeresen együttműködik a csoportban dolgozó pedagógusokkal 

és az óvodavezetéssel. Az intézmény gyermekei és dolgozói érdekében kiegyensúlyo-

zott kapcsolatra törekszik: a társintézményekkel, a szülőkkel ápolja a hagyományosan 

kialakult kapcsolataikat. 

 Részt vesz az alkalmazotti és esetenként (meghívottként) a nevelőtestületi értekezlete-

ken. 
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Dajka munkaköri leírása 
 

Munkaideje heti 40 óra.  

Közvetlen felettese az óvodapedagógus. Munkáját az óvodavezető által meghatározott mun-

karendben a vezető irányítása és ellenőrzése alapján, csoportmunkáját a csoportvezető óvoda-

pedagógus irányítása alapján végzi. Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságá-

val, kommunikációs és beszédmintájával mutasson példát az óvodás gyermekek fejlődésére! 

Tisztelje a gyermeket, a szülőt, kapcsolataira a tapintat, az elfogadás legyen a jellemző. A 

tudomásra jutott pedagógiai információkat titokként kezelje. Nevelési kérdésekben az érdek-

lődő szülőket tapintatosan az óvodapedagógushoz irányítsa. 

 

 

Általános feladatai: 

 A csoport óvónői által meghatározott napirend szerint segít a gyerekek gondozásában, 

öltöztetésében, a tisztálkodási teendők ellátásában. 

 Az óvónő mellett a nevelési tervnek megfelelően tevékenyen részt vesz a gyermek-

csoport életében. 

 Amikor teendői nem szólítják máshová, a csoportban tartózkodik. 

 Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik, segít az ételek kiosz-

tásában, az edények leszedésében, mosogat. 

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

gyerekek jelének figyelembevételével. 

 Részt vesz a gyerekek felügyeletében, a nevelésben, rendezvényeken, alkalmazotti ér-

tekezleteken. 

 A játék - és egyéb tevékenységhez szükséges eszközök előkészítésében közreműkö-

dik, az óvónő, gondozónő útmutatásait követve. 

 Gondoskodik a gyerekek testi épségéről, a balesetek megelőzéséről. ( Nem hagyhat 

gyereket felügyelet nélkül!) 

 A gyermekeknek - érkezéskor és távozáskor - szükség szerint segít az öltözőben. 

 Türelmes, kedves hangnemmel segíti a nevelőmunkát, a gyerekek szokásrendjének 

alakulását. 

 A nevelés eredményességéhez munkájával nyújtson minőségi szolgáltatást. 

 Hiányzás esetén díjazás ellenében köteles helyettesíteni. 

 Munkahelyén olyan időpontban jelenjen meg, hogy munkaidejének kezdetekor a 

munkavégzésre készen álljon. 

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

ze, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. Munkaidő alatt csak a házban 

levő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát. 

 A baleseti veszélyforrásokra figyel, azokat haladéktalanul jelenti a vezetőnek. 

 A környezet esztétikai rendjének megteremtésében aktívan közreműködik, a rábízott 

növények gondozásában részt vesz. 

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



78 

 

 Az óvoda helyiségeit a munkamegosztás rendjében tisztán tartja, elvégzi a napi, heti, 

havi takarítási, fertőtlenítési feladatokat. A játékeszközöket tisztán tartja, a csoport 

textíliáit mossa, vasalja, javítja. 

 

Speciális feladatok: 

 Közreműködik a délutáni foglalkozások, úszás, séták, kirándulások, és egyéb csopor-

tos és óvodai programok segítésében,  

 közreműködik a gyermekek felügyeletében az óvodapedagógus irányítása mellett, ját-

szik a gyermekekkel, 

 Ünnepek, játszóházak, munkadélutánok, szülőkkel való közös programok előkészítése, 

aktív részvétel. 

 Közreműködik az óvodapedagógus irányításával a kiemelt figyelmet igénylő gyerme-

kek nevelésében. 

 

 

Tisztasági feladatai: 

Tisztasági, takarítási teendőit a tisztítási, takarítási, mosogatási utasítás előírásainak megfele-

lően, annak ismeretében látja el. 

 

 Csoportszoba, mosdóhelységek, reszortterület takarítása, rendben tartása, 

 Napi takarítás, portörlés, felmosás, lemosás. 

 Hetente végez fertőtlenítő takarítást a termekben, öltözőkben, mosdókban. 

 A portalanítást mindennap elvégzi. 

 Nagytakarítást havi egy alkalommal végez, annak időpontját rugalmasan tervezi meg, 

úgy hogy a gyermekcsoport tevékenységét ne akadályozza.  

 A nyári takarítási szünetben elvégzi az éves nagytakarítást. 

 Szükség szerint az udvar tisztántartásában, gondozásában való közreműködés. 

 Szükség szerint, rugalmasan kezeli és oldja meg, a csoporthoz tartozó textíliák mosá-

sát, vasalását az arra kijelölt napon.  

 Előkészíti, elvégzi a gyermekek étkezéséhez kapcsolódó teendőket, tálalás, edények 

előkészítése a csoportba, edények elszállítása mosogatáshoz, visszavitel a csoportba. 

 Közreműködik, a konyha, a mellékhelyiségek, közös helységek tisztántartásában. 

 

 

Feladatai részletezve: 

 

Délelőtt: 

 

 Reggel: közreműködik a gyerekek fogadásában, 

 Előkészíti a reggelit, ételmintát tesz el, létszámot ellenőriz,  

 Virágok öntözése, portalanítás, a terem előkészítése a gyermekek fogadására, asztalok, 

székek elhelyezése, az óvodapedagógusokkal való egyeztetés alapján a játékok, egyéb 

eszközök előkészítése, 



79 

 

 Szükség szerint besegít, esős sáros időben a folyosó, öltöző folyamatos tisztántartásá-

ba, 

 Segít a gondozási teendők ellátásban, mosdóhasználat, folyamatos étkezés, 

 Előkészíti a gyümölcs-fogyasztást, 

 Segít a levegőzés előtti,- utáni öltöztetésben, vetkőzésben, miden alkalommal ellenőr-

zi, a gyermeköltőzök rendjét, a függönyöket, 

 A csoportban előkészíti az ebédeltetés eszközeit, az óvodapedagógussal történt egyez-

tetések figyelembe vételével, 

 Étkezés után: Feltakarítja a csoportot, előkészül a pihenéshez, kihelyezi az ágyakat, 

szellőztet, segít a gyermekek pihenés előtti gondozási teendők ellátásában, 

 Elvégzi az étkezések utáni mosogatást, konyha rendbetételét. 

 Fertőtleníti a mosdót, előkészíti a következő napi textíliát, szükség szerint mos, vasal. 

 

 

Délután: 

 

 A csoportban elvégzi a pihenés utáni elrakodást, az ágyazást, 

 A csoportnak előkészíti az uzsonnát, az étkezéshez szükséges feltételeket, 

 Uzsonna után elmosogat, 

 Az időjárás függvényében közreműködik a gyermekek levegőzés előtti öltöztetésében, 

ill. a vetkőztetésében, 

 A gyermekek udvaron tartózkodása esetén megkezdi a napi takarítást, fertőtlenítést, a 

másnapra való előkészületet, (porszívózás, portörlés, felmosás, szeméttárolók kiüríté-

se) 

 Távozás előtt ellenőrzi a csoportszobában, a folyosón az ajtókat, ablakokat. 

 

Napi konyhai feladatai:  

 

 Reggeli előkészítés folyamatos reggelizést követő mosogatás, rendrakás. 

 10-11-ig a tálalókonyha, az evőeszközök előkészítése az ebédeltetéshez, fertőtlenítés 

 kb.: 11-kor az ebéd átvétele, a szállítólevél aláírással történő igazolása 

 ételminta előírás szerinti eltevése, az uzsonna szabályos tárolása, hűtőbe való elhelye-

zése, 

 az étel, az ebéd, csoport létszámnak megfelelő adagolása, hőfok eltérés esetén a meg-

felelő hőfok biztosítása,(hűtés, melegen tartás), (minden ételt ki kell adagolni az étel-

szállító edényből!) 

 a tálalást követően az ételszállító edények fertőtlenítése, elmosása, 

 a gyermekek ebédeltetése után folyamatos mosogatás, három fázisban  

 fertőtlenítés, felmosás, 

 az uzsonna előkészítése, adagolása, folyamatos mosogatás 

 délután fertőtlenítő napi takarítás, a következő nap előkészítése.  
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Heti feladatai: 

 

 fertőtleníti a hűtőtereket, szükség szerint a szekrények, csempe lemosása, fertőtleníté-

se, 

 A dolgozók részére a mosdók, WC-ék ellenőrzése, a tisztítási, takarítási, mosogatási 

utasítás előírásainak megfelelően (feliratok, toalett eszközök biztosítása (törölközők 

folyamatos tisztántartása, mosása), 

 

 

Havi feladatok: 

 Ágynemű le- és felhúzása, mosdók nagytakarítása, 

 

Negyedéves feladatok: 

 Ablaktisztítás, függönymosás, 

 Babaruhamosás, játékok fertőtlenítése, székek, asztalok fertőtlenítése, szőnyeg gépi 

tisztítása 

 

Egyéb feladatok: 

 

 WC papír, szalvéta, papír zsebkendő előkészítése, kihelyezése 

 Szükség szerint rendrakás a raktárban, 

 A nyári nagytakarítás rugalmas ütemezése nyáron, az évkezdés előtt minden takarítási 

teendő ellátása. 

 Köteles évi egy lakalommal Kötelező orvosi alkalmassági és Munkavédelmi és 

Tűzvédelmi oktatáson részt venni, annak előírásait, maradéktalanul elfogadni, betar-

tani, 

 A rábízott tárgyakért, eszközökért, gépekért feleséggel tartozik, azok meghibásodását, 

valamint az életet veszélyeztető helyzeteket köteles azonnal az óvodapedagógusnak je-

lenteni. 

 

 

Egyéb rendelkezések: 

 

 A munkájának végzéséhez kapcsolódó szakmai fórumokon, munkatársi értekezleten 

részt vesz, a munkaköréhez tartozó információkat beszerzi, igény szerint továbbképzi 

magát. 

 

 Az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik. 

 A csoport textíliáival a leltár szerint elszámol, vezeti a törésnaplóját. 

 Munkakörülményeinek javításához szükséges tárgyi feltételek fejlesztéséhez a költ-

ségvetés tervezésénél javaslatot tehet. 

 A gyermekekről pedagógiai információt, az óvoda belső életéről, gazdasági helyzeté-

ről felvilágosítást nem adhat. 
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 A gyermekekkel, szülőkkel és munkatársakkal szemben udvarias magatartást tanúsít. 

 

A munkaköri leírást az intézményvezető - munkakörébe tartozó más feladatok kijelölésével - 

bármikor egyoldalúan módosíthatja. Szükség esetén szóban is elrendelheti a munkaköri le-

írásban meg nem jelölt feladatok elvégzését. 
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Fűtő-karbantartó 
 

 

Munkaideje:  heti 40 óra. 

   de.: 6- 14 óráig 

 

A munkavállaló köteles: 

 Félteni, óvni és növelni az intézmény jó hírnevét. 

 Munkáját az intézmény mindenkori érdekeinek messzemenő figyelembevételével végezni. 

 Anyagi felelőssége mellett vigyázni a rábízott eszközökre, azok rendeltetésszerű használa-

tára. 

 Őrizni a hivatali titkot, bizalmas értesüléseket, betartani az írásban rögzített, szóban el-

hangzott utasításokat, szabályzatokat. 

 Határidőket betartva munkáját pontosan, színvonalasan végezni. 

 Munkaidejét jól kihasználni, s ha ideje engedi, munkatársainak segíteni. 

 Munkatársaival együttműködni. 

 Vezetői utasításra munkaköri leírásában nem szereplő munkát is elvégezni. 

 

 

Munkáját az óvodavezető irányítása alatt végzi, akinek felelősséggel tartozik. Az óvoda épü-

letét reggel 6 órakor kinyitja. 

 

Általános feladatai: 

 A gyermekek érkezése előtt végigjárja, az óvoda épületét- szükség van e valahol hiba 

elhárítására. 

 Gondoskodik a mindenkori fűtésről, megfelelő hőmérséklet biztosításáról, a takaré-

kosságot szem előtt tartva. A kazán üzemeltetése, mérőórák, műszerek, biztonsági be-

rendezések, termosztát folyamatos ellenőrzése. 

 Gondoskodik a kazánház, külső raktár rendjéről. 

 Betartja a tűz és munkavédelmi előírásokat. 

 Köteles az intézmény területén észlelt és jelzett hibákat, hiányosságokat a tőle elvárha-

tó és a biztosított feltételeknek megfelelően kijavítani. 

 Azonnali beavatkozást igénylő karbantartási vagy baleset veszélyt előidéző munkák 

esetében, azt köteles azonnal elvégezni, vagy intézkedést kezdeményezni ezek meg-

szüntetésére. 

 Rendezvények előkészítésébe aktív részvétel. 

 Az ingatlanon beül és a körbe vevő zöldfelület gondozása (fűnyírás, sövényvágás, hul-

ladék összegyűjtés) 

 Ellátja az óvoda területén és az óvodához tartozó karbantartási feladatokat. Anyagigé-

nyét előzetesen egyezteti az óvodavezetővel. 

 Tisztán tartja az óvoda udvarát, óvoda környezetét. 

 Nyári időszakban zöldnövényzet ápolását, nyírását, öntözését. 
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 Naponta felássa gyermekek a homokozóját, és az udvart az időjárásnak megfelelően 

rendbe tartja (járda, utca felsöprése, locsolása, csúszás ellen felszór…) 

 A tél beállta előtt a mozdítható, időjárásra érzékeny udvari játékokat letakarítja, lesze-

reli és elhelyezi azokat a pincébe vagy a raktárba. 

 Téli időszakban eltakarítja a havat, biztosítja a közlekedési utak járhatóságát. 

 Rendben tartja, ellenőrzi az épület zárására szolgáló kulcsokat, hiány esetén jelez az 

óvodavezetőnek. 

 Anyagi felelősséggel tartozik a rábízott szerszámokért, karbantartási anyagokért. 

 Nagytakarítás alatt segítséget nyújt a takarításnál. 

 Az óvoda területén idegen személy nem tartózkodhat. Ha ilyet lát, megkérdezi jövetel 

célját. 

 Az óvoda tulajdonát képező tárgyat, eszközt az óvodavezető tudta nélkül senkinek 

nem adhatja oda.                  

 A felsoroltakon kívül munkaidejében elvégzi a munkakörébe fel nem sorolt, de fűtés-

hez, karbantartáshoz tartozó feladatokat, melyekkel az óvodavezető megbízza. 

 Az óvoda belső életére vonatkozó értesüléseket köteles hivatali titokként kezelni, 

megőrizni. 

 Szükség esetén más önkormányzati intézmény munkájában is részt vesz. Besegít az 

önkormányzati rendezvényekhez szükséges eszközök, berendezések mozgatásában. 

 

 Nyári időszakban az óvodák nyitva tartásának megfelelően látják el a feladatukat a 

karbantartók.  

 

 Fűtési idény alatt az Átlós utca és az Ady Endre utcai óvoda központi fűtésének ka-

zánjait annak víztartályát rendszeresen ellenőrzi, szükség esetén feltölti a megfelelő 

eszköz segítségével. A Magyar és a Szilády utcai óvodák központi fűtésének zavarta-

lan működéséért is a Szilády utcai óvoda fűtő karbantartója a felelős. 

 A Szilády utcai óvoda karbantartója minden hét kedden és csütörtökön a Magyar utcai 

óvodában végzi munkáját. Az Ady Endre utcai óvoda gondnoka pedig kedden és csü-

törtökön az Átlós utcai óvodában végzi munkáját, a hét többi napján- az Ady óvodá-

ban végzi el feladatait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


