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1. AZ INTÉZMÉNY  JELLEMZŐI, JOGÁLLÁSA, GAZDÁLKODÁSI MÓDJA  
 

1.1.  Az intézmény adatai 
 
 

Az intézmény neve:                              Fehérgyarmati   Eszterlánc Óvoda   
 

Az intézmény székhelye:    
                                         

Fehérgyarmat  Szent István tér 2. 
 

Az óvoda  telephelyei:     Fehérgyarmat Hadház u. 4. 
Fehérgyarmat Tavasz u. 4-6. 

A  költségvetési szerv alapítója:           Fehérgyarmat  Város  Önkormányzat 
Képviselőtestülete 
4900 Fehérgyarmat Kiss E. u. 2. 
                                                   

Fenntartó:                                               Fehérgyarmat  Város  Önkormányzata 
 

Működési területe:                                                                                         Fehérgyarmat  Város  közigazgatási 
területe 

A költségvetési szerv alapító okiratának  
kelte, száma, az alapítás időpontja: 

 

Az intézmény típusa:                            óvoda 
 

Az intézmény OM azonosítója:           
 

202 319 

A gyermekcsoportok száma:               8 

Maximális gyermeklétszám: 200 fő 
 

Közalkalmazottak létszáma:               28 fő 

Pedagóguslétszám:   17 fő 
 

 

Az óvoda önálló jogi személy. 
 
1.2.  Az intézmény gazdálkodási jogállása 
Az intézmény önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézménnyel 
kapcsolatos pénzügyi és gazdálkodási feladatait ellátja: Fehérgyarmat   Város 
Önkormányzata. 
A fenntartási, működési költségek az évente összeállított, a fenntartó által 
jóváhagyott költségvetésben kerülnek meghatározásra. 
A költségvetési szerv a vagyon feletti rendelkezés jogát az önkormányzat  képviselő 
testületének mindenkori – a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló -  rendelete szerint jogosult gyakorolni. 
 
 
 
   



 

 5 

1.3. Az intézmény tevékenységei 
Az intézmény  főtevékenységei: 
-  Óvodai nevelés, ellátás 
-  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása   
 
Az intézmény vállalkozási  tevékenységet nem végez. 
 
1.4. A Szervezeti és Működési Szabályzat  célja,  feladata, jogi alapja és hatálya 
 
A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó 
rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a 
Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §- ban foglalt felhatalmazás 
alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a köznevelési 
intézmény szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, a külső kapcsolatait,  
továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály 
nem utal más hatáskörbe, annak érdekében, hogy az intézmény pedagógiai 
programjában rögzített cél- és feladatrendszer megvalósítható legyen. A szervezeti és 
működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-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 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

végrehajtásáról 

- 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

- 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

- 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a 

pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokban való közreműködés  feltételeiről 

- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

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

- 68/2013. (XII.29.) Korm. rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási 

szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 

- 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről 

és belső ellenőrzéséről 

- 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (Mt.) 

- 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartás rendszeréről 

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

információszabadságról 

- 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 
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- 62/2011. (XII.29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 

- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. tv. (Kjt.) és annak 
módosításai 

- 1997.évi XXXI törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
- 149/1997. (IX.10.)  Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 
- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 
- 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek 

iratkezelésének általános követelményeiről 
- 1995. évi LXVI. törvény a közokiratokról, a közlevéltárakról és magánlevéltári 

anyag védelméről 
- 26/1997.(IX.3.) NM rendelet az iskola egészségügyi ellátásról 
- 44/2007. OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem 

ágazati feladatairól 
- 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 

- Az intézmény hatályos alapító okirata 
- Nevelőtestületi határozatok 
- Vezetői utasítások 

 
Érvényességi követelmények: 
 
Az SZMSZ  időbeli hatálya: Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba a 
kihirdetés napján és határozatlan időre szól. Ezzel egy időben hatályát veszti  az 
előző,  a fenntartó által jóváhagyott  SZMSZ.  
Az SZMSZ  módosítására akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban a szervezeti és 
működési   tekintetében változás áll be, illetve ha a szülők, vagy a nevelőtestület 
minősített többséggel erre javaslatot tesz.  
 
Az SZMSZ  személyi  hatálya kierjed: 

- az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra 
- az intézménnyel jogviszonyban áll, de az intézmény területén munkát 

végzőkre, illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak 
megvalósításában 

- szülői, törvényes képviselői közösségre  
 
Az SZMSZ  területi hatálya kiterjed: 

- az óvoda területére 
- az óvoda által szervezett – a nevelési program végrehajtásához  kapcsolódó – 

óvodán kívüli programokra 
- az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolati alkalmaira. 

 
Az  SZMSZ egy példányát az óvoda székhelyén és telephelyein  ki kell függeszteni, s 
arról az első szülői értekezleten a szülőknek tájékoztatást kell adni. 
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1.5. Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata 
 
Bélyegző használata, aláírási jogok:  az óvoda vezetője. 
Hivatalos iratokon aláírási joggal az óvoda vezetője rendelkezik. 
A bélyegzőt az irodában elzárva kell tartani. A bélyegzőt eltűnése esetén az 
intézmény  vezetőjének  jelezni, és érvényteleníttetni kell. 
 
Az óvoda bélyegzőinek lenyomata: 

 
 
 
 
 
 
2.  AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS VEZETÉSE  
 
Az intézmény szervezeti struktúrája  
 
 
   
                                                              Óvodavezető                              óvodatitkár 

Óvodavezető-helyettes 


Óvodapedagógusok 

Sz. István téri óvoda  -   Hadház úti  óvoda (telephely)   -  Tavasz  úti  óvoda 
(telephely) 


Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők: dajkák 


Karbantartók 

 
Szülői szervezet képviselői       
Egyéb kisegítő alkalmazottak 
 
 
2.1 Az intézmény vezetése 
Az óvoda élén  az óvodavezető áll, akit a fenntartó önkormányzat képviselőtestülete 
nevez ki a nevelőtestület  egyetértésével.  Az óvodavezető az intézmény egyszemélyi 
felelős vezetője. 
Az óvodavezető jogkörét, felelősségét feladatait a közoktatási törvény, az óvoda 
belső szabályzatai, valamint a fenntartó határozza meg. 
Az óvodavezető a  munkáját   munkaköri leírás alapján  végzi. 



 

 8 

2016. aug. 01. - Az óvoda élén óvodavezető áll, aki nyilvános pályázat útján 
Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselőtestülete nevez ki, bíz meg, ment fel.  
Az intézményvezető tekintetében  Fehérgyarmat Város Önkormányzatának 
polgármestere gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat. 
Magasabb beosztású közalkalmazott.     Kinevezési jogát a fenntartó gyakorolja.  
Véleményező, javaslattevő joggal rendelkezik. 
 
Az óvodavezető feladata: 
Az intézmény vezető felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az 
ésszerű takarékos gazdálkodásért, dönt az intézmény működésével kapcsolatos 
minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Képviseli az 
intézményt és kapcsolatot tart hivatalos személyekkel. Képviseleti jogkörét 
átruházhatja  meghatározott körben az óvoda más alkalmazottaira. 
Az intézmény működése során felmerülő kérdések, feladatok döntés előkészítése, a 
végrehajtás megvitatása, a nevelőtestület munkájának összehangolása a 
meghatározott feladatok megvalósítására.   
Pedagógiai-szakmai  ellenőrzési feladatokat lát el. 
 

 

2.2 Az óvodavezető jogköre és felelőssége 

Az intézmény vezetője - a közoktatási törvénynek megfelelően – egy személyben 
felelős az alábbiakért: 

- az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, 
- a takarékos gazdálkodásért, 
- a pedagógiai munkáért, 
- az óvoda ellenőrzési, minőségbiztosítási rendszerének működéséért, 
- a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért, ellátásáért, 
- a nevelőmunka egységes és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 
- a gyermekbalesetek megelőzéséért, 
- a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, 
- a pedagógus középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási 

terv   elkészítéséért, 
- a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért, 
- a nevelőtestületi értekezlet és az alkalmazotti közösség értekezletének 

előkészítéséért, vezetéséért, 
- döntések végrehajtásának megszervezéséért és ellenőrzéséért, 
- a nevelőmunka irányításáért és ellenőrzéséért, 
- a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez 

szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, 
- a munkavállaló érdekképviseleti szervekkel, a szülői szervezettel való 

együttműködésért, 
- a kötelezettségvállalási, munkáltatói jogkör gyakorlásáért, 
- az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben való 

döntésért, melyet jogszabály vagy közalkalmazotti szabályzat nem utal más 
hatáskörbe, 
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- a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartásáért a 
közalkalmazottak foglalkoztatására, élet és munkakörülményeire vonatkozó 
kérdésekben, 

- az intézmény külső szervek előtti teljes képviseletéért azon lehetőség 
figyelembevételével, hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti vagy 
állandó megbízást adhat, 

- a gazdálkodási feladatokért. 
 
Az óvodavezető feladatait részletesen a munkaköri leírása tartalmazza, amelyet a 
fenntartó készít el. 
 

Feladatkörébe tartozik: 
- a nevelőtestület vezetése 

- a szakmai munka irányítása és ellenőrzése 

- az intézmény képviselete 

- gyermekvédelmi munka irányítása 

- az alkalmazottak  felelősségre vonása 

- a balesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenységek irányítása 

- kapcsolattartás, együttműködés az intézmény partnereivel 
 
2.3 Az óvodavezető  akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje 
Az óvodavezető akadályoztatása esetén intézkedési jogkörrel rendelkező személy az  
óvodavezető-helyettes. A helyettes kiválasztása és megbízása az óvodavezető 
hatásköre. 
Az óvodavezető tartós távolléte esetén az óvodavezető helyettes gyakorolja a 
kizárólagos jogkörként fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minősül a 
legalább kéthetes, folyamatos távollét – ide nem értve az évi rendes szabadságot. (Az 
óvodavezető és a helyettes egyidejű távolléte esetén a helyettesítés az óvodavezető 
által adott megbízás alapján történik, amiről a nevelőtestület tagjait és az 
alkalmazotti közösséget tájékoztatja.) 
A vezetők  esetleges együttes hiányzása esetén egy - egy esetben, részfeladat 
intézésében, illetve halasztást nem tűrő ügyekben a  megbízott óvónő járhat el. 
Intézkedési jogkörük a költségvetési szerv működésével, a gyermekek biztonságának 
megóvásával összefüggő, azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 
Szükség szerint a  vezető helyettesítésének ellátásában közreműködnek a munkarend 
szerint ez időben munkát végző óvodapedagógusok. 
Szabadság: Az Óvoda dolgozóinak szabadsága az érvényben lévő Kjt. (1992. évi 
XXXIII. törvény) IV. fejezet 56-57. §-a alapján érvényesíthető. 
 
2.4 Az óvoda telephelyeivel való kapcsolattartás rendje 
Az intézményegységben dolgozó  óvodapedagógusok és a vezető napi szinten 
konzultálnak. Havonkénti rendszerességgel, valamint szükség esetén rendkívüli 
megbeszélést szerveznek. Közös munkatársi, nevelőtestületi  értekezleteken vesznek 
részt. Alkalomszerűen, vagy rendkívüli esetek alkalmával történő megbeszéléseken,  
ütemterv szerinti  események, pl. közös ünnepeken, ellenőrzéseken.  Ezen túl az 
óvodavezető vagy helyettese heti rendszerességgel látogatja meg a telephelyeket. 
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2.5 Az óvoda alkalmazottainak munkarendje 
Az óvoda zavartalan működése érdekében a közalkalmazottak munkarendjét – a 
hatályos jogszabályok betartásával – az óvodavezető állapítja meg. 
A nevelési- oktatási intézményben dolgozó óvodapedagógus heti kötelező 
munkaideje gyermekek között töltött időből és felkészülési időből áll. 
A munkabeosztások összeállításánál alapelv az óvoda zavartalan feladatellátása és a 
pedagógusok egyenletes terhelése. 
 
Az óvodapedagógusok munkaideje heti 40 óra, amely a kötelező órákból és a 
nevelőmunkával vagy gyermekekkel a szakfeladatának megfelelő foglalkozással 
összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A kötelező órák számát 
jogszabály határozza meg. 
Az intézményben dolgozók jogállását, a szervezetben elfoglalt munkakörnek 
megfelelő részletes feladatait, kötelezettségeit és jogait minden dolgozó névre szóló 
munkaköri leírásban kapja meg. A munkaköri leírások az SZMSZ mellékletét 
képezik. 
Az óvodapedagógusok munkarendjét és a helyettesítési rendet a vezető állapítja 
meg, az intézmény zavartalan működésének érdekeit figyelembe véve. 
A pedagógiai munkát segítő alkalmazottak: a dajkák munkarendjét az óvodavezető-
helyettes állapítja meg, egyeztetve az óvodavezetővel az intézmény zavartalan 
működésének az érdekeit figyelembe véve. 
A munkavállaló köteles  

- a munkáltató által  előírt helyen és időben munkára képes állapotban 
megjelenni 

- munkaideje alatt -  munkavégzés céljából, munkára képes állapotban – a 
munkáltató rendelkezésére állni, 

- munkáját személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és 
gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és 
szokások szerint végezni, 

- munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást 
tanúsítani, 

- munkatársaival együttműködni 
 
Az óvodavezető munkarendje 
Heti munkaideje: 40 óra 
Kötelező  óraszáma:  8 óra 
Munkarendjét az éves munkaterv tartalmazza. 
  
Az óvodavezető helyettes munkarendje 
Heti munkaideje: 40 óra 
Kötelező óraszáma: 22 óra 
Munkarendjét az éves munkaterv tartalmazza. 
 
Az óvodapedagógus munkarendje 
Heti munkaidő: 40 óra 
Csoportban eltöltött idő: 32 óra 
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Az óvodapedagógusok jogait és kötelességeit a közoktatási törvény rögzíti. A 
nevelési intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje kötelező órákból, 
valamint a nevelő-oktató munkával, vagy a gyermekekkel, a szakfeladatának 
megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. Ezt a 
fennmaradó időt a nevelőmunkára való felkészülés, írásbeli munka, eszközkészítés, 
értekezletek, továbbképzés tölti ki. Az óvodapedagógusoknak a nevelőmunkára való 
felkészülésüket nem kötelesek az óvodában végezni. 
Az óvodapedagógusnak a munkából való távolmaradását előzetesen időben jelenteni 
kell, hogy feladatának ellátásáról, helyettesítéssel gondoskodni lehessen! A 
lemaradás elkerülése érdekében az óvodapedagógust hiányzása esetén - szakszerűen 
kell helyettesíteni. 
Az óvodapedagógusok az éves munkatervben meghatározott beosztásban 
dolgoznak. 
 
Dajka munkarendje: 
A dajka, munkaideje heti 40 óra. 
Munkarendjét az éves munkaterv tartalmazza. 
 
A munkahelyen való tartózkodás rögzítésére minden dolgozó köteles a jelenléti íven 
érkezését és távozását saját kezűleg vezetni. 
 
A dajkák feladata és jogköre: 
A dajka mindazokat a feladatokat végzi, amely szükséges a gyermek egész napos 
óvodai ellátásához, az óvodában végzett nevelési célok eléréséhez. 
Feladataikat az óvodapedagógus irányításával: 

- gyermek gondozásában, nevelésében való részvétel, 
- az óvoda épületének, helyiségeinek és udvarának folyamatos, rendszeres 

tisztán tartása 
- tízórai, ebéd, uzsonna előkészítése, tálalása, mosogatás 
- a tálalókonyha folyamatos, rendszeres tisztántartása. 

Munkájuk a munkaköri leírásban van részletezve. Az éves munkatervben 
meghatározott beosztásban dolgoznak. 
 
Óvodatitkár: 
Heti munkaideje:  40 óra 
Munkarendjét az éves munkaterv tartalmazza. 
 
Karbantartók: 
Heti munkaidejük: 40 óra 
Munkarendjüket az éves munkaterv tartalmazza. 
 
3.  ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG ÉS A NEVELŐTESTÜLET 
 
Alkalmazotti közösség 
Az alkalmazotti közösséget az intézményben dolgozó valamennyi közalkalmazott  
alkotja. 
Alkalmazotti értekezletet kell tartani: 
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- a közoktatásról szóló törvényben meghatározott fenntartói döntések előzetes 
véleményezésére, amelyek az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, 
feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének 
meghatározásával és módosításával, a vezetői megbízással kapcsolatosak, 
továbbá 

- az intézmény működésével kapcsolatos kötelezettségek esetén. 
 
Az alkalmazotti közösség értekezlete biztosítja a szakmai munkát végző 
óvodapedagógusok, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dajkák, 
kisegítő dolgozók együttműködését, valamint a jogszerű működést. 

 
3.1 A nevelőtestület feladatai és jogai 
A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak a közössége, nevelési kérdésekben az 
intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. Tagjai az intézmény 
valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja és a nevelőmunkát 
közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű alkalmazottja. 
 
A nevelőtestület munkáját közvetlenül segítik a pedagógiai szakszolgálat 
szakemberei - pszichológus, logopédus,gyógypedagógus és fejlesztőpedagógus, akik 
Együttműködési megállapodás alapján végzik munkájukat. 

 
3.2 A nevelőtestület döntési jogköre 
A nevelőtestületnek döntési jogköre van: 

- a helyi nevelési program és módosításának elfogadása, 
- a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása, 
- a nevelési intézmény éves munkatervének elkészítése, 
- a nevelési intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 

elfogadása, 
- a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, 
- a házirend elfogadása, módosítása, 
- az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő 

szakmai vélemény kialakítása, 
- jogszabályban meghatározott más ügyek. 
- saját feladatainak átruházásában 

 
A nevelőtestület véleményét ki kell kérni: 

- pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, 
- vezető  helyettes megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt, 
- pedagógusok, gyermekek csoportbeosztásakor, 
- munkaközösség-vezetői megbízásról. 

 

3.3 A nevelőtestület véleményezési jogköre: 
A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási 
intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.  
Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét az egyes pedagógusok külön 
megbízásainak elosztása során, valamint az óvodavezető helyettes megbízásakor, 
illetve a megbízás visszavonása előtt. 
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-  az intézményvezetői pályázatok szakmai véleményezésében. 
A nevelőtestület feladatainak ellátása érdekében az éves munkatervben 
meghatározott számú és témájú értekezletet tart. Rendkívüli értekezlet hívható össze 
abban az esetben, ha azt a vezető szükségesnek tartja, vagy a nevelőtestületnek 
legalább a fele kezdeményezi. A nevelőtestületi értekezleteken minden pedagógus 
részt vesz, annak munkájába tevékenyen bekapcsolódik. A nevelőtestület döntéseit 
és határozatait általában – a jogszabályokban meghatározottak kivételével- nyílt 
szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. 
 
3.4 A nevelőtestület értekezletei 
A nevelőtestület feladatainak ellátása, a szakmai kapcsolattartás az éves  munkaterv 
szerint ütemezett nevelőtestületi értekezleten, illetve a rendkívüli nevelőtestületi 
értekezleten valósul meg. 
 
A nevelési év tervezett nevelőtestületi értekezletei: 

 tanévnyitó értekezlet, 

 félévi értekezlet, 

 tanévzáró értekezlet, 

 havonkénti nevelőtestületi értekezlet az aktualitások megbeszélése céljából. 
 
Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell tartani, ha 

 az óvodavezető összehívja, 

 a nevelőtestület egyharmada kéri, 

 a szülői szervezet kezdeményezi, akkor, ha a kezdeményezést a nevelőtestület 
elfogadja. 

 
A nevelőtestületi értekezletről tartalmi jegyzőkönyvet vagy feljegyzést  kell készíteni. 
A jegyzőkönyvet az intézményvezető, a jegyzőkönyvvezető és az eljárás során végig 
jelen lévő alkalmazott írja alá.  
 

3.5 Az alkalmazottak távolmaradása, rendkívüli távolmaradás 
Az alkalmazott munkából való távolmaradását és annak okát a törvényi előírásoknak 
megfelelően 15 nappal korábban köteles bejelenteni, rendkívüli távolmaradását és 
annak okát a lehető legrövidebb időn belül köteles jelenteni az intézmény 
vezetőjének vagy helyettesének, hogy gondoskodni lehessen a szakszerű és gyors 
helyettesítésről. Óvodapedagógusi munkakört óvodapedagógus, dajkát dajka 
helyettesíthet. 
A helyettesítésre vonatkozó alapelvek: 

- az intézmény zavartalan feladat ellátása 
- a dolgozók egyenletes terhelése 
- a rátermettség és alkalmasság 
- a szükséges szakmai felkészültség 
- a meghatározott kompetencia körök. 

Helyettesítés: Néhány napi hiányzás esetén elsősorban saját csoportjában dolgozó 
óvodapedagógus, ill. a gyermekeket legjobban ismerő kolléga helyettesít. Hosszan 
tartó helyettesítés esetén arányos terhelést kell figyelembe venni, a váltótárs 
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egészségi állapotát, családi hátterét, önkéntességét, valamint a törvényes előírásokat. 
Az óvodából való távolmaradás közlésének rendje: legkésőbb 24 órával a 
munkakezdés előtt. (Kivéve a rendkívüli eseményeket, amelyekről a lehető 
leggyorsabban kell értesíteni az intézményvezetőt.) A technikai dolgozók a távolban 
levő dolgozó munkakörének részarányos feladatait látják el, saját munkaköri 
feladataikon túl. Helyettesítés esetén, az év elején kialakított érvényes munkaidő 
beosztást az intézményvezető átmenetileg módosíthatja. 
 

3.6 A nevelőtestület feladatkörébe tartozó feladatok átruházása 

  

Az egyes feladat- és jogkörök átadása: 
A nevelőtestület a  véleményezési, egyetértési, döntési jogkörét  saját döntési 
jogkörében átruházhatja a nevelőtestület képviselőire. 
A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére  
tagjaiból – meghatározott időre vagy alkalmilag – bizottságot hozhat létre, illetve 
egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja másra, így a szakmai 
munkaközösségre, illetve vezetőikre. 
E rendelkezéseket nem lehet alkalmazni a nevelési program, illetve a pedagógiai 
program, továbbá a szervezeti és működési szabályzat, a házirend és az intézményi 
minőségirányítási program elfogadásánál. 
Az átruházott jogkör gyakorlói beszámolási kötelezettséggel tartoznak a 
nevelőtestületnek. 
 

4. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, A VEZETŐ, AZ 
ALKALMAZOTTAK ÉS A GYERMEKEK INTÉZMÉNYBEN VALÓ 
BENNTARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE 
 
4.1 az intézmény működési alapdokumentumai 

- Alapító okirat, amely tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, 
biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. 

- Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 
- Az óvoda pedagógiai programja 
- Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékletei 
- Éves munkaterv 
- Önértékelési Program 
- Házirend 

 
4.2 Az óvoda működésével kapcsolatos általános tudnivalók 
Az intézmény  8  csoporttal működik. 
Az óvodai csoportok   vegyes életkorú gyerekek egy csoportba történő beosztásával 
kerülnek kialakításra.  
 
A csoportok elhelyezése:  
Szent István  tér 2. szám alatt:     4 csoport 
A férőhelyek száma: 100 fő 
Hadház u. 4. szám alatt: 2 csoport  
A férőhelyek száma: 50 fő 
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Tavasz u. 4-6. szám alatt: 2 csoport 
A férőhelyek száma: 50 fő 
 
Óvodai férőhelyek száma összesen: 200  fő. 
Az intézmény alkalmazottainak száma: 28 fő 

- Óvodavezető:             1 fő 
- Óvodapedagógus:   16 fő 
- Dajka:                           8 fő 
- Óvodatitkár:               1 fő 
- Karbantartó:               2 fő 

 
Az óvoda jogszabályban előírt nyilvántartásokat köteles vezetni: 

- az alkalmazottak adatairól 
- gyermekek adatairól 

Az óvodában a nevelő munka a helyi óvodai nevelési program alapján folyik, mely 
során az Óvodai nevelés országos  alapprogramját vesszük alapul.  

 
Az óvoda pedagógiai programja tartalmazza azokat a nevelési feladatokat, amelyek 
biztosítják a gyermekek fejlődését, közösségi életre való felkészítését, a szociálisan 
hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatását. 
A Helyi Óvodai Nevelési Program, az SZMSZ és a Házirend az irodában vannak 
elhelyezve. 
A nyitvatartási időben a szülők számára bármikor megtekinthető. 
 
4.3 A nevelési év rendje 
A nevelési év minden év szeptember 01-től augusztus 31-ig tart, mely két részből áll:  

- szeptember 1-től május 31-ig    - szorgalmi idő  
- június 1-től augusztus 31-ig - nyári óvodai élet, a létszám függvényében 

ügyeleti rend szerint 
- az iskolai szünetek függvényében (őszi, téli, tavaszi) a szülők megkérdezése és 

nyilatkozata alapján, a fenntartó jóváhagyásával, ügyeleti rend szerinti nyitva 
tartással. 

 
Az óvoda 5 napos munkarendben működik hétfőtől péntekig.  
A nevelés nélküli munkanapok száma:  5 nap, melyről 7 nappal korábban 
tájékoztatjuk a szülőt, és ügyeletet biztosítunk. 
 
4.4 Az óvoda nyitva tartásának rendje 
Nyitva tartás ideje: 6.30  órától 17.00 óráig. 
A gyülekezési idő: 6.30-tól 9.00-ig tart. 
A  nyitva tartás alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Az óvodai élet  
napirendjét a nyitva tartáshoz igazítva alakítjuk ki. 
Amennyiben nem jönnek a szülők gyermekükért , az óvoda dolgozói zárás után  
értesítik a szülőket és felügyelnek a gyermekre a szülő érkezéséig. 
Rendkívüli esetben, ha a csoportok létszáma jelentősen lecsökken, a teljes nyitva 
tartás alatt össze lehet vonni az óvodai csoportokat. Az összevonás feltétele, hogy az 
összevont csoportlétszáma a 30 főt nem haladhatja meg.  
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4.5 A gyermekek fogadása 
A szülő, gyermeke óvodai felvételét bármikor kérheti. 
Az óvodai jelentkezés tényét, a gyermekek nyilvántartásához szükséges, hivatalos 
okiratokkal igazolt adatait az óvodai felvételi és előjegyzési naplójában kell rögzíteni. 
Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt. 
Az óvodába felvételt nyert gyermekeket szeptember 1-től folyamatosan fogadja az 
óvoda a nevelési év közben is. 
 
4.6 A gyermekek felvétele 
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 
intézmény. (CXC. tv. 8. § 1. bek.)  
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét 
betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson 
vesz részt. Az óvodai felvétel az óvoda  és a szülő által  egyeztetett időpontban a 
tanév szorgalmi időszakában folyamatosan történik (szeptember 01 – május 31.).   
A gyermek az óvodába felvételt nyert, miután a szülő a gyermeket beíratta, és a 
felvételről határozat született, melyet az óvoda a szülőnek megküld, 
Óvodába felvehető a gyermek, ha 

-  a felvételt követő féléven belül betölti a harmadik életévét,  és az intézmény 
már minden 3. életévét betöltött gyermek elhelyezését biztosította, 
megbízhatóan ágy és szobatiszta, önálló étkezésre képes  

- a gyermekjólét vagy gyámügy erre javaslatot tesz 
- hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű. 

 
Az óvodai felvétel, átvétel az egész év folyamán történik. 
A  gyermekek beiratkozásának időpontját a fenntartó határozza meg, mely április 20. 
és május 20. közötti időszakban történik. 
Beiratkozáskor  rögzítjük a gyermek adatait, melynek igazolására  kérjük a gyermek 
lakcímkártyáját és születési anyakönyvi kivonatát és TAJ kártyáját. A szülők a 
felvételkor nyilatkozatot töltenek ki, melyen megjelölhetik a kötelező adatokon felül 
az elhelyezési kérelmüket is. 
A felvételről, vagy átvételről az óvodavezető dönt, melyről írásban értesítjük a 
szülőt. 
Az óvodába felvételt nem nyert gyermek esetében az óvoda írásban megküldött 
határozatában foglaltakkal kapcsolatban a szülő írásban fellebbezéssel élhet az 
önkormányzat jegyzője felé.  
A gyerekek az óvodai nevelésben az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig 
részesülhetnek.  
A gyermek abban az évben, amelynek május 31. napjáig a hatodik életévét betölti, 
legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.  
A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke számára az óvodai nevelésben való 
részvételét.  
Az igazolatlan hiányzás esetén a gyermek lakóhelye szerinti gyermekjóléti 
szolgálatot értesítjük. 
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4.7  A gyermekek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó 
rendelkezések 
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a 
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz 
részt. (Nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 8. § (2) bekezdés. 
Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolni kell. 
 
A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha 

- a gyermek a szülő írásbeli kérelmére - a házirendben meghatározottak szerint 
engedélyt kapott a távolmaradásra, 

- a gyermek beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja, 
- a gyermek egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget 

tenni, és ezt a szülő az óvoda felé szóban vagy írásban jelezte. 
 
Óvodába egészséges gyermekek járhatnak. Betegség miatt hiányzó gyermekek csak 
orvosi igazolás bemutatásával jöhetnek óvodába. (20/2012( VII.31) EMMI rendelet 
51§) 
A napközben megbetegedett gyermek szüleit értesítjük, a munkából csak indokolt 
esetben vonjuk ki. Gyógyszert a gyermeknek az óvodában még a szülő kérésére sem 
adunk be, kivételt képez a rohamot megelőző spray-k alkalmazása, melyet csak a 
görcsös állapot oldására használunk. 
Az óvoda látogatásától eltiltott, felmentett, valamint az óvodát egyéb okból 
huzamosabb ideig nem látogató gyermek csak orvosi igazolás alapján járhat újra 
óvodába. Kivétel ez alól, ha a gyermek óvodai szünet miatt, illetve a csoportvezető 
óvónő, vagy az óvodavezető előzetes engedélyével van távol.( 20/2012( VII.31) 
EMMI rendelet 51§ (2-3)) Ha a szülő a tanköteles korú gyermekét többszöri 
felszólításra sem hordja az óvodába, a jogszabályokban foglaltak alapján kell eljárni. 
Bármilyen okból van távol a gyermek az óvodától, a szülő köteles a távolmaradás 
okát  egy napon belül az óvodapedagógusnak bejelenteni. 
Az igazolatlan hiányzásról és annak következményeiről a szülőt tájékoztatni kell. 
A szülőt az esetleges balesetről, rosszullétről az óvónő azonnal tájékoztatja.  
Az óvoda valamennyi dolgozójának kötelessége az egészségügyi adatokkal 
kapcsolatos titkok megőrzése. Járványos megbetegedéskor az ÁNTSZ, illetve az 
orvos utasítását hajtjuk végre. 
Egyéb távolmaradások igazolásának rendje 
A szülő kérésére a három napnál hosszabb ideig történő távolmaradás esetén az 
óvónőknél történő előzetes bejelentés alapján a gyermek távol maradhat az óvodai 
foglalkozásokról / üdülés, családi programok, stb. /. 
A mulasztást igazoltnak tekintjük, ha a szülő a távolmaradást  bejelentette a 
csoportos óvónőknek.  
 
4.8 Gyermekétkeztetés 

Az óvodában a napi három alkalommal történő étkezést a  Fehérgyarmati 
Közétkeztetési Intézmény biztosítja, az előírásoknak megfelelően. 
Hiányzás esetén az étkezés lemondható előtte való nap 11 óráig, telefonon vagy 
személyesen. Amint a gyermek visszaérkezik az óvodai nevelésbe, azt is előző nap 11 
óráig  jelezni szükséges. Az étkezést biztosító intézmény előírásának megfelelően 
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történik a befizetés. 
A közétkeztetéssel kapcsolatos részletes szabályozást az óvoda házirendje 
tartalmazza. 
 

4.9 Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak 
jogviszonyban az óvodával 
A nevelési-oktatási intézmény a 20/2012. (VIII:31.) EMMI r. 4.§ (4). bekezdése alapján 
a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a belépés és 
benntartózkodás rendjét azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-
oktatási intézménnyel. 
A belépés, benntartózkodás engedélyezése minden esetben előzetesen egyeztetett 
időpontban, megfelelő információk beszerzését követően történhet.  
Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a 
következők szerint történhet: 
 
Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket 
hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy arra az időtartamra, amely 

- a gyermek érkezésekor: a gyermek átöltöztetéséhez és óvónőnek felügyeletre 
átadásához, valamint a kísérő távozásához szükséges 

- a gyermek távozásakor: a gyermek óvónőtől való átvételkor, átöltöztetésekor, 
valamint a távozáskor 

- az óvoda rendezvényei alkalmával jelen lévő családtagok, meghívottak 
- a pedagógiai szakszolgálat szakemberei: logopédus, fejlesztő pedagógus 
- szerződés alapján egyéni fejlesztést végző gyógypedagógus. 

 
Külön  felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben 

- a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az 
intézmény nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az 
intézménybe 

- valamint minden más  okból érkező személy. 
 

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése, 
benntartózkodása, a következők szerint történhet: 

- A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az 
óvodavezetővel való egyeztetés szerint történik. 

- Az óvodai csoportok, és foglalkozások látogatását más személyek részére az 
óvodavezető  előzetes egyeztetés után szóban  engedélyezi. 

Az óvodavezető engedélyezheti kereskedők belépését, benntartózkodását 
- jótékonysági programokon 
- gyerekek részére szervezett programokon 
- az óvodai játszónapokon 
- gyermekkönyv terjesztőket. 

Az óvodavezető ügynökök, üzletkötők belépését, benntartózkodását 
engedélyezheti: 
-  Az óvoda jellegéhez kötődő ajánlatok esetében (játék, tisztítószer, könyv…) 
-  A benntartózkodás az óvodavezető által jelölt helyiségben  történik. 
-  Alkalmi ügynökök, kereskedők belépése, benntartózkodása tilos! 
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Az intézmény helyiségeiben párt, vagy párthoz kötődő társadalmi szervezet nem 

működhet. 
 
4.10 Külföldi állampolgárságú gyermekek az óvodában  
A Nkt 92. § (1) bek. alapján a nem magyar állampolgár kiskorú akkor válik óvodai 
ellátásra jogosulttá, ha:  

- menedékjogot kérő, menekült,  
- a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,  
- bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való 

tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.  
A feltételek meglétét az intézménybe történő felvételénél igazolni kell. A nem 
magyar állampolgár mindaddig, ameddig megfelel az (1) bekezdésben 
meghatározott feltételeknek,  

- az óvodai nevelést, a pedagógiai szakszolgálatokat a magyar 
állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.  

Az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik az (1)-(6) bekezdésben foglaltak 
hatálya alá - ha nemzetközi szerződés vagy jogszabály másképpen nem rendelkezik, 
az óvodai ellátásért, továbbá a pedagógiai szakszolgálat igénybevételéért díjat fizet.  

- A gyermek attól a naptól látogathatja az óvodát, amikortól érvényes orvosi 
engedéllyel rendelkezik és a tartózkodáshoz szükséges dokumentumokat 
bemutatta. 

 
5. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAINAK RENDSZERE  
 
5.1 A fenntartó és az óvoda kapcsolata 
Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, mely kiterjed 

- az intézmény működésével, működtetésével összefüggő feladatok ellátására 
- az intézmény alapdokumentumainak előterjesztésére, elfogadására 
- az intézmény  törvényességi ellenőrzésére 
- statisztikai adatszolgáltatásra 
- az intézmény szakmai munkájának eredményességére, a szakmai munka 

értékelésére 
- az intézmény működésének és tartalmi munkájának értékelésére 

 
Az intézmény az  óvodavezetőn keresztül tart kapcsolatot a fenntartó,  és a 
társulásban  lévő önkormányzatokkal. 
 A kapcsolattartás formái: 
- szóbeli tájékoztatás 
- beszámolók, jelentések 
- értekezleten  való részvétel 
- a fenntartó rendelkezéseinek átvétele, végrehajtása 
- speciális információ szolgáltatás az intézmény működéséhez. 
 

5.2 Az óvoda és a szülői szervezet  
A szülők, a szülők jogai érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői 
szervezetet, közösséget hozhatnak létre.  
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A szülők köreikből, csoportonként választják meg  a Szülői Szervezet tagjait és az 
elnököt, akik vállalják a kapcsolattartást a szülők és az óvoda között. A csoportok 
szülői képviselőiből alakul meg az óvodai Szülői Szervezet, közülük  elnököt 
választanak,   aki képviseli a szülőket a  szülői jogok gyakorlásában. 
 
A szülői közösség dönthet saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, 
tisztségviselőinek megválasztásáról. A szülők ezen jogáról az óvodavezető 
és/óvodapedagógusok tájékoztatják a szülőket, felhívják figyelmüket jogaik 
érvényesítésének lehetőségéről. Amennyiben a szülők nem élnek a fenti lehetőséggel, 
úgy kizárják magukat az alábbi jogaik gyakorlásából. 
A szülői közösséget  óvodánkban a három óvodai épületben lévő gyermekek szülei 
saját és/vagy óvodai kezdeményezésre hoznak létre.  A szülői  közösség 
képviselőinek megválasztására a tanév eleji szülői értekezleten kerül sor. 
A kapcsolattartás  célját, feladatait, az együttműködés formáit,  módját 
munkatervben rögzítjük, melyet  a szülők megválasztott vezetője aláírásával hitelesít. 
A  szülői  közösség tagjait vagy képviselőjét az óvodát  érintő kérdésekben az 
óvodavezető hívja meg. A rendszeres kapcsolattartás szervezése, felügyelete, 
irányítása az intézményvezető vagy az általa megbízott személy feladata. A szülők 
képviselője tanácskozási, véleményezési joggal részt vehet a nevelőtestületi 
értekezleten valamint a szülőket is érintő kérdésekben. 
 
Az együttműködés  célja: 

- A szülők bevonása a nevelő munkába, céljaink hatékonyabb megvalósítása 
érdekében. 

- A szülői jogok érvényesítése. 
- Közös értékrend  kialakítása a szülői ház és az intézmény között.  
- Egymás megismerése, az összetartozás érzésének  erősítése a közös 

programokkal, rendezvényekkel. 
 
Az együttműködés  formái: 

- Szülői értekezletek, fogadóórák, megbeszélések 
- Családlátogatások  
- Közös szabadidős programok, ünnepek 
- Közös rendezvények (gyermeknap, farsang stb.) 

 
A  kapcsolattartás módja:  

- Személyes beszélgetés 
- Közös rendezvényeken való részvétel 
- Megbeszélések  

 
A kapcsolat gyakorisága:  alkalomszerűen. Értekezletek az aktualitásnak 
megfelelően. 
A szülői szervezetnek  egyetértési és véleményezési joga van a gyermekeket és az 
óvoda működését érintő kérdésekben: 

- munkaterv, beszámoló elkészítése, elfogadása, módosítása 
- pedagógiai program 
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- nevelési év rendje 
- az óvodai SZMSZ kialakítása 
- az intézményi önértékelés véleményezése elfogadása előtt 
- az óvoda működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben 
- a munkatervek a szülőket is érintő részében.  
- a házirend kialakításában, elfogadásában 
- az ünnepélyek, megemlékezések rendjét szabályozó kérdésekben 
- a szülőket anyagilag is érintő ügyekben 

            -    az intézmény egészét, vagy a gyermekek  döntő többségét érintő ügyekben. 
 
5. 3 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Gyámügyi hivatal 
 
Az együttműködés  célja: 

A  veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek  felkutatása,  folyamatos 
figyelemmel követése, segítség nyújtása. 

Az együttműködés tartalma: 
- A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett  gyermekek felkutatása, 

nyilvántartásba vétele. Jelzés az óvoda felé az esetleges veszélyeztetettségről. 

- A gyermekek veszélyeztetettségének feltárása, segítségnyújtás a hátrányok 
csökkentésében. 

- Segítségadás  a szülőknek a nevelési problémák megoldásában, és 
közreműködik a veszélyeztető körülmények felszámolásában. 

- A nyilvántartásban levő a gyermekek, illetve a családdal kapcsolatos 
intézkedések és azok eredményességének dokumentálása. 

- Állandó és folyamatos kapcsolattartás, kölcsönös érdeklődés.  
- Szükség esetén családlátogatás a csoportos óvónőkkel. 
- Az óvoda részvétele a gyermekjóléti szolgálat esetjelző megbeszéléseken. 

Az együttműködés formája: 
- Személyes beszélgetések 
- Esetjelző megbeszéléseken, tanácskozásokon való részvétel 

Az intézmény szokásos kapcsolattartásán kívül azonnal felveszi a kapcsolatot, ha: 
- a gyermek veszélyeztetettségét tapasztalja, 
- a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja 

megoldani, 
- esetmegbeszélésre tart igényt, 
- a gyermekjóléti szolgálat beavatkozását szükségesnek ítéli. 

 
5.4 Egészségügyi  szolgáltató  
Az óvoda rendszeresen és  tervszerűen  végzi a gyermekek egészséges életmódra 
nevelését - a  védőnővel és a háziorvossal együttműködve. 
Az együttműködés  célja: 

 A gyermekek alapvető egészségügyi szokásainak kialakítása, egészséges 
életmódra nevelése, együttműködve a helyi egészségügyi hálózattal. 

 
Az együttműködés tartalma: 

 Egészségügyi szűrővizsgálatok szervezése  (védőnői – háziorvosi szűrés).  



 

 22 

 Probléma esetén további szakvizsgálat kezdeményezése. 

 Igény szerint ismeretterjesztő  előadás szervezése az egészséges életmóddal, 
táplálkozással kapcsolatban. 

 
Kapcsolattartás formája: 

 Személyes beszélgetések 

 Szűrővizsgálatok  

 A gyermekek óvodai beíratásának támogatása; korai képességgondozással 
kapcsolatos tanácsadás. 

 Szűrővizsgálatok, egészségügyi vizsgálatok végzése  

 Egészséges életmóddal kapcsolatos előadás tartása igény szerint. 
 
A kapcsolattartás módja: 

 Személyes találkozás és telefonos kapcsolattartás 
 
 
5.5 Az általános iskolák  
Az óvoda  és az  általános iskolák kapcsolattartásának célja:  

- Óvoda – iskola átmenet  segítése, megkönnyítése. 
- Az iskolába induló  gyermekek beilleszkedését megkönnyítő együttműködés 

kialakítása 
- Egymás munkájának kölcsönös megismerése által az intézmények egymáshoz 

közelítése az eredményesebb nevelő munka érdekében. 
 
Az együttműködés lehetséges módjai: 

- egymás rendezvényein részvétel: szakmai értekezletek, szülői értekezletek, 
intézményi rendezvények stb. 

- volt óvodások után követéses vizsgálata alkalmával 
 
5. 6  Pedagógiai szakszolgálat,  szakértői bizottság 
A pedagógiai szakszolgálattal a kapcsolattartás formája rendszeres együttműködés 
alapján történik. 
Az együttműködés  kiterjed: 

- a gyermek fejlettségével, személyiségével, magatartásával összefüggő 
szakvélemény megkérésére 

- az iskolai alkalmasság, felkészültség megállapítására 
- a gyerekek képességeinek fejlesztése, logopédia 
- az óvodavezető  kapcsolatot tarthat a pedagógiai szakszolgálattal a vizsgálatra 

küldött, vagy fejlesztő foglalkozásokon résztvevő gyermekekkel kapcsolatban 
- szükség esetén kapcsolattartás a szakértői bizottsággal, vizsgálatok 

kontrollvizsgálatok kérése (sajátos nevelési igény gyanúja esetén) 
- Szakvélemény készítése a fejlesztésen részt vevő gyermekekről. 

 
5.7 Az  egyház és az  óvoda kapcsolata 
Óvodának együttműködik a református egyházzal hit- és vallásoktatással 
kapcsolatos feladatok ellátása során.  
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Az óvodás gyermekek részére az egyház a szülői igény szerint, szakképzett 
hitoktatóval szervezhet, akit az egyház bíz meg. Az óvoda biztosítja a vallási 
neveléshez szükséges feltételeket (helyet, időpontot a napirendben).  
A hit és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához be kell szerezni a 
szülők beleegyező nyilatkozatát. 
 

6. BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 
 
A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és a 
tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, mely 
azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa az alábbi célokat:  

- a tevékenységeket, műveleteket szabályszerűen, valamint a megbízható 
gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség) 
összhangban hajtsa végre, 

- teljesítse az elszámolási kötelezettségeket, 
- megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásnak, 
- megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől, és a nem rendeltetésszerű 

használattól. 
A belső ellenőrzés általános elvi követelményei: 

- Biztosítsa az intézmény felelős vezetői számára az információt az 
intézményben folyó nevelő-oktató munka tartalmáról és annak színvonaláról. 

- Segítse a vezetői irányítást, a döntések előkészítését és megalapozását, 
biztosítsa az intézmény törvényes, belső utasításokban előírt pedagógiai 
működését. 

- Fogja át a pedagógiai munka egészét. 
- Biztosítsa az óvoda pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, az 

országos óvodai program, valamint a pedagógiai program szerint előírt) 
működését. 

 
A belső ellenőrzés feladatköre magában foglalja az intézményben folyó: 

- gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat 
- szakmai tevékenységgel összefüggő ellenőrzési feladatokat. 

 
6.1 A belső ellenőrzés célja 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja egyrészt az esetlegesen előforduló 
hibák mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése, 
másrészt a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása. 
A pedagógiai munka belső ellenőrzése: a nevelési-oktatási intézmény valamennyi 
pedagógiai tevékenységére kiterjed. 
Az ellenőrzési tervet az óvodavezető készíti el. 
A folyamatos belső ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért az óvoda 
vezetője a felelős.  
Munkáját az éves munkaterv mellékletét képező Ellenőrzési terv alapján végzi. 
Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés területét, módszerét és ütemezését. 
Az ellenőrzési tervet az óvodában nyilvánosságra kell hozni. 
Az ellenőrzési tervben nem szereplő rendkívüli ellenőrzésről az óvodavezető dönt. 
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6.2 A nevelő munka belső ellenőrzésének feladatai: 
 

- biztosítja a jogszabályok és a pedagógiai program szerinti működést 
- segíti a hatékony nevelő munkát az intézményekben 
- információt szolgáltat a vezetés részére az egyes dolgozók 

munkavégzéséről 
- adatot szolgáltat, tényt a belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

 
A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az óvodában folyó pedagógiai tevékenység 
hatékonyságának mérése. A pedagógiai munka belső ellenőrzése a nevelési 
intézmény valamennyi pedagógiai tevékenységére kiterjed.  
Az intézményvezető minden pedagógus munkáját legalább egy alkalommal értékeli 
a nevelési év során. 
 
6.3 Az ellenőrzés formái: 
 

- nevelőmunka gyakorlatának ellenőrzése, megfigyelés alapján, 
- beszámoltatás, 
- írásbeli dokumentációk (csoportnapló, projektnapló, vázlat) ellenőrzése 
- megfigyelés, szemlézés 
- az önértékelés módszerei (kérdőívek, interjú, tevékenységek megfigyelése, 

dokumentum elemzés) 
 

Az ellenőrzés tapasztalatait az érintettekkel ismertetni kell, akik arra írásban 
észrevételt tehetnek. 
Az ellenőrzés tapasztalatai  „A vezetői ellenőrzési lapon” kerülnek dokumentálásra. 
A tanévzáró értekezleten értékelni kell a pedagógiai munka belső ellenőrzésének 
eredményeit, illetőleg az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait, megállapítva az 
esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. 

  
Az ellenőrzésre jogosultak: 

- az óvodavezető, helyettes 
- fenntartó 

Kiemelt szempontok a belső ellenőrzéshez: 
- a tevékenység szervezése, felépítése, módszertani lehetőségek kihasználása 
- tervezőmunka, illetve annak dokumentálása – tématerv, vázlat 
- a tervben szereplő feladatok megfelelősége 
- a gyermekek munkája, magatartása, a pedagógus egyénisége, magatartása, 

egyéni fejlődésének nyomon követése 
- az eredményesség, összevetés a nevelési programban leírt 

követelményekkel 
- szakmai felkészültség,  
- munkafegyelem 
- a játékosság és a képességfejlesztés összhangja. 

 
A vezetői ellenőrzés főbb területei: 

- a munkakörrel kapcsolatos feladatok végzése, 



 

 25 

- a munkafegyelemmel összefüggő kérdések 
Az ellenőrzés fajtái: 

- A pedagógiai-szakmai ellenőrzés célja az óvodapedagógusok munkájának 
belső, egységes kritériumok szerinti ellenőrzése és értékelése a minőség 
javítása érdekében. 

- A pedagógiai-szakmai ellenőrzés különösen a foglalkozáslátogatás, a 
megfigyelés, az interjú és a pedagógiai dokumentumok vizsgálata módszereit 
alkalmazza. 

- A tervszerű, előre egyeztetett időpont szerinti ellenőrzés az érintett dolgozók 
esetében  évente legalább két alkalommal történik. A tapasztaltakról feljegyzés 
készül, amelyet mindkét fél aláírásával igazol. 

- Eseti (spontán, alkalomszerűen) ellenőrzés a problémák feltárása, megoldása 
érdekében történik. 

 
6.4 Önértékelés 
A Belső Ellenőrzési Csoport 
A pedagógiai munka belső ellenőrzési tervének, konkrét megvalósításának 
ütemtervét az éves munkaterv – BECS munkaterve tartalmazza. 
A belső értékelési csoport  tagjait az intézményvezető kéri fel.  
 
A jelölés elvei, szempontjai  

- megfelelő szakmai felkészültség, elkötelezettség, feladatokban aktív részvétel,  
- minőségbiztosítás működtetésében való jártasság, képzettség, elkötelezettség a 

minőség iránt,  
- terhelhetőség, rugalmasság, megbízhatóság, jó együttműködési készség, 

hitelesség, 
- megfelelő szintű informatikai tudás,  
- határozatlan időtartamú kinevezés.  

 
Belső ellenőrzési csoport feladata  

- az önértékelés előkészítése, megtervezése, pedagógusok és partnerek 
tájékoztatása,  

- belső elvárás rendszer megfogalmazása a nevelőtestület bevonásával,  
- 5 évre szóló Intézményi Önértékelési Terv és éves Intézményi Önértékelési 

Terv elkészítése, 
- az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai rendszer kezelése. 

 
7. AZ INTÉZMÉNYI ÓVÓ-VÉDŐ ELŐÍRÁSOK 
 
7.1 A nevelőmunka biztonságos feltételeinek megteremtése 

Általános előírások 

A nevelési intézmény az SZMSZ-ben a 20/2012. (VIII:31.) EMMI r. 129.§ szabályozni 
köteles az intézményi óvó-védő előírásokat. 
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7.2 Az óvodapedagógusok feladatai a gyermekbalesetek megelőzésében 
A gyerekekkel – életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően- ismertetni kell 
az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó szabályokat, a lehetséges 
veszélyforrásokat, a tilos és elvárható magatartásformát.  
Az óvodai nevelési év kezdetén, valamint  szükség  szerint - kirándulás, tevékenység 
előtt ismertetni kell a gyermekekkel a vonatkozó szabályokat.  
Az ismertetés tényét, tartalmát az óvodai csoportnaplóban dokumentálni kell! Az 
óvodában gondoskodni kell az elsősegély nyújtáshoz szükséges felszerelésről. A 
gyermekekkel ismertetni és gyakoroltatni kell a legalapvetőbb közlekedési 
szabályokat. Az  utcai magatartás szabályainak betartásáért a gyermekcsoportot 
kísérő felnőttek felelősek. A séták biztonságos lebonyolításához legalább két vagy 
három felnőtt kíséretét kell biztosítani (Minden tíz gyermekhez egy fő felnőtt kísérő 
legalább.). A gyermekeket veszélyes helyre vinni nem szabad. 
A gyermekek testi épségét veszélyeztető tárgyakat, eszközöket, vegyi anyagokat a 
gyermekek jelenlétében használni nem szabad. A foglalkozási eszközöket (olló, tű, 
szög,  stb.) a gyermekek csak gondos felügyelet mellett használhatják. 
Biztosítani kell a balesetmentes ételszállítást, tálalást. Forró ételt a gyermekek közé 
bevinni tilos! 
Ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó óvodapedagógus kötelessége az 
elsősegélynyújtás, a szülő értesítése. A veszélyforrásra az óvodavezető  figyelmét 
haladéktalanul felhívni. 
 
7.3    Nevelési időben szervezett óvodán kívüli foglalkozásokkal kapcsolatos 
szabályok 

Szülők tájékoztatása: A csoport faliújságján keresztül vagy személyes megbeszélés 
alkalmával / időpont, úti cél, közlekedési eszköz, költségvonzat./ 
A szülő aláírásával adja beleegyezését a részvételbe. 
Intézményvezető tájékoztatása: Előzetesen szóban a külső foglalkozás megkezdése 
előtt minimum egy nappal. 
A pedagógusok kötelessége: 
A foglalkozásokhoz annyi kísérő pedagógust, dajkát, vagy szülőt kell biztosítani, 
amennyi a program zavartalan lebonyolításához szükséges. Gyermeklétszámnak 
megfelelően 10 gyermekenként minimum 1-1 fő. 
 
A gyerekekkel – életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően- ismertetni kell 
az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó szabályokat, a foglalkozással 
együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és elvárható magatartásformát: 

- az óvodai nevelési év, valamint 
- szükség szerint a foglalkozás, kirándulás, tevékenység előtt 

Az ismertetés tényét, tartalmát az óvodai csoportnaplóban dokumentálni kell. A 
csoportszobában, valamint az óvodán kívüli program alkalmával gondoskodni kell 
az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről. 
  

7.4  A szülők tájékoztatása 

A szülői nyilatkozatok, engedélyek beszerzésében az itt foglaltaknak megfelelően 
kell eljárni: 
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Az engedélyezési dokumentumnak (a csoportok, az óvoda  programterve) 
tartalmaznia kell a tervezett foglalkozás, kirándulás időpontját, helyszínét, a 
közlekedés útvonalát eszközét, a foglalkozás költségvonzatát. A szülő aláírásával 
adja beleegyezését a programon való részvételre. 
Szóban vagy a csoportok faliújságjain keresztül a kitűzött  programról kell a 
tájékoztatást megadni a szülők felé. 
Az éves programterven kívüli egyéb foglalkozások szervezésekor, az esedékesség 
előtt 5 nappal – az előbbiek szerint kell eljárni a szülő tájékoztatásában, az engedély 
megszerzésében. 
 

8.  A NEVELŐMUNKA BIZTONSÁGOS FELTÉTELEINEK 
MEGTREMTÉSE 
 

8.1 A közalkalmazottak munkavégzéssel kapcsolatos szabályai 
- Az óvodában csak érvényes egészségügyi kiskönyvvel rendelkező 

munkavállaló dolgozhat. 
- Az intézményen belül szeszesital fogyasztása tilos! 
- A dolgozók az intézmény helyiségeit nyitvatartási időben akkor és oly módon 

használják, hogy az ne veszélyeztesse a nevelő tevékenységet, és az intézmény 
egyéb feladatainak ellátását. 

- Ha intézményi alkalmazott a nyitvatartási időn túl igénybe kívánja venni az 
óvoda helyiségeit, ezt az intézmény fenntartójától írásban kell kérvényeznie.  

 
Az intézmény teljes területén, az épületben és az udvaron tartózkodó minden 

személy köteles: 
- a közös tulajdont védeni, 
- a berendezéseket rendeltetésszerűen használni, 
- az óvoda rendjét és tisztaságát megőrizni, 
- az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni, 
- tűz és balesetvédelmi előírások szerint eljárni, 
- a munka és egészségvédelmi szabályokat betartani. 

 
8.2  Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők 
Az intézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden előre 
nem láthatóeseményt, amely a nevelőmunka szokásos menetét akadályozza, illetve 
az óvoda gyermekeinek és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az 
intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti.  
 
Rendkívüli eseménynek minősül különösen:  

- a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés stb. ) 
- a tűz, 
- a robbantással történő fenyegetés. 

 
Az intézmény minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt 
közvetlen felettesének jelenteni. 
Az intézményvezető dönt a szükséges intézkedésekről és a fenntartó értesítéséről.  
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A rendkívüli esemény észlelése után az intézményvezető vagy az intézkedésre 
jogosult felelős dolgozó utasítására az épületben tartózkodó személyeket,  valamint 
haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez.  
A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó gyermekcsoportoknak a tűzriadó  terv 
és a bombariadó terv mellékleteiben található „Kiürítési terv” alapján kell  
elhagyniuk. 
A gyermekcsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt 
területen történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a   
gyermekek óvoda pedagógusa, dajkája a felelős. 
 
8.3 Az intézményben folytatható reklámtevékenységre vonatkozó előírások 
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és 
egyes korlátairól. Általános reklámtilalmak és reklámkorlátozások 7. § (1), (4) 
bekezdés. 

- Tilos az olyan reklám, amely erőszakos, illetve a személyes vagy a 
közbiztonságot   veszélyeztető magatartásra ösztönöz. 

- Az intézményben tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha az a gyerekeknek 
szóló egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti 
tevékenységgel, illetve kulturális, oktatási tevékenységgel függ össze. 

- A reklámok elhelyezésére, terjesztésére  az intézményvezető adhat engedélyt. 
Az engedély  visszavonására bármikor jogosult. 

 
Az intézményben folytatható reklámtevékenység lehetséges formái lehetnek: 

-  újságok terjesztése 
-  szórólapok 
-  plakátok 
-  szóbeli tájékoztatás 

 

9.  AZ ÓVODA EGÉSZSÉGVÉDELMI SZABÁLYAI 
- A 16/1998(IV.8.) MKM rendelet 5.§ értelmében ismertetjük a gyermekekkel az 

egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat. 
      A gyermekek egészségügyi felkészítését a csoportnaplóban dokumentáljuk. 
- Az óvodát csak egészséges gyermek látogathatja!  (Házirend ide vonatkozó 

rendelkezései érvényesek.) 
- Az óvodában megbetegedő gyermek szüleit haladéktalanul értesíteni kell.   

Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodában nem 
tartózkodhat. 

- Gyógyszert – kivéve a krónikus betegségben szenvedő gyermekek   
gyógyszereit –  a szülőtől az intézmény dolgozója nem vehet át. 

- Fertőző megbetegedések elkerülése érdekében fokozott fertőtlenítésre, 
tisztaságra kell ügyelni. 

- Az óvodában csak egészségügyi kiskönyvvel rendelkező személy 
tartózkodhat. 

- Az óvoda működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat által meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani. 
/fertőtlenítés, takarítás, mosogatás / 
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9.1 A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 
Az óvodában a gyermekek egészségügyi gondozását a  gyermekorvos látja el. 
A védőnő rendszeresen a gyermeket megvizsgálja, elvégzi a látás, hallás 
vizsgálatokat. 
Az óvoda dolgozói kötelesek a védőnővel és a gyermekorvossal együttműködni, a 
gyermekek vizsgálatának idejét a gyermekek életrendjének megzavarása nélkül 
megszervezni, a gyermekorvos és a védőnő nyugodt munkavégzését biztosítani. 
A további megbetegedés elkerülése érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a 
fertőtlenítésre, tisztaságra. 
 
9.2 Dolgozók rendszeres egészségügyi ellenőrzése 
Az intézmény minden dolgozója köteles alkalmazás előtt teljes körű munka 
alkalmassági, azt követően évente időszakos és szükség szerint soron kívül munka 
alkalmassági vizsgálaton megjelenni,  munkaköre ellátására való alkalmasságát a 
munkáltató által megnevezett orvossal igazoltatni. 
 
Az óvoda egész területén dohányozni, alkoholt fogyasztani tilos! 
 

10.  A GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK RENDJE 
 

Óvodánk gyermekvédelmi feladatait a  pedagógiai programunk  rögzíti, mely 
meghatározza az óvoda gyermekvédelmi rendszerét, a gyermekvédelem célját, 
feladatait, a tevékenység sikerkritériumait. 
Célunk: 
A gyermekek alapvető jogainak és szükségleteinek biztosítása az intézmény 
lehetőségeihez mérten. 
Esélyegyenlőség biztosítása az eltérő szociális és kulturális környezetből érkező 
gyerekek számára. 
 
Az óvoda a gyermekvédelmi feladatait  - a csoportos óvónők  megfigyelésein, 
tapasztalatain  és tevékenységén keresztül látja el, és érvényesíti. A gyermekvédelmi 
munka megszervezéséért, ellátásáért az óvoda vezetője  felel. 
A nevelőtestület minden tagjának feladata a gyermekvédelemmel kapcsolatos 
munkák elősegítése, a gyermekvédelmi feladatok ellátása, a gyermekvédelmi 
tevékenység folyamatos fejlesztése -  a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, 
megszüntetése érdekében. 
 
A gyermekvédelem területén az óvoda a legfontosabb „jelző”. A gyerekek a nap  
jelentős részét itt töltik, és kötelességünk kihasználni az adott lehetőséget, mert: 

- az óvodapedagógus folyamatosan figyelemmel kíséri a gyerek fejlődését, 
megismeri a gyerek családi hátterét, személyiségét és a feltáró munka után az 
indulási hátrányok kompenzálására törekszik 

- a gyermekek élete napról-napra folyamatosan nyomon követhető az 
óvodapedagógus számára 

- a kapcsolattartás folyamatos a szülőkkel. 



 

 30 

A gyermekvédelmi munka nehéz feladat, minden óvodapedagógustól nagyfokú 
odafigyelést, körültekintést, empatikus képességet vár el. 

 
Az óvodavezető  feladata 

- veszélyeztetett, hátrányos helyzetű gyerekek óvodai felvételének biztosítása 
- Gyermekjóléti Szolgálattal, a gyermekvédelmi rendszer szakembereivel való 

kapcsolattartás, együttműködés. 
- A gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályi változások figyelemmel 

kísérése. 
Az óvoda dolgozóinak  feladata 

- A rendszeres óvodába járás figyelemmel kísérése. 
- A gyermekjóléti szolgálattal, a gyermekvédelmi rendszer szakembereivel való 

kapcsolattartás, együttműködés. 
- Családlátogatások kezdeményezése. 
- Veszélyeztető tényező megléte esetén jelzés. 
- Egészségnevelési, családi programok ajánlása, szervezése. 
- Szükség esetén intézkedés kezdeményezése, tájékoztatás nyújtása a szülők és 

pedagógusok részére. 

 

11.  ÜNNEPEK, ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK 
Ünnepélyek, megemlékezések rendje  -  Óvodai ünnepek 
A hagyományok ünnepek, ápolása elválaszthatatlan a gyermekek sokoldalú 
személyiségfejlesztésétől érzelmi életük gazdagításától. Megalapozzák a szűkebb és 
tágabb környezethez fűződő pozitív viszony alakulását, a népi kultúra ápolását.  A 
felnőtt közösségekben hozzájárulnak az összetartozás, a kölcsönös megbecsülés 
értékeinek erősítéséhez. 

- Az óvodai ünnepeket, hagyományait a gyerekek közösségére vonatkozóan 
a pedagógiai    program határozza meg.  

- Az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, időpontját, a rendezvényekkel 
kapcsolatos felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozzuk 
meg. A felelősök a rendezvényekre vonatkozó feladatterveiket a 
munkatervben jelölt határidőre elkészítik, és tartalmuk szerint szervezik 
meg az ünnepséget.  

 

október  23.    Megemlékezés az  ünnep szimbólumaival – zászlófestés, - 
tűzés a megemlékezés helyszínén, a parkban vagy az 
intézmény által meghatározott  helyen. 

dec. 6.   Mikulás-várás az óvodában csoportonként, Mikulás-
köszöntő dalokkal, versekkel. 
 

december Adventi projekt alapján 
Karácsony az óvodában. Karácsonyi hangulat 
megteremtése az ünnepi előkészületekkel: karácsonyi 
díszek készítése, mézes sütése, karácsonyi   ünnepi 
dekoráció készítése  a gyerekekkel közösen – 
csoportonkénti tervezéssel. 
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Karácsonyi ünnepség - a karácsonyfa feldíszítése.  
Közös ének, vers,  majd  ajándékozás - csoportonként. 
Az éves munkaterv alapján esetleges családi nap,  
nyilvános műsor stb. 
 

február Farsang – csoportonkénti rendezvény – rövid  
csoportonkénti műsorral, jelmezes felvonulással, színes 
forgataggal. Projektterv alapján. 
 

márc. 15.   Csoporton belüli megemlékezés az ünnepről, a 
gyermekek        életkorának megfelelő szinten- 
szimbólumokkal, kivonulással a megemlékezés helyére.  
 

április Húsvét – az ünnepi előkészületek alkalmával a 
hagyományok, szokások felelevenítése, a gyermekek 
életkorától függően,változatos módszerekkel, családi 
nappal.                
 

május eleje Anyák napja – nyilvános ünnepség az édesanyák és 
nagymamák meghívásával – csoportonként. 
 

június eleje    Tanévzáró ünnepség – nyilvános ünnepség a szülők és 
meghívott vendégek részvételével – a nagycsoportosok 
búcsúztatása. Intézményi szintűnek tervezett ünnep. 
 

 
Nyilvános ünnepeink – az éves munkatervben kerülnek rögzítésre: Karácsony, Farsang, 
Anyák napja, Évzáró - Nagycsoportosok búcsúzója 
Városi ünnepségeken intézményi szintű részvétel – a terveknek megfelelően (kreatív 
barkácsolás, játszóház, gyerekek műsora, fellépése). 
A gyermekek születésnapja ünneplésének szabályozása a házirendben található. 
Az intézményi szintű rendezvényeken, ünnepélyeken valamennyi dolgozónak kötelező 
az alkalomhoz illő öltözékben megjelenni. 

 
12. AZ ÓVODA DOKUMENTUMAINAK NYILVÁNOSSÁGA 
1. Az intézmény működési alapdokumentumai 
A törvényes működést az alábbi, - hatályos jogszabályokkal összhangban álló 
alapdokumentumok határozzák meg: 

- Alapító okirat, amely tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, 
biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. 

- Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 
- Az óvoda Helyi Nevelési Programja 
- Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékletei 
- Éves munkaterv 
- Intézményi Önértékelési Program 
- Házirend  

Megtekintésükre folyamatos lehetőséget biztosítunk az óvodavezetői irodában. 
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Az óvodavezető minden évben szülői értekezleten tájékoztatást ad a szülőknek a 
nevelési programról, Az önértékelési programról, szervezeti és működési 
szabályzatról, valamint a házirendről. 
A szülők az óvoda fent említett dokumentumairól kérhetnek tájékoztatást – előzetes 
megbeszélés, időpont egyeztetés alapján. 
A szülők a nevelési programot, a minőségirányítási programot, a szervezeti és 
működési szabályzatot, a házirendet bármikor szabadon megtekinthetik az 
óvodavezetői irodában, előzetes időpont egyeztetés alapján. 
 

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 
13.1 A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés feltételei lehetnek 
A közalkalmazottat a munkáltató - meghatározott munkateljesítmény elérésének, 
illetve átmeneti többletfeladatok teljesítésének ösztönzésére meghatározott időre 
szóló kereset kiegészítésben részesítheti. (Kjt. 77.§)  
A minőségi kereset kiegészítés alapfeltétele: pontos, lelkiismeretes, szakszerű 
munkavégzés és a kifogástalan munkafegyelem.  
A minőségi munka elismerésénél előnyben részesülnek azok az 
óvodapedagógusok:  

- akik a szakmai munka végzése során módszertani gazdagságra törekednek,  
- akiket az igényes, naprakész tanügy-igazgatási dokumentáció vezetése 

jellemez,  
- akik a kötelező óraszámon felül önként vállalnak külön feladatokat a 

gyermekek érdekében,  
- akik a helyi bemutatók, s rendezvények szervezésében, lebonyolításában 

aktívan részt vesznek,  
- akik eredményesen tevékenykednek a hátrányos helyzetű gyermekek 

nevelése terén,  
- akik az új dolgozók közösségbe való beilleszkedését segítik,  
- akik szaktudásuk szinten tartása és naprakész aktualitásának biztosítása 

érdekében továbbképzéseken aktívan és eredményesen vesznek részt,  
- akiket a szakmai önfejlesztés igénye motivál és az új pedagógiai módszertani 

eljárásokra nyitott,  
- akiket pozitív emberi magatartás, kapcsolatalakító képesség,  
- konfliktuskezelések pozitív irányítása, segítségnyújtás, munkafegyelem 

jellemez,  
- aki egyéniségével, emberi magatartásával hozzájárul a jó  munkahelyi légkör 

kialakításához, a harmonikus együttműködéshez,  
- akik a különféle szervezetek által kiírt pályázatok összeállításában munkát 

vállalnak,  
- akik aktívan feladatot vállalnak az intézményen kívüli kapcsolatok 

alakításában, s ezzel az óvoda jó hírnevét erősítik.  
 
Nem pedagógus alkalmazottak 

- munkaterületét a rend és a tisztaság jellemzi,  
- az óvodapedagógusok munkáját segítve részt vesznek az óvoda szépítésében,  
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- beosztásának megfelelő magas szintű szakmai felkészültsége,  
- hajlandóság szakmai munkájának fejlesztésére,  
- gyermekközpontú szemlélet a gyakorlatban,  
- példamutató munkafegyelem, megbízhatóság, pontosság, alaposság,  
- aktív részvétel a helyettesítésekben, feladatvállalási készség, túlórák vállalása, 

többletmunka felajánlása, 
- megfelelő kommunikációs kapcsolat a gyerekekkel, szülőkkel, az óvoda 

dolgozóival, 
- egyéniségével, emberi magatartásával hozzájárul a jó munkahelyi légkör 

kialakításához, a harmonikus együttműködéshez, 
 
Nem részesülhet kereset-kiegészítésben, aki a megelőző egy évben:  

- fegyelmi büntetésben részesült,  
- igazolatlanul távol maradt,  
- munkafegyelme, magatartása nem megfelelő,  
- nem rendelkezik legalább 6 havi közalkalmazotti jogviszonnyal óvodánknál.  

 
A differenciált odaítélésről e szabályzat alapján az óvodavezető dönt.  
 
13.2  A szakmai munkaközösség 
A11/1994. MKM rendelet 4.§-a továbbá meghatározza, hogy az SZMSZ-ben kell 
meghatározni a szakmai munkaközösségek együttműködését, kapcsolattartásának 
rendjét, részvételét a pedagógusok munkájának megsegítésében. 
 
Intézményünkben egyelőre szakmai munkaközösség nem működik, ezért ennek 
szabályozására nem is került sor. Megalakítása várhatóan a következő nevelési évtől 
történik. 
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Záradék  
 
Az SZMSZ-t készítette:                                           ………………………………………              
                                                                                      Antalné Simon Erika 
                                                                          óvodavezető 
 

 
A Szervezeti és Működési Szabályzatot az  óvodavezető készíti el és az óvoda 
alkalmazotti közössége fogadja el, amely a fenntartó jóváhagyásával válik 
érvényessé.  
A hatályba lépett szervezeti és működési szabályzatot meg kell ismertetni az óvoda 
azon alkalmazottaival is, akik nem tagjai a nevelőtestületnek, valamint azokkal, akik 
kapcsolatba kerülnek az óvodával és meghatározott körben használják a helyiségeit.  
 
A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az óvoda 
valamennyi alkalmazottjára kötelező, megszegése esetén a munkáltató intézkedhet.  
 
A szervezeti és működési szabályzatban foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell.  
 
A hatálybalépéssel egyidejűleg érvényét veszti az intézmény előző  Szervezeti és 
Működési Szabályzata. A fenti - módosításokkal egybeszerkesztett és a mellékleteket 
is tartalmazó – Szervezeti és Működési Szabályzatot Óvodánk nevelőtestülete és 
alkalmazotti közössége a 2017. augusztus 31-én megtartott határozatképes 
nevelőtestületi értekezletén 100 % -os szavazataránnyal elfogadta. Ezt a tényt az 
óvodavezető és az alkalmazotti közösség valamennyi tagja aláírásukkal tanúsítják.    
(A nevelőtestületi határozatról szóló jegyzőkönyv  ……/2017. számon iktatva). 
 
Fehérgyarmat, 2017. aug. 31.                                   
 Jelenléti ív alapján 

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

 
A Szülő Szervezet képviseletében, annak  felhatalmazása alapján aláírásommal 
tanúsítom, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása során a 
véleményezési jogunkat gyakoroltuk. 
A Szülői képviselet az óvoda SzMSz-ének elfogadásához magasabb jogszabályban 
meghatározott kérdések rendelkezéséhez (a dokumentumok nyilvánosságának 
biztosítása, az intézmény, tájékoztatási kötelezettsége, valamint a gyermekek 
adatainak kezelésével kapcsolatban) a véleményezési jogát korlátozás nélkül, a 
jogszabályban meghatározott határidő biztosításával gyakorolta. A dokumentummal 
kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg.  
 
Fehérgyarmat, 2017. …………….                    ………………………………………………. 
 
                                                                                     A Szülői Szervezet képviselője 
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A Közalkalmazotti Tanács a Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda SzMSz-ének elfogadásához 

magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez általános véleményezési 

jogát korlátozás nélkül, a jogszabályban meghatározott határidő biztosításával gyakorolta. A 

dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg.                         

 

                                                                               ...................................................................  

                                                                                       A Közalkalmazotti Tanács elnöke 
 
 

Fenntartói - jóváhagyó nyilatkozat 
 
A köznevelési törvény 25. § (4) bekezdése szerint a köznevelési intézmény SZMSZ-ét, 
a nevelési-oktatási intézmény Házirendjét a nevelési-oktatási intézményben a 
nevelőtestület, az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, továbbá az iskolai vagy a 
kollégiumi diákönkormányzat véleményének kikérésével fogadja el. Az SZMSZ és a 
Házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra 
többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges.  
 
 
Fehérgyarmat Város  Önkormányzat Képviselőtestülete  a Fehérgyarmati Eszterlánc 
Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával a          
…………………………. sz. határozata alapján egyetért. 

  
 
 
Fehérgyarmat, ……………………. 
 
                            
 
 
                            p.h.                                         ……………………………………………….. 
                                                                                       polgármester  
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MELLÉKLET 
 

 

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 
1. számú melléklet 

 

 

 
1.Az iratkezelés szervezeti rendje  
335/2005. (XII.29.) Kormányrendelet 3. §. 3. bekezdés meghatározza a közfeladatot 
ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeit.  
Az iratkezelési szabályzatban foglaltak végrehajtásáért, a szervezeti, működési és 
ügyrendi szabályok, az alkalmazott informatikai eszközök és eljárások, valamint az 
irattári tervek és iratkezelési előírások folyamatos összhangjáért, az iratok szakszerű 
és biztonságos megőrzésére alkalmas irattár kialakításáért és működtetéséért, 
továbbá az iratkezeléshez szükséges egyéb tárgyi, technikai és személyi feltételek 
biztosításáért az óvoda vezetője felelős. 
Az iratkezelését úgy kell megszervezni, hogy az óvodába érkezett, ott keletkező, 
illetve onnan továbbított irat: 

- azonosítható, fellelési helye, útja követhető, ellenőrizhető és visszakereshető 
- tartalma csak az arra jogosult számára legyen megismerhető;  
- kezeléséért fennálló személyi felelősség egyértelműen megállapítható legyen;  
- szakszerűkezeléséhez, nyilvántartásához, kézbesítéséhez, védelméhez 

megfelelő feltételek biztosítva legyenek;  
- a beérkezett iratok megváltoztathatatlansága biztosítva legyen;  
- a rendszeres selejtezés elvégzésével az irattári iratanyag felesleges 

felhalmozódása megelőzhető, a maradandó értékű iratok megőrzése 
biztosított legyen;  

- az ügyintézéshez, a döntések előkészítéséhez, az óvoda rendeltetésszerű 
működéséhez megfelelő támogatást biztosítson. Az iratkezelés fentiekben 
vázoltak szerinti működtetéséért az óvodavezető felelős.  

Az óvodavezető gondoskodik: 
- az iratkezelési szabályzat végrehajtásának rendszeres ellenőrzéséről, 

intézkedik a szabálytalanságok megszüntetéséről, szükség esetén 
kezdeményezi a szabályzat módosítását;  

- az iratkezelési segédeszközök (iktatókönyv, név- és tárgymutató, 
kézbesítőkönyv, iratminták és formanyomtatványok, számítástechnikai 
programok,  adathordozók stb.) biztosításáról;  

Az iratokat és az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, valamint 
a megsemmisülés és sérülés ellen.  
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Adatkezelési szabályzat 

2. számú melléklet 

 
1. Általános rendelkezések 
 
A Magyar Köztársaság Országgyűlése Magyarország európai uniós 
jogharmonizációs kötelezettségeinek teljesítése érdekében megalkotta a 2003. évi 
XLVIII. törvényt a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény módosításáról.  
 
Adatkezelési szabályzatunk jogszabályi alapja és célja  
Az  óvodánkban folyó adatkezelés és továbbítás rendjét jelen adatkezelési szabályzat 
határozza meg. 
 
Adatkezelési szabályzatunk az alábbi jogszabályok alapján készült: 

- A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 
szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban „adatvédelmi törvény”) 

- A 2003. évi XLVIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű 
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény módosításáról  

- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény  
 
Az adatkezelési szabályzat legfontosabb céljai az alábbiak: 

- a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 
szóló 1992. évi LXIII. törvény végrehajtásának biztosítása, 

- az intézményi adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak rögzítése, 
- azon személyes és különleges adatok körének megismertetése az 

intézménnyel jogviszonyban állókkal, amelyeket az iskola tanulóiról, 
közalkalmazottairól az intézmény nyilvántart, 

- az adattovábbításra meghatalmazott alkalmazottak körének rögzítése, 
- az adatok továbbítási szabályainak rögzítése, 
- a nyilvántartott adatok helyesbítési, törlési rendjének meghatározása, 
- az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és érvényesítésük 

rendjének közlése. 
 
Összefoglalva tehát szabályzatunk célja az adatkezelésben érintett személyek 
egyértelmű és részletes tájékoztatása az adataik kezelésével kapcsolatos minden 
tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az 
adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, 
hogy kik ismerhetik meg az adatokat. 
 
Az adatkezelési szabályzat személyi és időbeli hatálya 
 

- Az adatkezelési szabályzat betartása az óvodavezetőre, valamennyi 
közalkalmazottjára nézve kötelező érvényű. 

- Az adatkezelési szabályzat a fenntartó jóváhagyásának időpontjával lép 
hatályba, és határozatlan időre szól. 



 

 38 

- Adatkezelési szabályzatunkat, a jóváhagyást követő dátummal létesített 
közalkalmazotti jogviszony esetén a közalkalmazott köteles tudomásul venni, 
erről a munka törvénykönyve 76. § /6/-/7/ bekezdése, valamint a 76/B § 
szakaszai szerint készült írásos tájékoztatóban figyelmét fel kell hívni. 

 
2. A költségvetési szervben nyilvántartott adatok köre 
 
A nyilvántartott adatok körét a közoktatási törvény 2. számú mellékletének „A 
közoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges 
adatok” fejezete rögzíti. Ezek az adatok kötelezően nyilvántartandóak az alábbiak 
szerint.  
 
2.1 Az alkalmazottak nyilvántartott és kezelt adatai 
A közoktatási törvény alapján nyilvántartott alkalmazotti adatok: 
 
a) név, születési hely és idő, állampolgárság 
b) állandó lakcím és tartózkodási hely, telefonszám 
c) munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok, így különösen 

- iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása, 
- munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, 

besorolással kapcsolatos adatok, 
- alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek, 
- munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, 

munkavégzésre irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, 
kártérítésre kötelezés, 

- munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az 
azokat terhelő tartozás és annak jogosultja, 

- szabadság, kiadott szabadság, 
- alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei, 
- az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei, 
- az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei, 
- a többi adat az érintett hozzájárulásával. 

 
2.2 A gyermekek nyilvántartott és kezelt adatai 
 
A közoktatási törvény alapján nyilvántartott gyermekek adatai: 
 
a) a gyermek neve, születési helye és ideje, állampolgársága, állandó lakásának és 
tartózkodási helyének címe és telefonszáma, nem magyar állampolgár esetén a 
tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma 
b) szülő neve, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe, telefonszáma 
c) a jogviszonnyal kapcsolatos adatok, így különösen –beiratkozással kapcsolatos 
adatok 

- a gyermekek személyi, fejlődési lapjai  
- anamnézis,  
- a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok, 



 

 39 

- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló 
rendellenességére vonatkozó adatok, 

d/ a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 
e.) hozzájárulási igazolások 
f.) átvételi elismervények (házirend, nevelési év rendje) 
g./ a többi adat az érintett hozzájárulásával. 
 
3. Az adatok továbbításának rendje 
 
3.1 A pedagógusok adatainak továbbítása 
A költségvetési szerv pedagógusainak a 2.1 fejezet szerint nyilvántartott adatai 
továbbíthatók a fenntartónak, a kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, 
ügyészségnek, helyi önkormányzatnak, államigazgatási szervnek, a munkavégzésre 
vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági 
szolgálatnak. 
 
3.2 A gyermekek adatainak továbbítása 
A költségvetési szerv csak azokat a gyermek adatokat továbbítja, amelyeket 
jogszabály rendel el. Az elrendelést a közoktatási törvény 2. számú mellékletének „A 
közoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges 
adatok” fejezete rögzíti. Ennek legfontosabb és óvodánkban leggyakoribb eseteit 
közöljük az alábbiakban: 
 
A gyermekek adatai továbbíthatók: 
a) fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv, 
nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat 

b) tanulási nehézségre, magatartási rendellenességre, a beilleszkedési zavarra, sajátos 
nevelési igényre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek 

c) a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett 
csoporton belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, 
óvodaváltás esetén az új óvodáknak, a szakmai ellenőrzés végzőjének 

d) a gyermek óvodai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett óvodához, 
iskolához  történő felvétellel kapcsolatosan az érintett iskolához és vissza 

e) az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a gyermek 
egészségügyi állapotának megállapítása céljából 

f) a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és 
ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek, tanuló 
veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából 
 
A költségvetési szerv nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelynek a 
jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság (például 
rendszeres gyermekvédelmi támogatás 100%-os étkezési kedvezménye, vagy az 50 
%-os étkezési kedvezmény) elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok 
az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a 
kedvezményre való jogosultsága. 
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4. Az adatkezeléssel foglalkozó alkalmazottak körének meghatalmazása 
 
A költségvetési szerv adatkezelési tevékenységéért, jelen adatkezelési szabályzat 
karbantartásáért az óvodavezető az egyszemélyi felelős. Jogkörének gyakorlására 
az ügyek alább szabályozott körében helyetteseit, az egyes pozíciókat betöltő 
pedagógusokat hatalmazza meg. 
 
Az óvodavezető személyes feladatai: 

- a 2.2 fejezet a) és b) szakaszában meghatározott adatok továbbítása, 
- a 3.2 fejezet a) és b) szakaszában meghatározott adatok továbbítása, 
- a 2.1 és 2.2 fejezetekben meghatározott adatok kezelésének rendszeres 

ellenőrzése, 
- a 3.1 és 3.2 fejezetekben meghatározott adattovábbítás rendszeres 

ellenőrzése, 
- a 3.2 fejezet c) szakaszában meghatározottak közül a magatartás, egyéni 

fejlettség 
értékelésével kapcsolatos adatok továbbítása óvodaváltás esetén az új 
óvodának, a szakmai ellenőrzés végzőjének, 

- a 2.2 fejezet f) szakaszában meghatározott egyéb adatok kezelésének 
elrendelése, az érintettek hozzájárulásának beszerzése. 

A költségvetési szervben folyó adatkezelési tevékenység során adatkezelői 
feladatokat látnak el az alábbi közalkalmazottak a beosztás után részletezett 
tevékenységi körben.  
 
5. Az adatkezelés technikai lebonyolítása 
 
5.1 Az adatkezelés általános módszerei 
 
Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet: 

- nyomtatott irat 
- elektronikus adat 

 
Az adatkezelő lapok hagyományos nyomtatott formában vagy számítógépes 
módszerrel is vezethetők. Az oktatási miniszter az elektronikus módszert kötelezően 
is elrendelheti. 
 
5.2 Az alkalmazottak személyi iratainak vezetése 
 
5.2.1 Személyi iratok 

Személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz 
felhasználásával keletkezett – adathordozó, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítésekor, fennállása alatt, megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik, és a 
közalkalmazott személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz. 
 
A személyi iratok köre az alábbi: 
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- a közalkalmazott személyi anyaga 
- a közalkalmazott tájékoztatásáról szóló irat 
- a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok  
-  

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

- a közokirat vagy a közalkalmazotti írásbeli nyilatkozata, 
- a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése, 
- bíróság vagy más hatóság döntése, 
- jogszabályi rendelkezés. 

 
5.2.3 A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek jogosultak: 

- a költségvetési szerv vezetője, 
- az adatkezelés végrehajtója, 
- a vonatkozó törvény szerint jogosult személyek  
- saját kérésére az érintett közalkalmazott. 

 
5.2.4 A személyi iratok védelme 

A személyi iratok kezelői kizárólag az alábbi személyek lehetnek: 

- a költségvetési szerv vezetője 

- a  fenntartó illetékese 

A személyi iratokat és a személyi adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan 
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 
megsemmisülés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adatok 
továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik, a személyes 
adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és az adat 
továbbítójának külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az 
elküldés után a hálózatról való törlés) kell tennie. 
 
5.2.5 A személyi anyag vezetése és tárolása 

A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a költségvetési szerv vezetője 
gondoskodik a közalkalmazott személyi anyagának összeállításáról, s azt a 
vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint kezeli. A személyi anyagban az 
5.2.1 fejezetben felsoroltakon kívül más anyag nem tárolható. 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 
közalkalmazotti alapnyilvántartás. A közalkalmazotti alapnyilvántartás első 
alkalommal papír alapon készül, majd a továbbiakban számítógépes módszerrel is 
vezethető. A számítógéppel vezetett közalkalmazotti alapnyilvántartást ki kell 
nyomtatni a következő esetekben: 

- a közalkalmazotti jogviszony első alkalommal való létesítésekor 
- a közalkalmazott áthelyezésekor 
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- 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 anyag vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért az intézmény vezetője a 
felelős.   
 
5.3 A gyermekek személyi adatainak vezetése 
 
5.3.1 A gyermekek személyi adatainak védelme 

A gyermekek személyi adatainak kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek 

- óvodavezető 

- megbízott óvodapedagógus 

Az 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 
informatikai eszköz útján történik, a személyes adatok technikai védelmének 
biztosítása érdekében az adatkezelőnek és az adat továbbítójának külön védelmi 
intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés után a hálózatról való 
törlés) kell tennie. 
 
5.3.2 A gyermekek személyi adatainak vezetése és tárolása 

A jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a gyermekek személyi 
adatainak összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint 
kezeli. A gyermekek személyi adatai között a 2.2 fejezetben felsoroltakon kívül más 
anyag nem tárolható. A személyi adatokat csoportonként csoportosítva az alábbi 
nyilvántartásokban kell őrizni: 

- összesített gyermeknyilvántartás 
- törzskönyvek 
- beírási, mulasztási napló 
- csoportnaplók 

 
5.3.2.1 Az összesített gyermeknyilvántartás 
 
Célja az óvodába járó gyermekek legfontosabb adatainak naprakész tárolása, a 
szükséges adatok biztosítása, igazolások kiállítása tanügy-igazgatási feladatok 
folyamatos ellátása céljából. Az összesített gyermeknyilvántartás a következő 
adatokat tartalmazhatja: 

- gyermek neve, csoportja 
- születési helye és ideje, anyja neve 
- állandó lakcíme, tartózkodási helye, telefonszáma 
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A gyermeknyilvántartás minden év szeptember 1-jéig első alkalommal papír alapon 
készül, majd a továbbiakban számítógépes módszerrel vezethető. A számítógéppel 
vezetett gyermeknyilvántartás folyamatosan pontos és teljes vezetéséért az 
óvodavezető a felelős. Tárolásának módjával biztosítani kell, hogy az adatokhoz 
illetéktelen személy ne férhessen hozzá.  
A gyermek és szülője a gyermek adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül 
köteles tájékoztatni a csoportvezető óvodapedagógust, aki 8 napon belül köteles 
intézkedni az adatok átvezetéséről. 
 
5.4 Az adatnyilvántartásban érintett alkalmazottak, gyermek és szülők jogai és 

érvényesítésük rendje 
 
5.4.1 Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintettek adatainak módosítására 
 
Az adatkezelés által érintett személlyel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az 
adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell 
jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. 

A közalkalmazott, a gyermek gondviselője tájékoztatást kérhet személyes adatainak 
kezeléséről, valamint kérheti személyi adatainak helyesbítését, illetve kijavítását, 
amelyet az adatkezelő köteles teljesíteni. A közalkalmazott, a gyermek gondviselője 
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 
helyesbítését vagy törlését csak közokirat, illetve a munkáltató erre irányuló 
nyilatkozata vagy döntésének az illetékes szervek által történt megváltoztatása 
alapján kérheti. 
 
Az érintett közalkalmazott, a gyermek gondviselője kérésére az intézmény vezetője 
tájékoztatást ad az intézmény által kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó 
által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, 
továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az 
intézmény igazgatója a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban, 
közérthető formában köteles megadni a tájékoztatást.  
 
5.4.2 Az érintett személyek tiltakozási joga 
 
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az 
adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az 
adatkezelést törvény rendelte el. 

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, 

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 
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Az óvodavezető – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a 
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt 
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 tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni 
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban 
továbbított, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási 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. 
 
5.4.3 A bírósági jogérvényesítés lehetősége 
 
Ha a költségvetési szerv adatkezelési tevékenysége során az érintett jogait megsérti, 
az érintett közalkalmazott, gyermek vagy annak gondviselője az adatkezelő ellen 
bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.  

 
 
 
 
Elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok 
hitelesítésének rendje (SZMSZ) 
 

3. számú melléklet 

 
Az elektronikus úton előállított nyomtatványokat a digitalizálást végző személy 
köteles papíralapú formában is előállítani. 
 Az elektronikus nyomtatványt  
– papíralapon is hozzáférhetővé kell tenni, azaz ki kell nyomtatni.  
A papíralapú nyomtatványt kinyomtatását követően: 
- el kell látni az ügyintéző, óvodavezető eredeti aláírásával és az intézmény 
bélyegzőjével 
- az iraton fel kell tüntetni a dokumentum eredeti adathordozójára való utalást 
„elektronikus nyomtatvány”  
- az elektronikus és a nyomtatott (hitelesített) kiállítás dátumát 
- az vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az irattárazási  
szabályzat alapján irattári dokumentumként kell lerakni.  
A papír alapú irattározás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és 
biztonságvédelmi követelmények megtartásáért az intézményvezető felel, valamint a 
hitelesítésről az  intézményvezetőnek kell gondoskodnia. 
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Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 

4. számú melléklet 

 

Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 
 
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet 
145/A. §. (5) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a 
szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét. 
A szabálytalanság fogalma 
Tágabb értelemben a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok, ill. a fegyelmi-, 
büntető-, szabálysértési- és kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmények. 
Szűkebb értelemben az intézményi gazdálkodás bármely gazdasági eseményében, az 
állami feladatellátás bármely tevékenységében, az egyes műveletekben stb. 
előforduló valamely létező szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat, 
munkaköri leírás, stb…) való eltérést jelent. 
Alapesetei lehetnek: 
Szándékosan okozott szabálytalanságok. Ide tartoznak: a félrevezetés, a csalás, a 
sikkasztás, a megvesztegetés, a lopás, a szándékosan okozott szabálytalan kifizetés. 
Nem szándékosan okozott szabálytalanságok. Ezek lehetnek figyelmetlenségből, 
hanyag magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból származó 
szabálytalanságok. 
A szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatosan a költségvetési szerv vezetőjének 

felelőssége, hogy: 

 A jogszabályoknak megfelelő szabályzatok alapján működjön az 
intézmény, 

 A szabálytalanságot, ill. a szabályok betartását folyamatosan kísérje 
figyelemmel, 

 Szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szülessen, 

 A szabálytalanság korrigálásra kerüljön annak a mértéknek 
megfelelően, amilyen mértéket képviselt a szabálytalanság. 

 
A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések célja, hogy: 

 Hozzájáruljon a különböző jogszabályokban és szabályzatokban 
meghatározott előírások sérülésének, megszegésének, szabálytalanság 
kialakulásának megakadályozásához, ill. megelőzéséhez, 

 Keretet biztosítson ahhoz, hogy a különböző előírások sérülése, 
megsértése esetén a megfelelő állapot helyreállításra kerüljön, 

 A hibák, a hiányosságok, tévedések korrigálásra kerüljenek, 

 A felelősségre fény derüljön, 

 Az intézkedések megtörténjenek. 
 
A szabálytalanságok kezelése az intézmény vezetőjének a feladata. Ezt a feladatot az 
intézmény vezetője az intézményben kialakított munkaköri, hatásköri, felelősségi és 
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elszámoltathatósági rendnek megfelelően az egyes szervezeti egységek vezetőire 
átruházhatja. 
A szabálytalanságok megelőzése 
 
A szabályozottság biztosítása, a szabálytalanságok megakadályozása elsődlegesen az 
intézmény vezetőjének a felelőssége. 
 
Szabálytalanságok észlelése a FEUVE1 rendszerben 
 
A szabálytalanságok észlelése a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői 
ellenőrzés rendszerében történhet, a munkavállaló és a munkáltató részéről egyaránt. 
 

 A költségvetési szerv valamely munkatársa észleli a szabálytalanságot: 
Amennyiben a szabálytalanságot az intézmény valamely munkatársa észleli, 
köteles értesíteni az óvoda vezetőjét.  
Amennyiben az óvoda vezetője az adott ügyben érintett, a munkatársnak a 
vezető felettesét, annak érintettsége esetén a felügyeleti szervet kell értesítenie. 
A költségvetési szerv vezetőjének kötelessége gondoskodni a megfelelő 
intézkedések meghozataláról, illetve indokolt esetben a szükséges eljárások 
megindításáról. 

 

 Ha az óvoda vezetője észleli a szabálytalanságot, akkor a hatáskörnek és 
felelősségi rendnek megfelelően kell intézkedést hozni a szabálytalanság 
korrigálására, megszüntetésére. 

 

 Amennyiben a belső ellenőr ellenőrzési tevékenysége során észleli a 

szabálytalanságot, a 193/2003. (IX.26.) kormányrendelet rendelkezéseinek 
megfelelően kell eljárnia. Az intézménynek intézkedési tervet kell kidolgoznia 
a belső ellenőr megállapításai alapján, az intézkedési tervet végre kell hajtani.  

 

 Ha külső ellenőrzési szerv tett szabálytalanságra vonatkozó 

megállapításokat az ellenőrzési jelentésében, akkor a büntető-, szabálysértési-, 
kártérítési- ill. fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás 
vagy hiányosság gyanúja esetén az ellenőrző szervezet működését szabályozó 
törvény, rendelet alapján jár el. A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások 
alapján az intézménynek intézkedési tervet kell kidolgozni. 

 
A szabálytalanság észlelését követő eljárások és intézkedések 
 
Az eljárások lehetnek: 
        

 Büntetőeljárás 

 Szabálysértési eljárás 

 Kártérítési eljárás 

 Fegyelmi eljárás, illetve felelősségre vonás 

                                                 
1
 FEUVE: Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés 
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Büntető- vagy szabálysértési ügyekben a szükséges intézkedések meghozatala az 
arra illetékes szervek értesítését is jelenti annak érdekében, hogy megalapozottság 
esetén az illetékes szerv a megfelelő eljárásokat megindítsa. 
Fegyelmi ügyekben a költségvetési szerv vezetője vizsgálatot rendelhet el a tényállás 
tisztázására. A vizsgálatban való részvételekre munkatársakat vagy külső szakértőt 
lehet felkérni.  
Fegyelmi eljárás, illetve felelősség tekintetében az MT., a Ktv., illetve a Kjt. megfelelő 
rendelkezései az irányadók. 
 
Intézkedések, eljárások nyomon követése  
 
Az intézmény vezetőjének feladata a szabálytalansággal kapcsolatos intézkedések, 
eljárások nyomon követése. Ennek során nyomon követi:  

 Az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntések és a megindított eljárások 
rendjét. 

 Az általa és a vizsgálatok során készített javaslatok végrehajtását. 

 A feltárt szabálytalanság típusa alapján a további, szabálytalanság-
lehetőségeket beazonosítja, megelőzi. 
 

A szabálytalanság – intézkedés nyilvántartása  
 
A költségvetési szerv vezetőjének feladata a szabálytalanságokkal kapcsolatos 
intézkedés nyilvántartása. Ennek során: 

 Gondoskodik a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok 
(jogszabály szabályozza) nyilvántartásának naprakész és pontos vezetéséről 

 A szabálytalanságokkal kapcsolatos elkülönített dokumentumokat iktatni kell. 

 Nyilvántartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó határidőket. 
  
A nyilvántartási feladatok ellátásával a szerv vezetője pénzügyi képzettségű 
munkatársat (ha van ilyen) is megbízhat. Ezt a feladatot a kijelölt dolgozó munkaköri 
leírásában rögzíteni kell. 
 
Jelentési kötelezettség 
A belső és külső ellenőrzés által végzett ellenőrzések ellenőrzési jelentései alapján az 
ellenőrzöttnek intézkedési tervet kell készítenie. (193/2003. (IX. 26.) kormányrendelet 
29. §.) 
A belső és külső ellenőrzési jelentés megállapításai, javaslatai alapján végrehajtott és 
végre nem hajtott intézkedésekről és azok indoklásáról az ellenőrzött intézmény 
vezetője beszámolót készít.  
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Munkaköri  leírások 

5. számú melléklet 
 

Óvodapedagógus munkaköri leírása 

M U N K A K Ö R I  L E Í R Á S  
 
Munkakört betöltő neve:   

A munkahely megnevezése:  Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda  

Munkaköre:    óvodapedagógus 

 

 

I.Általános rész 

Közvetlen felettesének munkaköre: intézményvezető, intézményvezető helyettes 

1. Helyettesítés 

Ő helyettesíti:  Az Intézményben dolgozó óvodapedagógusok 

Őt helyettesíti:  Az Intézményben dolgozó óvodapedagógusok 

 

2. Munkaideje:  Heti  munkaideje 40 óra, kötelező óraszáma 32 óra, melyet 

gyermekcsoportban  köteles eltölteni.  

A fennmaradó időben az óvodai nevelőmunkával összefüggő egyéb 

feladatokat lát el,  melyről a jogszabálynak megfelelően nyilvántartást 

köteles vezetni. 
  

3. Munkahelye:       Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda Tavasz utcai Óvodája 

4900 Fehérgyarmat, Tavasz utca 4-6. 

 

felettese utasításának megfelelően  egyéb terület 

 

I. II. Munkavállalóval szembeni általános elvárások 

 

Ez a munkaköri leírás általános jelleggel rögzíti azokat a kötelezettségeket és magatartási szabályokat, 

melyeket az intézmény alkalmazottaitól elvár, és figyelemmel ezek betartására minősíti, értékeli az 

óvodával való azonosulást. 

 

A munkavállaló köteles 

-Félteni, óvni és növelni az óvoda jó hírnevét. 

-Munkáját az óvoda mindenkori érdekeinek messzemenő figyelembevételével végezni. 

-Anyagi felelőssége mellett vigyázni a rábízott eszközökre, azok rendeltetésszerű használatára. 

-Őrizni a bizalmas értesüléseket, betartani az írásban rögzített, szóban elhangzott utasításokat, 

szabályzatokat. 

-Határidőket betartva munkáját pontosan, színvonalasan végezni. 

-Munkaidejét jól kihasználni, s ha ideje engedi, munkatársainak segíteni. 
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-Munkatársaival együttműködni. 

-Vezetői utasításra munkaköri leírásában nem szereplő munkát is elvégezni. 

 

 

III. A munkakör célja: 

Alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése, képességeinek sokoldalú fejlesztése. 

Nevelő tevékenysége során figyelembe veszi a gyermek egyéni képességét, tehetségét, 

fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, sajátos nevelési igényét, 

segíti a gyermek képességének, tehetségének kibontakozását, illetve a bármilyen oknál 

fogva hátrányos helyzetben lévő gyermek felzárkózását társaihoz. 

 

 
A munkakör feladatai: 

 

-Tervezi, szervezi, és irányítja a csoportjában folyó pedagógiai munkát (nevelési 

módszerek, szemléltető eszközök készítése). 

-Pedagógiai programnak, az éves munkatervnek, valamint az önértékelési programnak 

megfelelően önállóan és felelősséggel fejleszti az egyes gyermekeket és a csoportot. 

-Nevelőmunkájában érvényesíti a tehetséggondozást, felzárkóztatást, a másság 

elfogadtatását. 

-Biztonságos körülményeket teremt a gyermekek értelmi-testi-lelki fejlődéséhez. 

-Naprakészen vezeti a csoportmunkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat 

(mulasztási napló, csoportnapló, személyiséglapok, fejlődést nyomon követő 

mérőlapok stb.). 

-A tervezési dokumentumokban rögzített ünnepekhez és óvodai hagyományokhoz 

igazodva kialakítja a csoportjában a megünneplés módját. 

-Megszervezi az  újonnan érkező  óvodások ismerkedését az új környezettel. 

-Elvégzi a csoportjában az iskolaérettségi vizsgálatokat, tájékoztatja a szülőket, és 

szükség esetén a Pedagógiai Szakszolgálathoz irányítja azokat, akiknél ez szükséges. 

-Elvégzi az aktuális méréseket a csoportjában, a váltótársával együttműködve. 

-Munkája során együttműködik a szülőkkel a gyermek személyiségének 

fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában. 

-Tevékenysége során a gyermekek és a szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben 

tartja. 

-A gyermekek részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket  példamutatóan 

átadja. 

-Közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését 

veszélyeztető körülmények feltárásában, megszüntetésében, az ilyen körülmények 

kialakulásának megelőzésében. 

-A gyermek életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi 

együttműködés magatartási szabályait, és törekszik azok betartatására. 

-Gondoskodik a megfelelő csoportlégkör, hely, idő, eszközök, élmények biztosításáról 

a különböző játékformákhoz  és tevékenységekhez. 

-Felelősséggel tartozik a csoportjának berendezési tárgyaiért és eszközeiért. 

-Nagy figyelmet fordít a csoportszoba, valamint az öltöző esztétikus, egységes 

díszítésre. 

-Felel a helyiségek rendjéért, az eszközök biztonságos tárolásáért, szükség esetén 

javításukért. 

-Megszervezi és irányítja a csoportjában az ünnepeket. 

-Folyamatosan értékeli és ellenőrzi csoportjában a gyermekek teljesítményét, 

fejlődését, és erről feljegyzéseket készít. 
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-Tervezi és ellenőrzi a csoportjában, és a hozzá tartózó helyiségekben a dajkai munka 

elvégzését. 

-A nevelőtestület tagjaként részt vesz a nevelői értekezleteken, és legjobb tudása 

szerint törekszik a pedagógiai cél megvalósítására. 

-Törekszik a legjobb munkakapcsolat kialakítására 

-A nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézmény nevelési programjának 

tervezésében, és értékelésében gyakorolja a nevelőtestületet megillető jogokat. 

-A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi. 

-Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján 

gyarapítja. A jogszabályban előírt továbbképzési kötelezettségének eleget tesz. 

-Köteles megtartani a pedagógusetika követelményeit, valamint a munkafegyelem és 

közösségi együttműködés normáit. 

 

 

Az óvodára háruló feladatokból az óvodapedagógus köteles az alábbi részfeladatokat 

ellátni a vezető útmutatásai szerint: 

 

 -Helyettesítés 

 -Szülői értekezlet tartása 

 -Előadás, beszámoló, korreferátum, gyakorlati bemutató tartása 

 -Jegyzőkönyvvezetés 

 -Az óvodai munkatervben szereplő rendezvények, szabadidős tevékenységek 

megszervezése 

 -Pályázatírásban való részvétel 

 -Továbbtanulók segítése 

 -Hallgatók gyakorlatának vezetése 

 -Leltározás, selejtezés előkészítése 

 -Munkavédelmi és tűzvédelmi megbízatás 

 -Gyermekvédelmi felelős 
 

Az óvoda belső életéről, gazdasági helyzetéről felvilágosítást nem adhat. Az óvoda belső életére 

vonatkozó értesüléseit valamint a gyermekek személyes adatait köteles szolgálati titokként 

megőrizni 

 

 

Záradék 

 

A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek ismerem 

el. 

 

Kelt.: Fehérgyarmat, 2016. szeptember  1.  

 

 

       …………………………… 

        munkavállaló 

 

 

 

 …………………………… 

 intézményvezető 
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Példányok: 

 1. pld. Munkáltató 

 2. pld. Munkavállaló 

 3. pld. Személyi nyilvántartás 

 

Dajka   munkaköri leírása 
Munkakört betöltő neve:    

A munkahely megnevezése:  Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda  

Munkaköre:    dajka 

 

 

I.Általános rész 

Közvetlen felettesének munkaköre: a csoport óvodapedagógusai,  intézményvezető 

4. Helyettesítés 

Ő helyettesíti:  Az Intézményben dolgozó dajkákat 

Őt helyettesíti:  Az Intézményben dolgozó dajkák 

5. Munkaideje:   napi nyolc óra 

6. Munkahelye:       Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda  

4900 Fehérgyarmat, Tavasz utca 4-6. 

 

felettese utasításának megfelelően  egyéb terület 

 

II. II. Munkavállalóval szembeni általános elvárások 

 

Ez a munkaköri leírás általános jelleggel rögzíti azokat a kötelezettségeket és magatartási szabályokat, 

melyeket az intézmény alkalmazottaitól elvár, és figyelemmel ezek betartására minősíti, értékeli az 

óvodával való azonosulást. 

 

A munkavállaló köteles 

-Félteni, óvni és növelni az óvoda jó hírnevét. 

-Munkáját az óvoda mindenkori érdekeinek messzemenő figyelembevételével végezni. 

-Anyagi felelőssége mellett vigyázni a rábízott eszközökre, azok rendeltetésszerű használatára. 

-Őrizni a bizalmas értesüléseket, betartani az írásban rögzített, szóban elhangzott 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. 

 

 

III. A munkakör célja: 

Az intézményben folytatott nevelő munka segítése: a belső és külső környezet tisztán tartásával, a 

pedagógiai munkához szükséges higiénés feltételek biztosításával, a gyermekek gondozásában való 

részvétellel.    
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Munkáját meghatározott munkarendben, a gyermekek óvodai napirendjéhez igazodva részben 

önállóan szervezi, részben a csoportos óvodapedagógusok irányítása, útmutatása alapján végzi. 

 

A munkakör feladatai: 

 -Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és 

beszédmintájával pozitívan hat az óvodás gyermekek fejlődésére. 

 -A napirend alapján segít a gyermekek gondozásában, öltöztetésében, a tisztálkodási teendők 

ellátásában. 

 -Folyamatosan gondoskodik napközben a helyiségek tisztántartásáról, a takarítási feladatot 

többször is el kell végezni, ha a terület szennyezettsége indokolja. 

 -Gondoskodik a munkaterületén található bútorok, berendezések tisztántartásáról.  

 -Gondoskodik a textíliák szükség szerinti cseréjéről, mosásba kerüléséről, szükséges 

javításáról. 

 -Gondoskodik a gyermekek eszközeinek tisztántartásáról, fertőtlenítéséről. 

 -Gondoskodik a munkaterültén található szemetes-edények, illetve szeméttárolók kiürítéséről, 

valamint ezeknek az eszközöknek a tisztításáról. 

 -Gondoskodik a munkaterületén található növények ápolásáról, gondozásáról, locsolásáról, 

szükség szerinti átültetéséről. 

 -Gondoskodik a munkaterületén található szőnyegek, lábtörlők portalanításáról, tisztításáról. 

 -Az ablakok, ajtók szennyezettségétől függően elvégzi az ablaktisztítási, ajtómosási 

feladatokat. 

 -A mellékhelyiségek (gyermek és nevelői) tisztántartása kiemelt napi feladat, melyet szükség 

esetén naponta többször is el kell végezni. Gondoskodik a WC higiéniájának folyamatos 

biztosításáról. 

 -Gondoskodik a mosdók naponta legalább egyszeri vegyszeres tisztításáról. 

 -Az intézmény rendezvényeihez kapcsolódóan elvégzi a rendezvény során érintett 

munkaterület soron kívüli takarítását. 

 -A rendezvényeket követően segédkezik a helyszín rendjének eredeti visszaállításában. 

 -A nyári zárva tartás ideje alatt elvégzi az éves nagytakarítást.  

 -A gyermekek étkezési feltételeit biztosítja, a gyermekétkeztetés előírásainak megfelelően jár 

el (kötelező kézfertőtlenítés, munkaruha – köpeny, sapka használat). 

 

Egyéb feladatok, teendők: 
 -Köteles előre jelezni a takarítási feladataihoz szükséges eszközök, vegyszerek, tisztítószerek 

mennyiségi szükségletét. 

 -Felelős a számára kiadott eszközökért, valamint a vegyszerek, tisztítószerek biztonságos 

felhasználásáért, tárolásáért, gazdaságos felhasználásáért. 

 -Köteles tájékoztatni az intézményvezetőt arról, ha a munkaterületen karbantartást igénylő 

állapotot észlel. 

 -Feladata, hogy a munkaterületén az intézményi vagyon biztonságára ügyeljen, tartsa be a 

vagyonvédelmi előírásokat. 

 -A munkatársi értekezleteken, megbeszéléseken részt vesz. 

 -Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, magánügyeit gyorsan, 

munkafolyamat zavarása nélkül intézze el. 

 

 

A gyermekekről pedagógiai információt, az óvoda belső életéről, gazdasági helyzetéről 

felvilágosítást nem adhat. Az óvoda belső életére vonatkozó értesüléseit köteles szolgálati 

titokként megőrizni 

 

 

Záradék 
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A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek ismerem 

el. 

 

Kelt.: Fehérgyarmat, 2016. szeptember  1.  

 

 

       …………………………… 

        munkavállaló 

 

 

 

 …………………………… 

 intézményvezető 

Példányok: 

 1. pld. Munkáltató 

 2. pld. Munkavállaló 

 3. pld. Személyi nyilvántartás 

 

 

Intézményvezető – helyettes munkaköri leírása 
 
Munkakört betöltő neve:   

A munkahely megnevezése:  Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda  

Munkaköre:    óvodapedagógus és intézményvezető helyettes 

 

 

I.Általános rész 

Közvetlen felettesének munkaköre: intézményvezető 

7. Helyettesítés 

Ő helyettesíti:  Az Intézményben dolgozó óvodapedagógusokat, intézményvezetőt 

Őt helyettesíti:  Az Intézményben dolgozó óvodapedagógusok 

 

8. Munkaideje:  Heti munkaideje 40 óra, kötelező óraszáma 22 óra, melyet 

gyermekcsoportban köteles eltölteni.  

 
9. Munkahelye:       Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda  

4900 Fehérgyarmat, Szent I. tér 2. 

 

felettese utasításának megfelelően  egyéb terület 

 

III. II. Munkavállalóval szembeni általános elvárások 

 

Ez a munkaköri leírás általános jelleggel rögzíti azokat a kötelezettségeket és magatartási szabályokat, 

melyeket az intézmény alkalmazottaitól elvár, és figyelemmel ezek betartására minősíti, értékeli az 

óvodával való azonosulást. 
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A munkavállaló köteles 

-Félteni, óvni és növelni az óvoda jó hírnevét. 

-Munkáját az óvoda mindenkori érdekeinek messzemenő figyelembevételével végezni. 

-Anyagi felelőssége mellett vigyázni a rábízott eszközökre, azok rendeltetésszerű használatára. 

-Őrizni a bizalmas értesüléseket, betartani az írásban rögzített, szóban elhangzott 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. 

 

 

III. A munkakör célja: 

Alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése, képességeinek sokoldalú fejlesztése. 

Nevelő tevékenysége során figyelembe veszi a gyermek egyéni képességét, tehetségét, 

fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, sajátos nevelési igényét, 

segíti a gyermek képességének, tehetségének kibontakozását, illetve a bármilyen oknál 

fogva hátrányos helyzetben lévő gyermek felzárkózását társaihoz. 

 

 

 

 

 
A munkakör feladatai: 

 

-Tervezi, szervezi, és irányítja a csoportjában folyó pedagógiai munkát (nevelési 

módszerek, szemléltető eszközök készítése). 

-Pedagógiai programnak, az éves munkatervnek, valamint az önértékelési programnak 

megfelelően önállóan és felelősséggel fejleszti az egyes gyermekeket és a csoportot. 

-Nevelőmunkájában érvényesíti a tehetséggondozást, felzárkóztatást, a másság 

elfogadtatását. 

-Biztonságos körülményeket teremt a gyermekek értelmi-testi-lelki fejlődéséhez. 

-Naprakészen vezeti a csoportmunkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat 

(mulasztási napló, csoportnapló, személyiséglapok, fejlődést nyomon követő 

mérőlapok stb.). 

-A tervezési dokumentumokban rögzített ünnepekhez és óvodai hagyományokhoz 

igazodva kialakítja a csoportjában a megünneplés módját. 

-Megszervezi az  újonnan érkező  óvodások ismerkedését az új környezettel. 

-Elvégzi a csoportjában az iskolaérettségi vizsgálatokat, tájékoztatja a szülőket, és 

szükség esetén a Pedagógiai Szakszolgálathoz irányítja azokat, akiknél ez szükséges. 

-Elvégzi az aktuális méréseket a csoportjában, a váltótársával együttműködve. 

-Munkája során együttműködik a szülőkkel a gyermek személyiségének 

fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában. 

-Tevékenysége során a gyermekek és a szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben 

tartja. 

-A gyermekek részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket  példamutatóan 

átadja. 

-Közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését 

veszélyeztető körülmények feltárásában, megszüntetésében, az ilyen körülmények 

kialakulásának megelőzésében. 
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-A gyermek életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi 

együttműködés magatartási szabályait, és törekszik azok betartatására. 

-Gondoskodik a megfelelő csoportlégkör, hely, idő, eszközök, élmények biztosításáról 

a különböző játékformákhoz  és tevékenységekhez. 

-Felelősséggel tartozik a csoportjának berendezési tárgyaiért és eszközeiért. 

-Nagy figyelmet fordít a csoportszoba, valamint az öltöző esztétikus, egységes 

díszítésre. 

-Felel a helyiségek rendjéért, az eszközök biztonságos tárolásáért, szükség esetén 

javításukért. 

-Megszervezi és irányítja a csoportjában az ünnepeket. 

-Folyamatosan értékeli és ellenőrzi csoportjában a gyermekek teljesítményét, 

fejlődését, és erről feljegyzéseket készít. 

-Tervezi és ellenőrzi a csoportjában, és a hozzá tartózó helyiségekben a dajkai munka 

elvégzését. 

-A nevelőtestület tagjaként részt vesz a nevelői értekezleteken, és legjobb tudása 

szerint törekszik a pedagógiai cél megvalósítására. 

-Törekszik a legjobb munkakapcsolat kialakítására 

-A nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézmény nevelési programjának 

tervezésében, és értékelésében gyakorolja a nevelőtestületet megillető jogokat. 

-A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi. 

-Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján 

gyarapítja. A jogszabályban előírt továbbképzési kötelezettségének eleget tesz. 

-Köteles megtartani a pedagógusetika követelményeit, valamint a munkafegyelem és 

közösségi együttműködés normáit. 

 

 

Az óvodára háruló feladatokból az óvodapedagógus köteles az alábbi részfeladatokat 

ellátni a vezető útmutatásai szerint: 

 

 -Helyettesítés 

 -Szülői értekezlet tartása 

 -Előadás, beszámoló, korreferátum, gyakorlati bemutató tartása 

 -Jegyzőkönyvvezetés 

 -Az óvodai munkatervben szereplő rendezvények, szabadidős tevékenységek 

megszervezése 

 -Pályázatírásban való részvétel 

 -Továbbtanulók segítése 

 -Hallgatók gyakorlatának vezetése 

 -Leltározás, selejtezés előkészítése 

 -Munkavédelmi és tűzvédelmi megbízatás 

 -Gyermekvédelmi felelős 

 

Tanügy – igazgatási feladatai: 

A gyermekek felvétele, átvétele a vezető távollétében, megbízás alapján,  

  -Részt vesz a vezető kérésére a gyermekcsoportok kialakításában, 

-Törekedik a gyermekbalesetek megelőzésére,  

-Közreműködik a gyermekek egészségügyi vizsgálatának megszervezésében,  

-Megbízás alapján vezeti a tanügy-igazgatási dokumentumokat, 

  -A gyermekek iskolába-íratási teendőivel kapcsolatos adminisztrációs és egyeztetési 

teendőkben részt vesz. 
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-Az óvodavezető megbízása alapján a nevelőmunka ellenőrzésében, értékelésében, 

mérésében való részvétel, a minőségbiztosítási rendszer kialakításában és működésében való 

aktív együttműködés ,  - Megbízás alapján beszámolókat készít. 

-Gondoskodik az előírás szerinti selejtezésről.  

-Jelzi a szükséges javítási munkálatokat, javaslatot tesz a selejtezésre. 

- A munkából való távolmaradást, az ehhez szükséges igazolásokat begyűjti, kezeli. 

-A technikai személyzet munkáját közvetlenül irányítja, megbeszéléseket tart, 

ellenőrzést végez körükben 

-A nyári zárás ideje alatt a vezető távollétében szervezi az időszakos karbantartási 

munkálatokat  

- A felvételi és mulasztási naplók pontos vezetését rendszeresen ellenőrzi, 

gondoskodik azok nevelési év eleji kiosztásáról és nevelési év végi összegyűjtéséről – a 

nevelés nélküli munkanapokkal kapcsolatos szervezési teendőket felügyeli, 

 - A szülők számára legalább 7 nappal korábban tájékoztatást ad az időpontokról, 

összegyűjti az ügyelet iránti igényeket  

 -A nevelés nélküli munkanapokon szervezi a technikai személyzet munkáját, mikor 

hol legyen a nagytakarítás, hol legyen az ügyeletes csoport, stb., 

 -Képviseli az óvodát a vezető megbízása alapján a fenntartó értekezletein, egyéb 

rendezvényein, 

 -Az óvoda dokumentumainak összeállításának előkészítésében részt vállal,  

 -A dolgozókról különböző nyilvántartásokat vezet, szabadságos kartonokat, 

helyettesítési naplót, magánnyugdíj-pénztári tagságról kimutatást, TAJ számok nyilvántartását 

stb., 

 -A munkavédelmi felelőssel gondoskodik a gyermek és munkahelyi balesetek 

nyilvántartásáról,  

 -Az óvodavezető megbízása alapján az óvodai ünnepek és ünnepélyek 

előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában koordinálja az óvónők munkáját,  

 -Az óvoda tárgyi, dologi feltételeinek biztosításában részt vállal, segít a beszerzésben, 

az eszköznorma szerinti igény megszervezésében, 

 - A selejtezési bizottságnak tagjaként részt vállal a feladatokban, 
 

Az óvoda belső életéről, gazdasági helyzetéről felvilágosítást nem adhat. Az óvoda belső életére 

vonatkozó értesüléseit valamint a gyermekek személyes adatait köteles szolgálati titokként 

megőrizni. Az óvoda dolgozóival kapcsolatos információkat, valamint a gyermekek és a 

szülők személyiségi jogait érintő információkat megőrzi, egyéb esetben a 

közalkalmazotti törvényben foglaltak szerint jár el. 

 

 Az óvodavezető távollétében teljes felelősséggel és jogkörrel látja el a vezetési teendőket. 
 

Záradék 

 

A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek ismerem 

el. 

 

Kelt.: Fehérgyarmat, 2016. szeptember  1.  

 

 

       …………………………… 

        munkavállaló 
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 …………………………… 

 intézményvezető 

Példányok: 

 1. pld. Munkáltató 

 2. pld. Munkavállaló 

 3. pld. Személyi nyilvántartás 
 

 

Óvodatitkár munkaköri leírása 
 
Munkakört betöltő neve:     

A munkahely megnevezése:  Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda  

Munkaköre:    óvodatitkár 

 

 

I.Általános rész 

Közvetlen felettesének munkaköre: a csoport óvodapedagógusai,  intézményvezető 

10. Helyettesítés 

       Ő helyettesíti:  Az Intézményben dolgozókat 

Őt helyettesíti:  Az Intézményben dolgozó intézményvezető helyettes 

11. Munkaideje:   napi nyolc óra 

12. Munkahelye:       Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda  

4900 Fehérgyarmat, Szent István tér 2.,   

 

felettese utasításának megfelelően  egyéb terület 

 

IV. II. Munkavállalóval szembeni általános elvárások 

 

Ez a munkaköri leírás általános jelleggel rögzíti azokat a kötelezettségeket és magatartási szabályokat, 

melyeket az intézmény alkalmazottaitól elvár, és figyelemmel ezek betartására minősíti, értékeli az 

óvodával való azonosulást. 

 

A munkavállaló köteles 

-Félteni, óvni és növelni az óvoda jó hírnevét. 

-Munkáját az óvoda mindenkori érdekeinek messzemenő figyelembevételével végezni. 

-Anyagi felelőssége mellett vigyázni a rábízott eszközökre, azok rendeltetésszerű használatára. 

-Őrizni a bizalmas értesüléseket, betartani az írásban rögzített, szóban elhangzott 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. 

 

 

III. A munkakör célja: 
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Az intézményben munkaköri leírásának megfelelően végzi tevékenységét. Biztosítja az intézmény 

működéséhez szükséges feltételeket, végzi az adminisztrációs feladatokat. 

 

A munkakör feladatai: 

 -Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és 

beszédmintájával pozitívan hat az óvodás gyermekek fejlődésére. 

-Ellátja az adminisztrációs feladatokat 

-Vezeti az iktatókönyvet 

-Kisebb levelezéseket önállóan lebonyolít 

-Intézményvezetővel történt egyeztetés után megrendeli a javítási, karbantartási munkákat és 

ellenőrzi a munka elvégzését 

-Szükség szerint elviszi a postai küldeményeket 

-Szükség szerint fogadja, továbbítja az óvodába érkező telefonhívásokat 

-Felelős a leltár és vagyon nyilvántartásért 

-Megrendeli a tisztítószereket 

-Ellátja a személyi nyilvántartási feladatokat a KIRA rendszerben 

-Ellátja a szabadság nyilvántartási feladatokat a KIRA rendszerben 

-Ellátja az egyéb juttatások feladását a KIRA rendszerben 

-Elkészíti a jelentéseket 

-Adatokat gyűjt a statisztikához 

-Ellátja a rovattal kapcsolatos feladatokat 

-Nyilvántartja az óvoda dolgozóinak egészségügyi könyvét, az időszerű vizsgálatról érte siti a 

dolgozót 

-Vezeti a dolgozók és gyerekek nyilvántartását a KIR rendszerben 

 

  

 

 

Egyéb feladatok, teendők: 

 -Feladata, hogy a munkaterületén az intézményi vagyon biztonságára ügyeljen, tartsa be a 

vagyonvédelmi előírásokat. 

 -A munkatársi értekezleteken, megbeszéléseken részt vesz. 

 -Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, magánügyeit gyorsan, 

munkafolyamat zavarása nélkül intézze el. 

 

 A gyermekekről pedagógiai információt, az óvoda belső életéről, gazdasági helyzetéről 

felvilágosítást nem adhat. Az óvoda belső életére vonatkozó értesüléseit köteles szolgálati 

titokként megőrizni. 

 

 

Záradék 

 

A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek ismerem 

el. 

 

Kelt.: Fehérgyarmat, 2016. szeptember  1.  

 

 

       …………………………… 

        munkavállaló 
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 …………………………… 

 intézményvezető 

Példányok: 

 1. pld. Munkáltató 

 2. pld. Munkavállaló 

 3. pld. Személyi nyilvántartás 

 

 
 

Karbantartó munkaköri leírás 
 

 

Munkáltató: Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda 

           

 

Munkakört betöltő neve:      

A munkahely megnevezése:  Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda  

Munkaköre:    karbantartó  

 
 

I.Általános rész 

 

Közvetlen felettesének munkaköre: intézményvezető 

 

Helyettesítés 
 

 

Ő helyettesíti:   

Őt helyettesíti:    

Munkaideje:   napi nyolc óra (8 – 16 óra) 

Munkahelye:       Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda  

4900 Fehérgyarmat, Szent István tér 2.,  

Fehérgyarmat, Tavasz utca 4-6.,  

Fehérgyarmat, Hadház utca 2. 

 

felettese utasításának megfelelően  egyéb terület 

 

 II. Munkavállalóval szembeni általános elvárások 

 

Ez a munkaköri leírás általános jelleggel rögzíti azokat a kötelezettségeket és magatartási 

szabályokat, melyeket az intézmény alkalmazottaitól elvár, és figyelemmel ezek betartására 

minősíti, értékeli az óvodával való azonosulást. 
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A munkavállaló köteles 

-Félteni, óvni és növelni az óvoda jó hírnevét. 

-Munkáját az óvoda mindenkori érdekeinek messzemenő figyelembevételével végezni. 

-Anyagi felelőssége mellett vigyázni a rábízott eszközökre, azok rendeltetésszerű 

használatára. 

-Őrizni a bizalmas értesüléseket, betartani az írásban rögzített, szóban elhangzott 

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. 

 

 

III. A munkakör jellemzői 

1. Feladatai: 

-Kisebb villanyszerelő, javítási-karbantartási munkák végzése, kisebb festés, 

vakolás, javítás.  

-Köteles az intézmény területén észlelt és jelzett hibákat, hiányosságokat a tőle 

elvárható és a biztosított feltételeknek megfelelően kijavítani. 

-Azonnali beavatkozást igénylő karbantartási vagy baleset veszélyt előidéző 

munkák esetében, azt köteles azonnal elvégezni, vagy intézkedést kezdeményezni 

ezek megszüntetésére. 

-Rendezvények előkészítésébe aktív részvétel. 

-Az ingatlanon beül és a körbe vevő zöldfelület gondozása (fűnyírás, sövényvágás). 

-Az óvodák területén és körülötte hó eltakarítás, síkosság mentesítés (túlmunkát 

lecsúsztathatja). 

-Az elvégzett munkáról köteles munkanaplót vezetni. 

-Kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat 

betartani. 

-Köteles az óvoda vagyonát gondos gazda módján kezelni, arra vigyázni. 

-Köteles az óvodai vagyonát sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás esetén 

bejelentés megtételére. 

 

 Az óvoda belső életéről, gazdasági helyzetéről felvilágosítást nem adhat. Az óvoda belső 

életére vonatkozó értesüléseit köteles szolgálati titokként megőrizni. 

 

 

Záradék 

 

 

A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek 

ismerem el. 

 



 

 61 

Kelt.: Fehérgyarmat, 2016. szeptember  1.  

 

 

       …………………………… 

        munkavállaló 

 

 

 

 …………………………… 

 intézményvezető 

Példányok: 

 1. pld. Munkáltató 

 2. pld. Munkavállaló 

 3. pld. Személyi nyilvántartás 

 
 

 

 

 

 

 

A  LOBOGÓZÁS SZABÁLYAI 

6.számú melléklet 
 

- A 132/2000. (VII.14.) kormányrendelet értelmében „A nemzeti lobogót állandóan 

kitűzve kell tartani.”  

- A kormányrendelet a középületek fel lobogózásának egyes kérdéseiről előírja a 

középületek számára a megfelelő méretű zászló kitűzését, illetve a fel lobogózás 

szabályait.  

- A zászló állandó minőségének megtartásáról a vezető gondoskodik. 
 
 

 

A HIT- ÉS VALLÁSOKTATÁS FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA 
7.számú melléklet 

 
Az óvoda biztosítja a szülő kérése alapján a gyermek számára a történelmi egyházak 
által szervezett  hit- és vallásoktatást. Ehhez szükséges az óvoda és az egyház között 
létrejött együttműködés, valamint az egyház által biztosított hitoktató. Az óvodával 
kötött megállapodás alapján a hitoktatás nem zavarhatja az óvodai életet, a nevelés 
folyamatát. Az óvoda biztosítja a tevékenységhez szükséges feltételeket. Az 
óvodában, tiszteletben kell tartani a gyermekek, szülők, alkalmazottak lelkiismereti 
és vallásszabadságát. A hit- és vallásoktatás igénylésének eljárásrendje: A történelmi 
egyházak képviselőinek kezdeményezésére, minden év szeptemberében kerül sor a 
szülői igények írásbeli megkérésére. Az igények felmérése után a megkötött 
együttműködési megállapodás alapján kezdi meg tevékenységét az intézményben. 
Az általuk tartott foglalkozások, napirendbe építve, elkülönülten az óvodai 
foglalkozásoktól kerülnek megvalósításra. 
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Titoktartási kötelezettség 
8.számú melléklet 

 
A pedagógust a hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási 
kötelezettség terheli a gyermekkel és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, 
adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, szülővel való kapcsolattartás 
során szerzett tudomást. E kötelezettség független a foglalkozási jogviszony 
fennállásától, és annak megszűnése után, határidő nélkül fennmarad.  
A titoktartási kötelezettség nem terjed ki az értekezleteken a pedagógus közösség 
tagjainak egymásközti, a gyermek fejlődésével összefüggő megbeszélésekre.  
2. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik  
Azokra az esetekre:  

- Ha a gyermekek adatait  meghatározott célokból továbbítja az intézmény.  
- Ha a gyermekek személyes adatait pedagógiai célú rehabilitációs feladatok 

ellátásához továbbítja az intézmény  
- Ha az intézmény az alkalmazottak személyes adatait a foglalkoztatással, 

juttatásokkal, kedvezményekkel, kötelezettségek megállapításával és 
teljesítésével, állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítésével, 
nemzetbiztonsági okokból, a kötelező nyilvántartások vezetése céljából, a 
célnak megfelelőmértékben, célhoz kötötten kezeli.  

 
 
3. Az adattovábbításra jogosult  
Az adattovábbításra az intézmény vezetője és – a meghatalmazás keretei között – az 
általa meghatalmazott vezető vagy más közalkalmazott jogosult.  
4. Önkéntes adatszolgáltatás  
Önkéntes adatszolgáltatás esetén a szülőt is tájékoztatni kell arról, hogy az 
adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező.  
5. Az adatok statisztikai célú felhasználása  
Az alkalmazottak, a gyermekek jelen szabályzatban felsorolt adatai statisztikai célra 
felhasználhatók, de statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan 
módon kell azokat átadni. 

 

 

HIVATALI TITOK MEGŐRZÉSE  

Az intézmény minden dolgozójának kötelessége a hivatali titok megtartása. A 
közalkalmazott nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a 
munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a 
munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járhat. Amennyiben 
adott esetben, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem 
adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, melyek hivatali titoknak minősülnek, 
és amely nyilvánosságra kerülése az óvoda érdekeit sértené. A hivatali titok 
megsértése súlyos vétségnek minősül. Az óvoda valamennyi dolgozója köteles a 
tudomására jutott hivatali titkot megőrizni.  
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Hivatali titoknak minősül:  
- amit a jogszabály annak minősít  
- a dolgozó személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok  
- a gyermekek és a szülők személyiségi jogaihoz fűződő adat  
- továbbá, amit az óvoda vezetője az adott ügy, vagy a zavartalan működés 

biztosítása, illetve az óvoda jó hírnevének megőrzése érdekében vezetői 
utasításban írásban annak minősít. 

 

A szülők tájékoztatásának rendje: Információt elsősorban a gyermek saját óvónője, 
illetve az aktuálisan vele tartózkodó pedagógus szolgáltathat a szülőnek. A nevelési 
munkát segítő dolgozók az érdeklődő szülőket minden esetben irányítsák az 
óvodapedagógushoz. 

 

 

A HELYISÉGEK HASZNÁLATI RENDJE  

9.számú melléklet 
 

Az óvoda zárva tartásának ideje alatt a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti 
rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az óvoda vezetője a fenntartóval 
egyeztetve határozza meg és azt a szülők és az alkalmazotti közösség, és a 
társintézmények tudomására hozza értesítés formájában. Az óvoda működési 
rendjére vonatkozó szabályozást az óvoda Házirendje tartalmazza:  

- az óvoda helyiségeinek használatára  
- a gyermekek kíséretére  
- az étkeztetésre vonatkozóan.  

A dohányzás szabályaira vonatkozó előírásokat a magasabb jogszabályok 
szabályozzák.  
A dolgozók az intézmény helyiségeit nyitvatartási időben akkor és oly módon 
használják, hogy az ne veszélyeztesse a nevelő-oktató tevékenységet, és az 
intézmény egyéb feladatainak ellátását. Ha intézményi alkalmazott a nyitvatartási 
időn túl igénybe kívánja venni az óvoda helyiségeit, ezt az intézményvezetőtől 
írásban kell kérvényeznie, a használat céljának és időpontjának megjelölésével. Az 
intézmény helyiségeinek nyitvatartási időn kívüli használatát indokolt esetben a 
vezető írásban engedélyezi. Az óvoda helyiségeit csak rendeltetésének megfelelően 
lehet használni. Az óvodában csak érvényes egészségügyi kiskönyvvel rendelkező 
munkavállaló dolgozhat.  
Az intézmény teljes területén, az épületben és az udvaron tartózkodó minden 
személy köteles:  

- A közös tulajdont védeni.  
- A berendezéseket rendeltetésszerűen használni.  
- Az óvoda rendjét és tisztaságát megőrizni.  
- Az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni.  
- Katasztrófavédelmi terv előírásai szerint eljárni.  
- A munka és egészségvédelmi szabályokat betartani.  

Az intézmény helyiségeiben párt, vagy párthoz kötődő társadalmi szervezet nem 
működhet! 
 


