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I. Általános rendelkezések 
 
A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a 
szervezeti szabályzat határozza meg. Nkt. 25 § (1) 
Az SZMSZ-t az intézmény vezetője készíti el és a nevelőtestület fogadja el. 
 
1. Az SZMSZ Jogszabályi alapjai: 

 
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. Évi CXC. Törvény (Nkt.) 

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

végrehajtásáról (Vhr.) 

 2012. Évi LXXXVI. Törvény a munka törvénykönyvéről szóló 2012. Évi I. Törvény 

hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról 

 2003. Évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról 

 2012. Évi I. Törvény a munka törvénykönyvéről 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet (EMMI r.) 

 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

 1997. Évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatóságról 

 1992. Évi XXXIII. Törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. Rendelet A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. Évi XXXIII. Törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról  

 2011. Évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 

 1999. Évi XLII. Törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól 

 
 2007. Évi CLII tv. Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről 

 
 Nevelőtestületi határozatok 
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 Vezetői utasítások 

 

2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 

Időbeni hatály: 
Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat a jóváhagyás napjától hatályos. A hatálybalépéssel 
egy időben a korábbi Szervezeti és Működési Szabályzat automatikusan hatályát veszti. A 
jóváhagyásához a fenntartó egyetértése szükséges 

Területi hatály: 
Az intézmény székhelye, feladat ellátási helye, területe és felvételi körzete. 

Személyi hatály: 
A szabályzat hatálya kiterjed: 

 Az intézmény vezetőire és az intézmény dolgozóira, 
 Az intézményben működő testületekre, szervezetekre, 
 Az óvodáskorú gyermekekre, 
 Az óvodáskorú gyermekek szüleire, gondviselőire, 
 Az intézménnyel szerződéses kapcsolatban lévő személyekre, cégekre.  
 Intézménnyel kapcsolatban nem álló más személyek 

 
 

 
 

II. Az intézmény alapadatai 
 
 

OM azonosító száma: 201391 

Neve: Mélykút Város Önkormányzat Óvodája 

Székhelye: Mélykút, Petőfi tér 5.sz. 

Telephely: Mélykút, Hunyadi u. 5.sz 

KSH statisztikai számjel: 15775120-8510-322-03 

Számlaszám:11732174-15775120 

Adószám:15775120-1-03 

Fenntartója és felügyeleti szerve: Mélykút Város Önkormányzata 

Felvehető maximális gyermeklétszám: 144 fő 
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Képviseletre jogosultak: Az intézmény mindenkori vezetője, ill. Távolléte esetén a 

helyettesítési rend szerint illetékes személy 

 
 
1. Szervezeti felépítés 
 

 
 
                                         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az intézmény vezetőjét, az óvoda képviseletére jogosult óvodavezetőt a képviselő-testület 
bízza meg, a 2011.évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII.31.)EMMI 
rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. Évi XXXIII. Törvény, 
valamint a Kjt. Végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet alapján. 

 

Óvodavezető Szülői Szervezet 

Óvodavezető 
helyettes 

Szakmai 
munkaközösség 

vezető 

Érdekképviselet 
Közalkalmazotti 

Tanács 

Megbízott 
óvodapedagógus 

telephelyen 

Csoportvezető 
óvodapedagógusok 

Pedagógiai 
asszisztens 

Dajkák 
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2. Az óvoda működésének általános szabályai, munkarendje  

 20/2012. (viii.31.)Emmi rendelet 4.§ 
 
Az alapító okirat tartalmazza az óvoda nevét, feladatait, a feladatellátást szolgáló vagyon feletti 
rendelkezés jogát, a gazdálkodással összefüggő jogosítványokat, a székhelyen kívül működő 
tagintézmény telephelyét. Nkt.21§(3) 
 
KÉT ÓVODAI EGYSÉG: 
  
    I.sz.   Óvoda Mélykút, Petőfi tér 5.sz.           Székhely 
 II.sz   Óvoda Mélykút, Hunyadi u.5.sz.         Telephely 
  
Az óvoda szakmai tekintetben önálló. Szervezetével és működésével kapcsolatos minden olyan 
ügyben dönt, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. 
A működéssel kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában, ellenőrzésében részt 
vesznek a pedagógusok, a szülők, illetőleg a képviselők- a jogszabályban meghatározottak 
szerint. Nkt.24.§ 
 

3. A működés alapdokumentumai: 
 

 Alapító Okirat 
 Pedagógiai Program 
 Szervezeti és Működési szabályzat 
 Házirend 
 Éves Munkaterv 

 
Az óvodában dolgozó alkalmazottak létszámát a 2.melléklet a 2013.évi CXXIX. Törvényhez 
(2013.09.01-től) szerint kell meghatározni.  
Az óvodai csoportok maximális létszáma 25 fő. 
  
 

4. Közzétételi 
lista: 

 
A köznevelési intézmények közzétételi listájának tartalmaznia kell: 
 

A) felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót, 
B) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok 

számát, 
C) köznevelési feladatot ellátó intézmény egységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési 
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kötelezettség 
    (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az 

egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a 
jogosultsági és igénylési feltételeket is, 

D) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános 
megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal  kapcsolatos  –  nyilvános 
megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami 
Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok 
nyilvános megállapításait, 

E) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési 
évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait, 

F) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó 
jogszabályok megtartásával, 

G) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza. 
(2) Az óvodai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza 
az óvodapedagógusok számát, iskolai végzettségüket, szakképzettségüket, a dajkák 
számát, a dajkák  iskolai  végzettségét,  szakképzettségét,  az  óvodai  csoportok  
számát,  az  egyes csoportokban a gyermekek létszámát. 

 
Az óvoda  jogszabályban előírt nyilvántartásokat köteles vezetni: 
 
         - az alkalmazottak adatai 
         - a gyerekek adatai 

 
Nkt. 41§, 44§ 
Az óvodában a nevelőmunka  Pedagógiai Program /PP/ szerint folyik, melyet nyilvánosságra 
kell hozni. 

 
5. Az óvoda pedagógiai programja tartalmazza: 

 
- azokat a nevelési feladatokat, amelyek biztosítják a gyerekek fejlődését, közösségi életre való 
felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatását. 
- nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében a kisebbségi 
kultúrának és nyelvnek ápolását / szülői igény alapján/. 
 
Az óvoda munkarendje: 
 
1. A nevelési év IX. 1-től a következő év VIII. 31-ig tart. Az óvoda 5 napos / hétfőtől-péntekig / 
munkarenddel üzemel.  
Nyitva tartás: 6-18-ig óvónő 6,30-17,30-ig. Az óvoda a fenntartó rendelkezése szerint tart zárva, 
melyről a szülőket két hónappal előbb értesítjük. A zárva tartás ideje alatt a szülők kérése esetén 
a gyermekeket az erre kijelölt másik óvodában kell elhelyezni. 
A munkahelyen minden dolgozónak a munkakörére megállapított munkaidő kezdete előtt 
legalább 10-15  perccel  meg kell  jelennie munkavégzésre alkalmas állapotban, átöltözve, 
annak érdekében, hogy napi teendőit megfelelően előkészítse. 
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A munka- és pihenőidő 
 
Munkaidő:  a  munkavégzésre  előírt  idő  kezdetétől  annak  befejezéséig  tartó  idő, valamint 
a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység tartama. 
Előkészítő vagy befejező tevékenység: minden olyan feladat ellátása, amelyet a munkavállaló 
munkaköréhez kapcsolódóan, szokás szerint és rendszeresen, külön utasítás nélkül köteles 
elvégezni. Továbbá munkaidejének letelte utáni 15 percben az aznap használt eszközeit a szertári 
rendnek megfelelően elhelyezze. 
A teljes napi munkaidő: napi nyolc óra (általános teljes napi munkaidő). Az óvodapedagógusok 
kötelező óraszáma heti: 32 óra. Az éves munkatervben rögzített feladatok elvégzésére 
(ünnepségek, rendezvények, fogadóórák, gyermekek értékelése, szülős családokkal történő 
programok stb.) A pedagógus a kötelező órájának letöltése után, illetve pihenőnapon is 
berendelhető a 40 órás munkaidejének terhére. 
 
Nem munkaidő: 
 

 A   munkavállaló,   lakó-   vagy   tartózkodási   helyéről,   a   tényleges munkavégzés 
helyére, valamint a munkavégzés helyéről, a lakó- vagy tartózkodási helyére történő utazás 
tartama. 
 A munkaközi szünet: A munkavállaló részére, ha a beosztás szerinti napi munkaidő 
a hat órát meghaladja, húsz perc, munkaközi szünetet kell biztosítani. A munkaközi 
szünetet legalább három, legfeljebb hat óra munkavégzést követően kell kiadni. 
 A napközben igénybe vett munkaközi szünet értelemszerűen megnöveli a napi 
munkaidőt. A munkaközi szünet igénybevételi szándékát, a vezetőnek kell jelezni, az 
igénybe vétel előtt, legkésőbb a munkába álláskor, hogy biztosítani tudja a szakszerű 
helyettesítést 

 
Munkából való távolmaradás jelentése:  
 
A dolgozó a munkából való rendkívüli távolmaradást, illetve annak okát lehetőleg egy 
nappal előbb, de legkésőbb az adott munkanapon 7 óráig köteles jelenteni az 
intézményvezetőnek vagy a helyettesnek, hogy a helyettesítésről intézkedhessen. 
Az óvoda alkalmazottai munkaidőben csak különlegesen sürgős esetekben vezetői engedéllyel 
hagyhatják el az intézményt. 
Az óvoda dolgozói munkaidő beosztásukat, az óvoda vezetőjének előzetes engedélyével, a 
csere lebonyolítási módjának megjelölésével cserélhetik csak el. 
 
A munkavégzés általános szabályai: Az óvoda dolgozói munkájukat, megfelelő 
szakértelemmel, és gondossággal, a munkájukra vonatkozó szabályok, előírások, utasítások 
(munkaköri leírás), és szokások (etikai kódex) szerint végzik. 
 

A vezetők benntartózkodási rendje: 
 

Az óvodavezetőnek, vagy a helyettesének, vagy megbízott rangidős óvodapedagógusnak a teljes 
nyitva tartás ideje alatt az intézményben kell tartózkodnia. A vezetők távollétében a rangidős 
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benntartózkodó óvodapedagógus rendelkezik intézkedési jogkörrel. Telephelyen az óvodavezető 
ad megbízást intézkedési felelős feladatkör ellátására. 
Amennyiben az óvodavezető, vagy helyettese rendkívüli, előre nem látott ok miatt nem tud az 
intézményben tartózkodni, úgy a rangidős óvodapedagógus jogosult  a szükséges intézkedések 
megtételére. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni. 

 
A vezető benntartózkodási rendjét az éves munkatervben, írásban kell meghatározni. 
  
6. A székhely óvoda és a telephely közösségeinek kapcsolattartási formái és rendje: 
 

 
 Vezető beosztások: 

            Magasabb vezető beosztású: óvodavezető 
            A székhelyen működő óvodavezető-helyettes, aki ellátja az általános helyettesi 
feladatokat. 

 Az óvoda alkalmazotti közösségét a székhelyén és telephelyén foglalkoztatott 
valamennyi közalkalmazott alkotja. Ezen belül közösséget alkotnak a székhelyen 
foglalkoztatott és a telephely óvodájában foglalkoztatott közalkalmazottak. 

 Az óvoda nevelőtestületét a székhelyén és telephelyén foglalkoztatott 
óvodapedagógusok alkotják. A székhelyen, valamint a telephely óvodájában az 
óvodapedagógusok önálló közösséget is alkothatnak.  

 Szakmai munkaközösséget hozhatnak létre az óvodapedagógusok azonos feladatok 
ellátására a székhelyen és a telephely óvodájában. 

 Az óvoda székhelyén és a telephelyen a dajkák önálló csoportot alkotnak.  
 
 
Az intézmény közösségeinek tevékenységét az óvodapedagógusok, választott közösségi 
képviselők segítségével az óvodavezető fogja össze. 
Nevelési évenként a kapcsolattartás bővebben az éves munkatervben kerül megfogalmazásra. 
(feladat, cél, felelősök megjelöléséve) 
Az általános óvodavezető helyettes gondoskodik arról, hogy a gyermekeket és a pedagógusokat 
érintő óvodavezetői intézkedések, a telephelyen kellő időben és módon kihirdetésre kerüljenek. 

 
A kapcsolattartás rendszeres formái: 

 
 Különböző értekezletek, 
 Fórumok, 
 Bizottsági ülések, 
 Nyílt napok, 
 E-mail 

 
 



Mélykút Város Önkormányzat Óvodája 
6449 Mélykút, Petőfi tér 5. 

Tel.: 06-77/460-053 
E-mail: ovodamelykut@gmail.com 

 
 

12 
 

 
 
 
 
 
 
Az óvodák egymás közötti kapcsolattartási módja: 

 
 Közös nevelőtestületi értekezletek, 
 Szakmai munkaközösségek (házi bemutató  
    Foglalkozások, minden alkalommal másik óvodában) 
 Közös kirándulások szervezése, 
 Óvodák egymás közötti látogatása  
    Gyermekcsoportokkal, 
 Óvodák közös ünnepsége, 
 E-mail 

 
 
Az óvodavezető a telephelyen a megbízott óvodapedagógussal minden hónapban, illetőleg 
szükség szerint tanácskozik. 

 
 

III.  Az óvoda működésével kapcsolatos általános tudnivalók: 
 

1. Óvodai felvétel, átvétel, óvodai elhelyezés  (20/2012. (VIII.31.)EMMI rendelet 20§) 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. Évi CXC. Törvény 2015. Szeptember 1-jétől hatályba 
lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. Napjáig a 
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai 
foglalkozáson kell részt vennie.  
 
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt a szülők és az 
óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével. 
 
Nkt. 49. § Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek-e 
törvényben foglalt kivétellel- harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke 
óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. Nkt. 8. §(1) Az 
óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.  Az óvoda 
felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, 
feltéve, hogy minden a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több 
településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 
 
 
 

2. Felmentés a rendszeres óvodába járás alól 
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A gyermeket a szülő kérelmére, - ha a családi körülményei, képességének kibontakoztatása, 
sajátos helyzete indokolja, - az jegyző szülő kérelme és az óvodavezető, valamint a védőnő 
egyetértésével felmentheti az alól, hogy a Nkt.45.§ alapján óvodai nevelésben vegyen részt. Ha 
a gyermek fejlettsége az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a 
kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti. 
 

3. Az óvodai elhelyezés megszűnése 
 

Nkt. 53.§   Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha: 
 

 A gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján, 
 A jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására 
 Gyermeket felvették az iskolába , a nevelési év utolsó napján.  

 
 
 

4. A gyermekek kisérése 
 

A gyermekek intézményen kívüli kisérése esetén minden tíz  gyermek után egy 
óvodapedagógust, és egy dajkát kell   biztosítani. 
 

 
5. Az óvoda helyiségeinek használata : 

 
 A csoportszobában szülő csak az engedélyezett esetben tartózkodhat.  

(nyílt nevelési nap, ünnepélyek, rendezvények) 
 Az óvoda épületében az óvodai dolgozókon és a gyermekeken kívül csak a hivatalos 

ügyek intézői tartózkodhatnak. 
 Az óvoda berendezéseit, felszereléseit csak az óvodavezető engedélyével lehet az 

óvodából elvinni, átvételi elismervény ellenében. 
 A gyermekek étkeztetését a GAMESZ irányításával a Napközi otthon látja el. 

 
 

6. Belépés és benntartózkodás rendje  
 
A gyermekeket kísérő szülők kivételével, az óvodával jogviszonyban nem álló személyek 
az óvodavezetőnek jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek meg az óvodában. A kapu 
zárását követően a kaput nyitó dajka a belépőket az óvodavezetőhöz, telephelyen az 
óvodapedagógushoz kísérik. 

 
 
 

7. Engedély nélküli benntartózkodás 
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 A gyermekeket kísérő szülőknek, nagyszülőknek, a szülők által a gyermek elvitelére 
(óvodapedagógusok által őrzött) írásban felruházott, egyéb személyeknek, rokonnak, 
barátnak, stb. 

 
 
 
 

 Az óvodával együttműködési megállapodást kötött szolgáltatónak, a megállapodásban 
leírt időpontra. (néptánc, stb.) 

 Az óvoda logopédusának, az órarendben meghatározott időpontokban, ettől eltérő 
      Időpontokhoz vezetői egyeztetés 
szükséges. 

 
 

8. Vezetői engedély és felügyelet melletti benntartózkodás 
 

 Az óvodával jogviszonyban nem álló személyek, akik a vezetővel történő egyeztetés 
esetén jelenhetnek meg az óvodában. 

 A  váratlanul  érkező  látogatókat  a  dajka  nénik  a  vezetőnek jelentik  be,  a 
tagóvodában a felelős óvodapedagógusnak. 

 Az óvoda iránt érdeklődő szülők. Fényképezés, videózás az óvoda területén csak a 
vezető engedélyével történhet. 

 Az óvodai csoportok, és foglalkozások látogatását, az óvodavezető engedélyezheti. A 
belépés, benntartózkodás engedélyezése minden esetben előzetesen egyeztetett 
időpontban, megfelelő információk beszerzését követően történhet meg. 

 Ügynökök 
 Az intézményi rendezvényeken a kereskedők, árusok, 

fellépők.  
 Áruszállítók 
 Önkormányzati,  vagy  országos  választások  alkalmával,  a  szavazás  ideje  alatt,  a 

szavazókör tagjai és szavazó állampolgárok. 
 Az ételszállító képviselői. 

 
9. Vezetővel való egyeztetés után, felügyelet nélkül tartózkodhatnak az óvodában: 

 
 A fenntartó képviselői. 
 A kormányhivatal ellenőrzést végző megbízottjai. 
 ÁNTSZ, Tűzoltósági, Munkavédelmi ellenőrzést végző megbízottak. 
 Óvoda védőnője, gyermekorvosa 
 Az  óvoda  szolgáltatói  az  együttműködési  megállapodástól  eltérő  

foglalkozások pótlására, valamint szülők részére rendezendő nyitott órákra. 
 Szakszolgálatok munkatársai 

 
10. A távolmaradás igazolására vonatkozó szabályok: 
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 A gyermek távolmaradását a szülőnek be kell jelenteni 
 A nevelési év alatt egészséges gyermek hiányzását indokolt esetben előzetesen az 

óvodavezető engedélyezheti, a három napon túli hiányzás után orvosi igazolással 
látogathatja újra az óvodát a gyerekek. 

 A térítési díjak befizetése, visszafizetése a Napközi otthonban az élelmezésvezetőnél 
történik. Befizetések ideje minden hónap második hetében - az óvodákban a hirdetőtáblán 
feltüntetett napokon. Hiányzás esetén az étkezés lemondható előző nap 11 óráig az üzenő 
füzetbe történő beírással, személyesen, vagy telefonon. A teljes hét lemondása előző hét 
péntek 11 óráig mondható le. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj 
visszafizetésére nem tarthat igényt. 

 
11. A gyermek óvodai előjegyzésének ideje, helye, módja, felelősök: 

Az előjegyzés ideje: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletet: "Az óvodai beiratkozásra tárgyév 
április 20-a és május 20-a között kerül sor." Ezen időszakban az önkormányzat Képviselő-
testülete ad engedélyt az óvodavezető által előterjesztett időpontra. 

 
Előjegyzés helye: I.sz.Óvoda Mélykút, Petőfi tér 5.sz. 
   
 
Felelősök: az óvodavezető és az általános helyettes. 
 
Az új gyermekek fogadása / idő, mód / 
Az új gyerekek fogadása folyamatos a csoportvezető óvodapedagógus dönthet a módjáról- anyás 
beszoktatás, folyamatos érkezés megbeszélése, családlátogatáson a szülőkkel való egyeztetés 
alapján. 
 
 Az óvodai csoportok szervezése: elosztás szabályai: 
Két egységünkben, amely három-három csoportos, osztott csoportok működnek. Kis, középső, 
és nagycsoportos csoportok. Az óvodai csoportok szervezésénél a gyermek létszámot szem előtt 
tartva szervezzük a csoportokat.  
 
Az óvodapedagógusok csoporthoz történő beosztásának elvei: 
A képesítési követelmények alapján az óvodában, óvodapedagógusi munkakörben a főiskolai 
végzettséget írja elő a köznevelési törvény. Lehetőség szerint a felmenő rendszer megvalósítására 
törekszik az óvoda. Az I.sz. II.sz.  Óvodákban két délutános csoport működik. 
 
A nyári időszakban a csoportok szervezése, az óvónői felügyelet biztosítása: 
Minden évben, az óvodákban az elhelyezés igényének felmérése. A két hetet meghaladó takarítási 
szünet alatt gondoskodunk a gyermekek elhelyezéséről másik óvodai egységünkben. Nyáron az 
óvodai csoportok a mindenkori gyermek létszámtól függően szervezzük. 
 
A nyári nagytakarítás szervezése időtartama: 
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Minden év január 31-ig felmérjük az elvégzendő munkákat egyeztetjük a GAMESZ vezetőjével 
az időpontot, majd tájékoztatjuk a szülőket a pontos idejéről. Két hétnél hosszabb zárva tartást 
csak a fenntartó szerv engedélyezésével lehet, amelyet az óvoda vezetője írásban kér a 
fenntartótól. A nyári karbantartást felváltva kell ütemezni, hogy a gyermekek elhelyezéséről az 
intézmény gondoskodni tudjon. 
 
 
 

12. Tiltó rendelkezések 
 

 Az óvodában szeszes ital fogyasztása tilos! 
 Az óvodák egész területén, az óvodai bejárattól 5 m-re tilos a dohányzás! 
 Az óvodában testi fenyítés alkalmazása tilos! 

 
Ha a munkavállaló a fentiek ellen vét már első esetben szigorú felelősségre vonás 
kezdeményezhető! 
 

13. Az óvoda egészségvédelmi szabályai: 
 

 Az óvoda működése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által 
meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani./ fertőtlenítés, takarítás, mosogatás/ 

 Az óvodába megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított 
legrövidebb időn belül haza kell vinnie. Az óvónőnek addig gondoskodnia kell a gyermek 
elkülönítéséről, lázának csillapításáról, ha szükséges orvosi ellátásról. 

 Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát teljes gyógyulásig nem 
látogathatja. 

 Gyermek a betegség után csak orvosi igazolással jöhet ismét óvodába. 
 Fertőző gyermekbetegség esetén az óvodát azonnal értesíteni kell. A további 

megbetegedések elkerülése érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a fertőtlenítésre, 
tisztaságra. 

 Az óvoda konyhájába csak egészségügyi kiskönyvvel rendelkező személy léphet be.  
 Csoportszobába szülő csak engedélyezett alkalommal tartózkodhat/ nyílt nap ünnepélyek  

 
Egyéb tudnivalók: 
 
Az óvoda helyiségeit más, nem oktatási-nevelési célra átengedni csak a gyermekek távollétében, 
a fenntartó engedélyével lehet. Az óvoda dolgozói, továbbá ügynökök, üzletszerzők vagy más 
személyek az óvoda területén kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak. Kivéve: az óvoda 
által szervezett vásár alkalmával. A nevelési-oktatási intézmény helyiségeiben párt, vagy párthoz 
kötődő társadalmi szervezet nem működhet. 

 
 

 
 
 
 



Mélykút Város Önkormányzat Óvodája 
6449 Mélykút, Petőfi tér 5. 

Tel.: 06-77/460-053 
E-mail: ovodamelykut@gmail.com 

 
 

17 
 

 
 
 
 
 
 
 
IV. AZ ÓVODAVEZETÉS SZERKEZETE: 

 
1.  Óvodavezető 
- Az óvoda élén óvodavezető áll, aki az intézmény egyszemélyi felelőse. 
- Hatáskörébe tartozik a rendelkezésére álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez 
szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. 
Az intézményben teljesítménypótlékot nem alkalmazzuk. 
 
Feladata: 

 A nevelőtestület vezetése. 
 A pedagógiai munka irányítása, ellenőrzése. 
 Az óvodaszékkel szülői szervezettel, munkavállalói, érdekképviseleti szervekkel való 

együttműködés. 
 A nemzeti és óvodai ünnepélyek méltó megszervezése. 
 Felelős a jogszabályok, rendeletek betartásáért. 
 Az óvodavezetés feladatai a következő területek szerint csoportosíthatók: 

 Pedagógiai 
 Munkaügyi 
 Gazdálkodási 
 Tanügy-igazgatási 

 
 Polgármesteri Hivatallal gazdálkodási, könyvelési, gazdálkodási feladatok 
 Karbantartási feladatok / GAMESZ / 
 Oktatási Hivatal 
 Nevelési Tanácsadó, Szakértői Bizottság 
 Kormányhivatal 
 Szakmai szervezetek 
 Szakszervezetek 
 a felettes szervek, a szakszervezetek, valamint a Közalkalmazotti Tanács és a szülők 

szervezetének informálása. 
 A Közalkalmazotti Szabályzat és a Szervezeti és Működési Szabályzatban 

megfogalmazott, a vezetésre vonatkozó pontok maradéktalan ellátása. 
 
2. Óvodavezető helyettes 
 

 Az óvodavezető-helyettes megbízást a mindenkori vezető adja, visszavonhatja. 
 A vezető közvetlen munkatársa. 
 A vezető távollétében teljes felelősséggel végzi a vezetési feladatokat. 
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 Munkáját azok a pedagógiai és egyéb feladatok alkotják, melyeket közös megbeszélés, és 
egyeztetés után az óvodavezető írásban meghatároz. 

 A vezető-helyettes megbízásakor a nevelőtestület véleményezési jogkörrel rendelkezik. 
 Az óvodavezető és –helyettes munkaköri feladatait a melléklet tartalmazza. 

 
 
 
3. Szakmai munkaközösség 

 
 Az óvodai intézmény pedagógusai szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre az  Nkt. 

71.§ alapján.   
 A munkaközösség szakmai és módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési 

intézményben folyó nevelőmunka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. 
 Az óvodákban az azonos feladatok ellátására egy szakmai munkaközösség működik. A 

szakmai munkaközösség meghatározza működési rendjét és elkészíti munkatervét. 
 Az óvodában a hatékony működés érdekében egy munkaközösség működik. 
 A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség vezető irányítja. 

 
A szakmai munkaközösség vezetők megbízásának elvei az óvodában: 

 
 Legalább 5 éves kiemelkedő szakmai tevékenység 
 A nevelőtestület által elismert tekintély 
 Továbbképzéseken való aktív részvétel 
 Jó szervező, irányító és kiváló pedagógiai érzékkel  
    Rendelkezzen 
 Az óvodavezető szakmai, módszertani segítője legyen. 
 A munkaközösség vezetőjét a munkaközösség tagjainak javaslatára az óvodavezető bízza 
meg. 
 A munkaközösség vezető munkáját munkaköri leírása alapján végzik. 

 
A szakmai munkaközösség vezető feladatai: 

 
 Figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, 
 Az óvodai szakmai és módszertani tevékenység 
irányítása, ellenőrzése 
 A pedagógusok továbbképzésének, önképzésének 
szervezése, segítése 
 A pályakezdő pedagógusok munkájának segítése 
 A tervező munkában segítségadás 
 Elgondolásai legyenek tudatosak, álljanak 
összhangban az intézmény munkatervével, nevelési 
programjával 
 Kísérje figyelemmel a szakirodalmat, az új 
módszereket, esetenként  számoljon be ezekről a 
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munkaközösség foglalkozásain 
 A bemutató foglalkozáson látottakat értékelje 
 Önként vállaljon feladatokat. 

 
Az óvodákban a munkaközösségi továbbképzések bemutató foglalkozásokkal egybekötve 
vannak megtartva, azzal a céllal, hogy egymás munkáját az óvodapedagógusok jobban 
megismerjék. Évenként egy témában 2 munkaközösségi foglalkozást tartunk. 

 
4. A nevelőmunka belső ellenőrzésének rendje: 

 
Az óvodavezető és a helyettese ellenőrzési ütemterv, illetőleg írásba rögzített munkamegosztás 
alapján, a pedagógiai munka eredményessége és az intézmény zavartalan működése érdekében 
ellenőrzi, értékeli a közalkalmazottak munkáját. Az ellenőrzési ütemtervet nyilvánosságra kell 
hozni. 
 
Az ellenőrzés kiterjed: 
- a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjára, minőségére, és a 
munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre. 
 
Az ellenőrzés fajtái: 
 
1. Tervszerű, előre megbeszélt szempontok szerinti ellenőrzés. 
2. Spontán , alkalomszerű ellenőrzés 
  A/ a problémák feltárása érdekében, megoldás megkeresése 
  B/ a napi felkészülés felmérésének érdekében 
 
Az ellenőrzés tapasztalatait értékelni kell. Az általános tapasztalatokat a nevelőtestülettel 
ismertetni kell. 

 
 

A nevelőtestület 
 
A nevelőtestület tagja az óvoda valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja. 

 
Az óvoda nevelőtestülete a nevelési kérdésekben, az óvodai intézmény működésével kapcsolatos 
ügyekben, valamint a köznevelési törvényben és más jogszabályban meghatározott kérdésekben 
döntési, egyébként pedig, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. (Nkt.70.§) 
 
A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik: 

 
 A nevelési program és módosításának elfogadása  
 A szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása 
 Az óvoda éves munkatervének elfogadása 
 A nevelési intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések,  

                       Beszámolók elfogadása 
 A nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása 
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 A házirend elfogadása 
 Az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal  

                       Összefüggő szakmai vélemény kialakítása 
 Jogszabályban meghatározott más ügyek. 

 
  20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 117.§ 

 
 
A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet a  
                  

 Nevelési intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a 
nevelőtestület véleményét az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, 
valamint az óvodavezető helyettes és a tagóvoda vezetők megbízása, illetve megbízás 
visszavonása előtt. 

 A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére, vagy          
 Eldöntésére tagjaiból – meghatározott időre, vagy alkalmilag – bizottságot hozhat létre,                 

illetve egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre. 
(Kivétel ez alól         a nevelési program és az SZMSZ elfogadása.)  
          

 
A nevelőtestület értekezletei 
 
A nevelőtestület a nevelési év során rendes és rendkívüli értekezletet tart. A nevelőtestület 
rendes értekezleteit az óvoda éves munkatervében meghatározott napirenddel és időpontokban 
az óvoda vezetője hívja össze. Az óvodavezető a rendkívüli nevelőtestületi értekezlet 
összehívásánál a napirend három nappal előbb történő kihirdetésével intézkedik. 

 
A nevelőtestület egy nevelési év során az alábbi értekezleteket tartja: 
 

 Nevelési évet nyitó értekezlet 
 Nevelési értekezlet /továbbképzés/ 
 Nevelési értekezlet 
 Nevelési évet záró értekezlet 
 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az óvoda lényeges problémáinak 
megoldására, ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada, valamint a Közalkalmazotti Tanács, az 
óvoda vezetője, vagy a óvodapedagógusok szükségesnek látják. A rendkívüli nevelőtestületi 
értekezletet foglalkozási időn kívül a kezdeményezéstől számított nyolc napon belül kell 
összehívni. 
 
A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyv készül. (A jegyzőkönyvet az óvodavezető, a 
jegyzőkönyvvezető  írja alá.) 
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A nevelőtestület döntéseit és határozatait, - jogszabályokban meghatározott kivételekkel – nyílt 
szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos szavazás esetén a nevelőtestület 
szavazatszámláló bizottságot jelöl ki.  
A szavazatok egyenlősége esetén az óvodavezető szavazata dönt. A döntések és határozatok az 
intézmény iktatott iratanyagába (irattárba) kerülnek határozati formában. 

 
 
 
 
 
 
A munkaközösségre háruló feladatok: 

 Házi bemutatok szervezése. 
 A munkaközösség témájában a tervező, elemző, értékelő tevékenység. 
 A munkaközösségi tagok ön- és továbbképzése. 

 
Az óvoda alkalmazottainak feladatait a melléklet tartalmazza. 
 
 
V. Az óvodai hagyományok ápolása 
 
1. Gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományok: 

 
 Közös megemlékezések a gyermekek név, illetve születésnapjáról, 
 Ajándékkészítés anyák napjára, kisebb óvodásoknak, 
 Óvodai ünnepélyek, rendezvények megtartása,  
 Télapó, 
 Karácsony, 
 Pünkösd, 
 Farsang,  
 Vásározás,  
 Gyermeknap,  
 Anyák napja, 
 Búcsúzás,  
 Családi nap (sport, játékos vetélkedők) 
 Népi hagyományok felelevenítése, Mihály napi vásározás, Márton napi felvonulás, 

karácsonyi vásár, Kisze báb égetés, Májusfa állítás , szokások, népi kézműves technikák 
bemutatása. 

 Őszi, tavaszi kirándulások, tanulmányi kirándulások / szüret, terménygyűjtés, 
intézmények, létesítmények meglátogatása. 

 
2. A nevelőkkel kapcsolatos hagyományok: 

 
 Szakmai napok szervezése 
 Házi bemutatók szervezése 
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 Továbbképzéseken, tanfolyamokon szerzett ismeretek átadása, megvitatása 
 Dajkák továbbképzése, tájékoztatása az aktuális nevelési feladatokról 
 Pályakezdő, illetve újonnan belépő dolgozók köszöntése, felkarolása 
 A távozó dolgozók, nyugdíjba vonulók búcsúztatása 
 Közös ünnepélyek szervezése- nőnap,, pedagógusnap, névnapok. 

 
 
 
 

 
VI. A szülők és az óvoda kapcsolattartásának rendszere 

 
1. A Szülői Szervezet  

 
20/2012.(VIII.31.) EMMI  rendelet 119 § 
 
Az óvodában a szülők jogaik érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében szülői 
szervezetet működtetnek. 
 
Az óvodai csoportok szülői szervezeteit az egy csoportba járó gyermekek szülei alkotják. 
Minden korcsoportban külön szülői szervezet működik, élükön az elnökkel és az őt segítő 
aktívákkal. (telephely szülői szervezete választ a telephely szülői szervezete közül egy elnököt.) 
 
A szülői szervezetek meghatározott munkaterv szerint működnek, mely munkaterv része az 
óvoda éves munkatervének. Az elnökkel a vezető óvónő és a telephelyen megbízott 
óvodapedagógus tartják a kapcsolatot. Az óvodavezető akadályoztatása esetén az óvodavezető 
helyettes tartja a kapcsolatot. 
 
A korcsoportok szülői szervezetek kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat a választott elnök 
segítségével juttathatják el az óvoda vezetőjéhez. 
 
Az óvodai szülői szervezet választmánya (vezetősége), vagy az óvodai szülői értekezlet akkor 
határozatképes, ha azon az érdekelteknek több mint ötven százaléka jelen van. Döntéseit nyílt 
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.   
 
Az óvoda vezetőjének az óvodai szülői szervezet választmányát (vezetőségét) nevelési 
évenként egy alkalommal, össze kell hívnia, és ezen tájékoztatást kell adnia az óvoda 
feladatairól, tevékenységéről. Az óvodapedagógus a korcsoport szülői munkaközössége 
képviselőjének havi egy alkalommal ad tájékoztatást. 

 
Az óvodai szülői szervezet az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben 
véleményezési, javaslattevő jogot gyakorol: 
 

 A szervezeti és működési szabályzatnak, 
 A gyermek fogadásának, 



Mélykút Város Önkormányzat Óvodája 
6449 Mélykút, Petőfi tér 5. 

Tel.: 06-77/460-053 
E-mail: ovodamelykut@gmail.com 

 
 

23 
 

 A vezetők és a szülői munkaközösség közötti  
     kapcsolattartás módját, az ünnepélyek,  
     megemlékezések,  rendjét szabályozó részeiben, 
 A házirend összeállításában, 
 A szülőket anyagilag is érintő ügyekben, 
 A szülői értekezlet napirendjének meghatározásában, 
 Az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének  
     kialakításában és a gyermekvédelmi feladatok   
     meghatározásában,  
 A munkatervnek a szülőket is érintő részében. 
 Megválasztja a saját tisztségviselőit, 
 Megválasztja a szülők képviselőit, 
 Kialakítja saját működési rendjét,  
 Az óvodai munkatervhez igazodva elkészíti saját  
     munkatervét, 
 Képviseli a szülőket és a gyermekeket köznevelési 
     törvényben megfogalmazott jogaik érvényesítéséhez. 
 Figyelemmel kíséri a nevelőmunka eredményességét.  
     Megállapításairól tájékoztatja a nevelőtestületet és a  
     fenntartót. 
 A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely  
     kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési intézmény   
     vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor.  

Képviselője tanácskozási joggal részt vehet a  
     nevelőtestületi értekezleten.  
 Az óvodavezetői pályázatról véleményt nyilvánít,  

    melyet írásba foglal és az előkészítő bizottság  
    elnökének átad. 
 

 
VII. Az óvoda társadalmi környezetével való kapcsolattartás rendje 

 
Az óvoda vezetője, óvodapedagógusai rendszeres kapcsolatot tartanak fenn az általános iskola 
igazgatójával, illetőleg az érintett alkalmazottakkal, az Gondozási Központ vezetőjével. Évente 
megállapodnak a kapcsolattartás rendjében. Megállapodás alapján részt vesz a Művelődési Ház, 
Könyvtár óvodáskorú gyermekek részére szervezendő programján. 
Gyermekorvos rendszeres szűréseket végez minden korcsoportban. Munkájának segítése minden 
óvodai alkalmazott feladata. A szűrések eredményét a doktornő értékeli, ad tájékoztatást a 
szülőknek. 
Az óvodát a külső intézményekkel, szervekkel fenntartott kapcsolataiban az óvodavezető 
képviseli. Az éves munkatervben rögzítettek alapján, a nevelőtestület is kapcsolatot tart a 
különböző társintézményekkel.  

 
1. Polgármesteri Hivatal és óvoda kapcsolata 
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 Jelentések, beszámolók, intézményvezetői tanácskozásokon  
              Keresztül kölcsönös informálás, 
  

2. Általános Iskola és óvoda kapcsolata 
 

 Az éves munkatervben rögzítetteken kívül, szükség szerinti  
                         Látogatások, hospitálások, közös rendezvények. 
 
 3. Nevelési Tanácsadó, Szakértői Bizottság és óvoda kapcsolata   
 

 Iskolai életre való alkalmasság megállapítása a nevelési tanácsadó 
vezetője  

      Részéről, a nagycsoportos óvodások köréből (óvodavezető,      
      Csoportvezető óvónő javaslata alapján). 
 Logopédiai szűrések és kezelések az arra rászoruló                       
      Gyermekeknél, 

 
 4. Gyermekjóléti szolgálat és az óvoda kapcsolata 

 
 Az óvodavezető rendszeres kapcsolatot tart. 

Havi eset megbeszélések 
 
 5. Művelődési Ház, Könyvtár, Gyermekorvos, védőnők és óvoda kapcsolata 
 

 Nevelési évenként az éves munkatervben rögzítetteken kívül,   
 Szükség szerinti látogatások.  

 
 6. Egyházak és óvoda kapcsolata 

 Az egyházak képviselőivel az óvodavezető tartja a kapcsolatot. 
 
 

 
 

VIII.  Gyermekvédelmi munka megszervezése, ellátása 
 

Az óvodai intézmény vezetője és az óvodában dolgozók közreműködnek a gyermek 
veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében. 

 
Az óvodavezető felel a gyermekvédelmi munka megszervezéséért és ellátásáért. A nevelőtestület 
minden tagjának feladata a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkák elősegítése. 
 
 

 
1. Az óvoda (óvodavezető) gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatai: 
 

 Elősegíteni a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek  
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     óvodába kerülését, 
   A problémákat, a hátrányos helyzetet okozta tüneteket, az  
     okokat felismerni és ha szükséges szakember segítségét kérni, 
   Rendszeres óvodalátogatást figyelemmel kísérni, 
   Rendszeres családlátogatások végzése a csoportvezető óvónővel, 
   A családok szociális és anyagi helyzetének figyelembevételével, a  
     különböző támogatásokhoz való hozzájutást, javaslatával  
    elősegíteni, 
   Az óvodai dolgozóknak személyiségfejlesztő tréningek tartása,   
   Az új és pályakezdő óvónők részére, a gyermekvédelmi munkához    
    segítségnyújtás megszervezése, 
 Az óvodavezető együttműködik a Gyermekjóléti Szolgálattal, illetve a  
    gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó, feladatot ellátó más személyekkel,    
    intézménnyel és hatóságokkal. 
   A Gyermekjóléti Szolgálati esetmegbeszéléseken való  
     részvétel, (az óvodavezető, az óvodavezető   
     helyettes, gyermekvédelmi felelős).  
   A gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változását  
    rendszeresen figyeli és azt a dolgozók tudomására hozza, 
  Fontos feladata, hogy segítse és szorgalmazza a  
    veszélyeztetettség, a hátrányos helyzet kritériumainak  

 intézményi szintű megállapítását, 
  Ha a gyermek veszélyeztetettségének megakadályozása  
    érdekében tett óvodai intézkedési lehetőségek kimerültek,  
    felvenni a kapcsolatot az illetékes szervekkel.  

 Intézkedést kér azoktól a szakemberektől (gyermekjóléti szolgálat, védőnő,      
 Orvos, jegyző), akik illetékesek a gyermek problémáinak megoldásában. 

  Évente legalább egyszer egyeztet a jegyzővel. 
 

Az intézményi faliújságon ki kell függeszteni a gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények 
címét, telefonszámát.  
A nevelési évet nyitó szülői értekezleten az óvoda vezetője tájékoztatja a szülőket az óvodai 
intézmény gyermekvédelmi feladatairól. (Az óvodavezető gyermekvédelmi megbízottat jelölhet 
ki, a gyermekvédelmi feladatokat részben átruházhatja. A felelősség azonban az óvodavezetőé.)  
 

 
IX.  Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok 

kezelési rendje 
 
Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 
Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén 
tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 
dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak 
megfelelően.  
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Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell 
elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: 
 
-   az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 
-   az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, 
-   a gyermekek jogviszonyára vonatkozó bejelentések, 
-   az október 1-jei pedagógus és tanulói lista. OSAP jelentés. 
 
Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az 
óvodavezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni. 
Elektronikus aláírási lehetősége nincs az intézménynek. 
 
Az elektronikus iratok e-mailben továbbíthatók, valamint elektronikus iratot e-mailben 
fogadhatunk. Elektronikus iratot interneten keresztül le lehet tölteni, ki lehet tölteni. Az e-
mailben érkező elektronikus iratot úgy kell tekinteni, mintha hagyományos úton érkezett volna. 
Lehetőség szerint ki kell nyomtatni, iktatni kell az iktatás során fel kell tüntetni az e-mail 
feladóját, az érkezés időpontját, illetve a sorszám előtt „e-mail” szöveggel külön is megjelölni, 
valamint papír alapon is meg kell őrizni. 
 
 

X. Irat kezelés szervezeti rendje 
 
Az óvoda vezetője, a szerv szervezeti és működési szabályzatában határozza meg az 
iratkezelés szervezeti rendjét,  az  iratkezelésre,  valamint  az  azzal  összefüggő 
tevékenységekre vonatkozó feladat- és hatásköröket, továbbá kijelöli az iratkezelés 
felügyeletét ellátó vezetőt. Az iratkezelési szabályzat az SZMSZ mellékletét képezi. 

 
 

XI.  Fakultatív hit-és vallásoktatás feltételeinek biztosítása 
 
Az óvoda, a szülő kérése alapján, a gyermek számára a történelmi egyházak által szervezett 
fakultatív hit-és vallásoktatást biztosít. 
 
Feltételei: 
 
 Ehhez szükséges az óvoda és az egyház között létrejött együttműködési megállapodás, 

az egyház által biztosított hitoktató. 
 Az óvodával kötött megállapodás alapján a hitoktatás nem zavarhatja az óvodai életet, 

a     nevelés folyamatát. Az óvoda biztosítja a tevékenységhez szükséges feltételeket. 
 Az óvodában, tiszteletben kell tartani a gyermekek, szülők, alkalmazottak lelkiismereti 
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és vallásszabadságát. 
 A hit és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához írásban ki kell kérni a 

szülői szervezet véleményét. 
 
 

XII.  Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek felé 
 

Felvilágosítás adás, nyilatkozattétel esetén a következő előírásokat be kell tartani: 
 

Az óvodát érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve a nyilatkozat adásra az óvodavezető, vagy 
az általa megbízott személy jogosult. 
 
A tájékoztatáshoz, nyilatkozat adásához az óvodavezető engedélye szükséges. 
A közölt adatok szakszerűségéért, pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó 
felel. 
 
A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra 
vonatkozó szabályokra, valamint az óvoda jó hírnevére és érdekeire. 
 
Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő  
előtti  nyilvánosságra  hozatala  az  óvoda  tevékenységében  zavart,  anyagi, vagy erkölcsi kárt 
okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe 
tartozik. 
 
A  médiának  adott  nyilatkozattevőnek joga  van  arra,  hogy  a  vele  készített  riport anyagát 
a közlés előtt megismerje. 
 
Óvodai rendezvények alkalmával készített fotók, feljegyzések a szülők írásos nyilatkozata 
alapján jelenhetnek meg elektronikus felületen. 
 
 

XIII. Hivatali titok megőrzése 
 

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. 

 
Hivatali titoknak minősül: 

 
 Amit a jogszabály annak minősít 
 A dolgozó személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos 
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adatok a gyermekek és a szülők személyiségi jogaihoz fűződő adatok 
 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 
 

XIV.  Telefon használat eljárásrendje 
 

A dolgozó a  mobil  telefonját  a  gyermekekkel  való  foglalkozás  teljes  idejében,  néma 
állapotban tarthatja magánál. Az intézményi vonalas telefon kivételes, sürgős esetben 
használható magáncélra. A pedagógus a gyermekek között munkaidejében mobiltelefonját 
magáncélú beszélgetésre, sem a csoportszobában, sem az udvaron nem használhatja. 
 

 

XV.  Vagyonnyilatkozat-tétel 

A vagyonnyilatkozatra kötelezett személyek köre kibővül az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekről szóló 2007.évi CLII. Törvény alapján, melynek rendelkezései 2008. 
januártól 1-jétől léptek hatályba. 

 
Célja: „Az alapvető jogok és kötelességek pártatlan és elfogulatlan érvényesítése, valamint a 
közélet tisztaságának biztosítása és a korrupció megelőzése.” 

Gyakorlati megvalósítása: 
Az a személy, aki a törvény 3.§-ában felsorolt feladatot lát el, tisztséget, illetve munkakört 

tölt be, az e törvényben meghatározott esetekben a törvény mellékletében rögzített adatlap 
kérdései alapján nyilatkozatot tesz a saját és a vele egy háztartásban élő hozzátartozók 
jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni helyzetéről. 

Intézményünkben vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek: 
 Óvodavezető 

 Óvodavezető-helyettes 

A hozzátartozók köre vagyonnyilatkozat szempontjából: 
 A házastárs 
 Az élettárs (Ptk. 685/A§) 
 A közös háztartásban élő szülő, nagyszülő, 
 Gyermek(ek), függetlenül attól, hogy kiskorú-e,  vagy elmúlt 18 éves, és nagykorú (ha 

nincs saját vagyona, akkor ezt a tényt kell rögzíteni) 
 A házastárs, élettárs gyermeke(i), ideértve az örökbe fogadott és nevelt gyermeket is 

 
A hangsúly a közös háztartáson van. Ha valakinek a gyermeke(i), szülei máshol laknak, akkor 
rájuk nem vonatkozik a nyilatkozatadási kötelezettség. 
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A vagyonnyilatkozat-tétel formai követelményei: 
A formai követelményeket a törvény 11. §-a részletesen szabályozza. 

 A vagyon nyilatkozatot két példányban, az e törvény mellékletében meghatározottak 
szerint kell kitölteni, és a kötelezett által, valamennyi oldalán aláírva, példányonként 
külön-külön, zárt borítékba kell helyezni. 

 A nyilatkozó és az őrzéséért felelős személy (óvodavezető) a boríték lezárására szolgáló 
felületen elhelyezett aláírásával egyidejűleg igazolja, hogy a nyilatkozat átadásakor a 
borítékot lezárták. Az őrzésért felelős óvodavezető a nyilatkozatot nyilvántartási 
azonosítóval látja el. 

 A vagyonnyilatkozat egyik példánya a nyilvántartásba vétel után a kötelezettnél marad, 
másik példányát az őrzésért felelős személy (óvodavezető) az egyéb iratoktól 
elkülönítetten kezeli. 

 A vagyonnyilatkozatot tartalmazó borítékokat – a nyilatkozó és az őrzésért felelős 
személy példányát is – csak a 14.§-ban meghatározott vizsgálat során az eljáró szerv 
bonthatja fel. 

 A vagyonnyilatkozat –tételi kötelezettség teljesítését az őrzésért felelős személy 
ellenőrzi. A nyilatkozat tartalmát abban az esetben ismerheti meg, ha a 14.§ 
rendelkezései szerint döntenie kell a vagyongyarapodási vizsgálat kezdeményezéséről. 

Egyéb esetben a boríték(ok) felnyitása törvénytelen, jogi következményeket von maga után! 

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség esedékessége: 
 
Az óvodavezető, óvodavezető helyettes,  

 A továbbiakban, amikor valaki a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó 
jogviszonyba, beosztásba kerül, a feladatkör betölthetősége érdekében a kinevezését 
megelőzően 

 A vagyonnyilatkozat –tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás, munka 
vagy feladatkör megszűnését követő 30 napon belül 

 A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás, munka-
vagy feladatkör fennállása alatt az első vagyonnyilatkozatot követően, ha a törvény 
eltérően nem rendelkezik, 5 év múlva, az esedékesség évében, június 30-ig. 
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Mellékletek 
 
 

 
I. Belső ellenőrzési szabályzat, értékelés rendje 

 
Az önértékelési csoport működését az éves munkaterv tartalmazza, Belső önértékelési 
kézikönyv alapján végzi tevékenységét. 
 

A vezetői ellenőrzés komplex tevékenység, kiterjed a  
 Nevelőmunkára (gyermekek, pedagógusok), 
 Az óvoda egész működésére, 
 A szervezeti kultúrára. 

 
Ellenőrzésre jogosultak: 

 Az óvodavezetője, 
 Vezető-helyettes, 
 A munkaközösség vezető, 
 És a nevelési területek mérésénél az óvodapedagógusok is végzik. 

 
Ellenőrzés 
 
Célja: az intézmény hatékony működésének elősegítése, a tények okainak keresése, adatok 
gyűjtése. A hibák javítása, az eredmények megerősítése, a hatékony módszerek elterjesztése. 
A pedagógiai gyakorlat segítése, annak feltárása, hogy milyen mértékben közelítették meg a 
PP célkitűzéseit. Megelőző ellenőrzés célja: megállapítani tervezett koncepciónk objektív és 
szubjektív feltételeinek minőségét. 
 
Ellenőrzés típusai: 
Az ellenőrzésnek különböző típusi vannak. Tárgyát tekintve az ellenőrzés lehet átfogó 
vizsgálat, célellenőrzés, témavizsgálat és utóellenőrzés. 
   Átfogó ellenőrzés a kitűzött célok, az adott konkrét tevékenység egészére irányul, átfogó 
módon értékeli a pedagógiai vagy a gazdálkodási feladatok végrehajtását, illetve azok 
összhangját. 
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A célellenőrzés egy adott részfeladat, s azon belül egy vagy több meghatározott probléma 
feltárására irányuló eseti jellegű vizsgálat. 
A témavizsgálat azonos időben több érintettnél ugyanazon témára irányuló összehangolt 
összehasonlító vizsgálat. Célja, hogy általánosítható következtetéseket lehessen levonni és 
ennek megfelelő intézkedéseket lehessen hozni. 
  Az utóellenőrzés egy korábban lefolytatott ellenőrzés alapján tett intézkedések végrehajtása, 
illetve az eredmények felülvizsgálatára irányul. 
 
 
 
A belső ellenőrzés rendszere 
A vezetői ellenőrzés 
A vezetői ellenőrzés az irányító tevékenység része. Valamennyi vezető beosztású alkalmazott 
alapvető feladata az irányítása alatta működő pedagógiai és gazdasági terület munkájának 
folyamatos ellenőrzése. A vezetői ellenőrzés az intézmény hierarchikus felépítésének 
megfelelően megosztottan történik. Az óvodavezető, vezető-helyettes, munkaközösség-vezető 
vizsgálatainak le kell fedniük a teljes intézményi működés ellenőrzését. 
 
Az éves ellenőrzés szempontjai: 

 Megjelennek-e a fejlesztő tartalmak      
 A program milyen eredményeket hozott a szocializáció terén, megismerésben, a 

kommunikációban, prevencióba 
 Mennyire biztosítottak az élménynyújtás, komplexitás lehetőségei, a tapasztalatszerzés 

játékos lehetősége 
 Milyen mértékben befolyásolja a nevelőtestület munkakedvét pedagógiai kultúráját a 

PP 
 Mennyire sikeres óvodánk nevelő, fejlesztő munkája 

 
A belső ellenőrzés előkészítése 
Az ellenőrzés előkészítése az ellenőrzést végzők feladata. 
Az ellenőrzés előkészítése során el kell végezni 

 A feladatok szempontok, illetve a prioritások meghatározását. 
 Az ellenőrzés céljainak eléréséhez szükséges szervezési és végrehajtási feltételek 

biztosítását. 
 

Az ellenőrzés előkészítésének információs bázisaként szolgálnak. 
 A korábbi ellenőrzési tapasztalatok. 
 Pedagógiai és tanügy-igazgatási tárgyú statisztikák, jelentések. 

 

A belső értékelési rendszer működtetése 

 
Az ellenőrzéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek 
 
Az óvodavezető jogállása 
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Az óvoda egyszemélyes felelős vezetője a belső ellenőrzés irányítója. Ellenőrzési joga kiterjed 
az intézmény összes alkalmazottjára és munkavégzésükre, valamint a teljes intézményi 
működésre. A köznevelési intézmény felelős vezetőjének feladata, hogy a belső ellenőrzési 
rendszer tárgyi és személyi feltételeit és határidőket adjon az éves ellenőrzési munkaterv és az 
ellenőrzési programok összeállítására és megtartsa az értékelő (realizáló) megbeszéléseket. 
Ezen túlmenően meg kell követelnie a belső ellenőrzési rendszer hatékony működését és el kell 
rendelnie a következetes számonkérést és intézkedést. 
 
 
 
 
Az ellenőrző személyek jogai 
 
Az ellenőrzést végzők jogosultságai az alábbiak: 

 Beléphet az ellenőrzött egység bármely helyiségébe, és betekinthet az ellenőrzött 
egység bármely iratába, okmányába, szekrényébe, az íróasztalának fiókjába. 

 Felvilágosítást, nyilatkozatot kérhet az ellenőrzött egység bármely munkavállalójától 
szóban vagy írásban, vagy azonnal, vagy megadott határidőre. 

 
Az ellenőrző személyek kötelezettségei 
 
Az ellenőrző személyek kötelezettségei az alábbiak: 

 Köteles bejelenteni az ellenőrzöttnek a helyszíni ellenőrzést, annak megkezdését 
megelőzően, amennyiben a bejelentés nem veszélyezteti az ellenőrzés céljának 
megvalósulását. 

 Tárgyilagosan kell a feltárt tények alapján a kialakult helyzetet, felelős megállapításai 
helytállóságáért és megalapozottságáért. 

 Titoktartás vonatkozik rá a hivatalból tudomására jutott adatok, információk 
tekintetében. 

 Ismertetni kell megállapításait az ellenőrzött személlyel és a vonatkozó részeket 
azokkal, akiknek személyes felelősségét név szerint megállapította. 

 
 
Az ellenőrzött személyek jogai és kötelességei 
 
Az ellenőrzött személyek jogai a következők: 

 Meggyőződjenek az ellenőrzés jogszerűségéről. 
 Megismerhetik az ellenőrzésnek a tevékenységükkel kapcsolatos megállapításait. 
 Kifejthetik észrevételeiket és azokra valamilyen formában választ kaphatnak. 

 
Az ellenőrzött személyek kötelességei az alábbiak: 

 Biztosítsák az ellenőrzést végzők részére az ellenőrzés zavartalan lebonyolításának 
minden feltételét. 

 Működjenek együtt az ellenőrzőkkel, a feltett kérdésekre a valóságnak megfelelően 
nyilatkozzanak. 
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 Tegyék meg haladéktalanuk vagy meghatározott határidőre- az ellenőrzés 
megállapításai alapján- a saját hatáskörükben tartozó intézkedéseket és erről 
megfelelően adjanak számot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
A vezető-helyettes, munkaközösség-vezető ellenőrzési feladatai 
A vezető-helyettes ellenőrzése 
 
A vezető-helyettes ellenőrzési területe kiterjed a teljes hatáskörére különösen az alábbiakra: 

 Az oktatási, nevelési dokumentumokban, a határozatokban, a jogi szabályozásokban 
foglaltak betartására. 

 Az intézményi nyilvántartások, statisztikák, összegzések, értékelések, az adminisztráció 
pontos vezetésére. 

 A nevelő-oktató munkával kapcsolatos határidők betartására. 
 A Pedagógiai Program követelményeinek megvalósítására. 
 A gyermek és ifjúságvédelmi munkára 
 Az óvodapedagógusok és más közalkalmazottak munkafegyelmére, az intézményi 

tulajdont károsító eseményekre. 
 
A munkaközösség-vezető ellenőrzési feladatai 
 

 Az intézmény szakmai munkaközösség-vezető, mint középvezető teljes ellenőrzési 
jogkörrel rendelkezik a munkaközösség tagjai felett. 

 A munkaközösség-vezető felelős, a munkaközösségi tagok munkájának 
megszervezéséért, munkájuk szakmai, pedagógiai irányításáért és ellenőrzéséért. 

 A munkaközösség munkatervi feladatainak határidőre való színvonalas elvégzéséért. 
 

 
 

Értékelés rendje 
 
Az értékelésbe bevont tartalmi területek: 

 Működési feltételek 
 Személyi feltételek 
 A nevelőmunka színvonala 
 Felnőtt-gyermek kapcsolat 
 Szülő-óvoda kapcsolata 
 Partnerkapcsolatok 
 Program szellemisége 



Mélykút Város Önkormányzat Óvodája 
6449 Mélykút, Petőfi tér 5. 

Tel.: 06-77/460-053 
E-mail: ovodamelykut@gmail.com 

 
 

35 
 

 
Az eljárás az intézményben foglalkoztatott óvodapedagógus és nem pedagógus alkalmazottak 
teljes tevékenységére alkalmazandó. 

Óvodapedagógusok értékelése (értékelés gyakorisága, értékelendő óvodapedagógusok 
kiválasztása, az értékelés területei az értékelés módszere éves terv tartalmazza). A fejlődés 
érdekében az éves önértékelések elvégzése. A vezetői ellenőrzés után értékelés az érintettel. 
 

 
 
 
Az óvodavezetőnek, pedagógusainak általános feladatai: 
 
Az óvodavezető feladatai: 
 
1. A pedagógiai munka irányítása: 
- Az óvoda éves pedagógiai munkatervéhez a kiemelt feladatok megjelölése, elfogadása. 
- Az óvodai csoportok nevelő-oktató munkájához útmutatás, segítségnyújtás. 
- Nevelői, munkatársi értekezletek előkészítése, lebonyolítása. 
- A pedagógiai felkészültség, munka ellenőrzése, elemzése, értékelése. 
- A szakmai munkaközösség segítése. 
- Az ön-és továbbképzés ösztönzése. 
- A szülői értekezletek, nyíltnapok, fogadóórák nyomon követése, segítése. 
- A tehetséggondozás, a felzárkóztatás és az egyéni fejlesztés figyelemmel kisérése. 
- Intézményi és azon kívüli tapasztalatcsere szervezése. 
- Az óvónők adminisztrációs munkájának ellenőrzése. 
- Az alternatív pedagógiai programok felkutatása, feldolgozása. 
- Pályázatokon való részvétel ösztönzése, segítése. 
 
2. A munkaügyi teendők lebonyolítása: 
- Az óvoda dolgozóinak alkalmazása. 
- A közalkalmazotti osztály, fizetési fokozat megállapítása. 
 

A vezető helyettes kötelező óraszámon felül ellátandó vezetői feladatai 
 Mindenkor segíti és támogatja az óvoda hosszú és rövid távú célkitűzéseinek megvalósítását 

legjobb tudása szerint. 
 A nevelési program célkitűzéseit figyelembe véve a nevelőtestület munkáját segíti, vezeti. 
 Minden évben gondoskodik a nevelési program beválásáról, korrekciójáról. 
 Elősegíti és támogatja a nevelőtestületen belül működő szakmai közösségek munkáját. 
 Elkészíti az óvodapedagógusok és a nem pedagógus munkakörben dolgozók 

munkabeosztását, ellenőrzi annak betartását. 
 Szükség szerint hívja össze a  nevelőtestületet munkaértekezletre, munkatársak, kollégák 

számára biztosítja a korrekt információáramlást. 
 Biztosítja az egészségügyi előírások betartását, kapcsolatot tart az ÁNTSZ –szel, és a 

szükséges intézkedéseket önállóan megteszi. 
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 Elkészíti a szabadságolási ütemtervet, felel a szabadságok törvényes kiadásáért, 
adminisztrálásáért. 

 Kapcsolatot tart a fenntartóval, a szülőkkel, az önkormányzati képviselővel. 
 Figyelemmel kíséri az óvodai befizetéseket, elvégzi az étkezési adagok megfelelő 

rendelését, és ellenőrzi kiadását. 
 Szervezi és irányítja a takarítási munkálatokat a nyári takarítási szünetben, ügyeletet tart az 

előzetes beosztás alapján. 
 Megszervezi a gyermekek tartalmas nyári életét az óvodában, kirándulásokat, sétákat 

szervez, biztosítja a szükséges eszközöket. 
 Ellenőrzi a munkavédelmet és a tűzvédelmi szabályok betartását, betartatását. 
 Ellenőrzi a munkafegyelmet, ösztönzi a jó munkahelyi légkör megteremtését 
 Az éves normatíva és statisztika elkészítésében felelősséggel részt vesz, biztosítja a pontos 

és korrekt adatszolgáltatást. A törzskönyvet évente kétszer vezeti. 
 Támogatja a szakmai munkaközösség vezető munkáját, ahhoz megfelelő segítséget nyújt. 
 A belsőellenőrzési feladatokat önállóan, határidőre ellátja. 
 A balesetvédelmi előírások betartását folyamatosan figyelemmel kíséri, minden baleseti 

forrást haladéktalanul jelent. 
 Tagja a leltározási és selejtezési bizottságnak, azok előkészítésében és lebonyolításában 

aktívan részt vesz. 
 Törekszik az állagmegóvás hathatós betartására és betartatására. 
 Az óvoda rendezvényeinek előkészítésében, a sikeres lebonyolításában tevékenyen 

közreműködik. 
 Az óvodavezető távollétében képviseli az óvodát, kapcsolatot tart társintézményekkel. 
 Szülői szervezettel folyamatosan kapcsolatot tart, mindenkor biztosítja képviseleti 

jogosultságának érvényre juttatását. 
 Figyelemmel kíséri a pályázatokat, elkészítésükben aktívan részt vesz. Ellátja a 

telephelyekkel kapcsolatos menedzselési feladatokat. 
 Koordinálja a szakmai innovációt, a programbeváló és értékelő bizottságok munkáját. 
 Figyelemmel kíséri és betartatja az óvoda törvényes és szakszerű működését 
 A takarékos felhasználás lehetőségeit, az eszközök megóvását 
 A helyi nevelési programban meghatározott nevelő-fejlesztő munka szakszerű végrehajtását, 

megvalósítását 
 Az óvodavezető által szervezett vezető értekezleteken beszámol az időszerű feladatok 

végrehajtásáról, előterjeszti javaslatait. 
 

A telephelyen megbízott óvodapedagógus javaslatot tesz: 
 Az óvoda éves pedagógiai munkatervéhez és helyi programjához 
 Az SZMSZ és a házirend összeállításához 
 A költségvetés tervezéséhez és felhasználásához 
 Továbbképzések megszervezéséhez, továbbtanuláshoz és pedagógusok szakvizsgára való 

felkészítéséhez 
 Szükséges felújítások, javítások, fejlesztések összeállításához 
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 Jutalmazásokra, határozott idejű kereset kiegészítésre, kitüntetésekre, országos és helyi 
elismerésekre való felterjesztésre 

 Pályázatokon való részvételre 
 Szakirodalom vásárlására 
 A munkafegyelem megsértőinek felelősségre vonására 
 A nevelési program folyamatos megújulására, korrekciójára 
 Nevelőtestületi értekezletek témájára, lebonyolítására, nevelés nélküli munkanapok 

megszervezésére 
 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 
 Feladata a rábízott gyerekek nevelése és fejlesztése, a legjobb tudásának megfelelően, 

minden területre kiterjedően. 
 Feladatait a közoktatási törvényben meghatározottak szerint, az országos és helyi nevelési 

program alapján végzi önállóan és felelősséggel. 
 A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyet az 

idevonatkozó jogszabályok határoznak meg. 
 Alkotó módon együttműködik a nevelőmunka fejlesztése, a nevelőtestületi egység 

kialakítása érdekében. 
 Feladata az együttműködés változatos és célszerű formájának kialakítása. 
 Köteles megtartani a pedagógus etika követelményeit, valamint a munkafegyelem és 

közösségi együttműködés normáit.  
 Életszemléletében törekedjen a pozitív beállítottságra, együtt működjön a jó munkahelyi 

légkör megteremtésében! 

 

Az óvodapedagógus alaptevékenysége: 
 Az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel. Munkaidejét 

és kötelező óraszámát a mindenkor érvényben lévő jogszabály alapján határozza meg az 
óvoda vezetője. 

 Felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért. Nevelőtevékenysége keretében 
gondoskodjon a gyermekek testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, 
személyiségének fejlődéséről. Az ismereteket sokoldalúan, és tárgyilagosan közvetítse. A 
humanista pedagógia elveivel ellentétes büntetési eljárásokat nem alkalmazhat (például: testi 
fenyítés, megfélemlítés, csoporttól való eltávolítás, alvásra, vagy étel elfogyasztására való 
kényszerítés). 

 Minden óvónőnek hivatásából eredő kötelessége, hogy fejlessze szakmai és általános 
műveltségét, tökéletesítse pedagógiai munkáját. Ennek érdekében használja fel az 
önképzésben és a szervezett továbbképzésben biztosított lehetőségeket. 

 Az érvényben lévő alapdokumentum előírásai és ajánlásai szerint megfelelően felkészül a 
tervszerű nevelőmunkára. Alkalmazza a gyermekek tevékenységéhez szükséges szemléltető 
eszközöket, segédanyagokat. Ellátja a szakmai munkával kapcsolatos ügyviteli teendőket. 
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 Folyamatosan ellenőrzi, méri, értékeli a gyermekek teljesítményét, fejlődését, és erről a 
fejlődési naplóban, személyiséglapon feljegyzést készít. 

 A csoportszobában és a közös helyiségekben teremtsen esztétikus környezetet, amely 
harmonizál az óvoda többi helyiségével! 

 A külső világ tevékeny megismeréséhez gondoskodjon biztonságos, külső helyszínekről, 
kíséretről! 

 A minőségfejlesztésben aktívan vegyen részt! 
 Megfelelő felkészültséggel, felkérésre, vállaljon és végezzen mentori feladatokat! 
 Kapcsolatot tart a szülőkkel, pedagógiai és egészségügyi felvilágosító tevékenységével 

hozzájárul az óvodai és a családi nevelés egységének kialakításához. A gyermekek és szülők 
emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja. Részt vesz az óvoda szülői értekezletein, 
megszervezi és vezeti azt, a szükségleteknek megfelelően fogadóórát és nyílt napot tart. A 
szülőket folyamatosan érdemben tájékoztatja az óvodában folyó nevelőmunkáról, a 
kisgyermek fejlődéséről. Családlátogatást végez, melyről feljegyzést készít. Közreműködik 
a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető 
körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 

 A nevelés folyamatosságának biztosítása érdekében kapcsolatot tart az iskolai nevelőkkel. 
Az iskolakészültség megállapításához szakvéleményt készít. 

 Támogatja az orvos, a védőnő, az állami gondozott gyermekek esetében a nevelőszülői 
felügyelő munkáját. 

 Felelős a rábízott gyerekek testi épségéért, csoportját nem hagyhatja felügyelet nélkül. A 
gyermekek egészségügyi állapotáról, magatartásáról, viselkedéséről, értelmi képességeinek 
fejlődéséről a szülőt érdemben rendszeresen tájékoztatja. Együttesen gondoskodnak a 
kulturált étkezés, a nyugodt pihenés és gondozás feltételeinek biztosításáról.  

 A gyermek életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttatja a közösségi 
együttműködés magatartási szabályait, törekszik azok betartására. 

 Naprakészen vezeti a csoportmunkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat (mulasztási 
napló, csoportnapló, fejlődési napló, személyiséglapok). 

 Alapvető feladata a rábízott gyermek egyéni differenciált nevelése, a gyermekközösségek 
alapítása, fejlesztése. Vegye figyelembe a gyermek egyéni képességeit, tehetségét, fejlődési 
ütemét, szociokulturális helyzetét, átlagtól eltérő másságát. Biztosítsa a gyermekek részére 
az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket. Feladata a tehetséggondozás, felzárkóztatás, 
a preventív nevelőmunka. 

 Köteles a balesetveszélyt elhárítani, megelőzni, a szükséges intézkedéseket ennek érdekében 
megtenni. 

 Az óvodában olyan időpontban jelenjék meg, hogy munkaidejének kezdetekor 
munkavégzésre rendelkezésre álljon. Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem 
kezdheti meg, távolmaradását jelezze vezetőjének, kollégájának, hogy helyettesítéséről 
időben gondoskodhassanak. Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével 
hagyhatja el az óvodát. 

 A pedagógiai munkával, az óvoda ügyvitelével és működésével kapcsolatos  – kötelező 
óraszámon kívüli – rendszeres, vagy esetenkénti teendőket a vezető útmutatása szerint végzi. 

 Óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait. A csoportszobában elhelyezett leltári 
tárgyakért és az általa használt eszközökért felelősséggel tartozik. 
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 Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival és munkájával, a gyermekek egészségügyi 
és családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni. 

 Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, magánügyeit gyorsan 
(mindössze 3–5 percben), a nevelőmunka zavarása nélkül intézze el. 

Ellenőrzési tevékenység 
 Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai( pedagógiai program, 

SZMSZ, KSZ, házirend,stb) által megfogalmazott célkitűzések, működési rend, a vezetői 
utasítások és a nevelőtestületi határozatok betartása alapján végzi. 

 A fenti dokumentumokban előírtakat a gyermekekkel is betartatja. 
 Ha bármely területen hiányosságot tapasztal, erről értesíti az illetékes vezetőt. 
 
 
 
Ellenőrzésre jogosultak: 
 Az óvodavezető, vezető-helyettes 
 A pedagógiai munka fejlesztése, az eredményes munka érdekében megfigyeléseket 

végezhetnek a nevelőtestület tagjai az intézményi munkatervben jelöltek szerint. 
 
Kapcsolatok 
Napi munkájában rendszeresen együttműködik az óvodapedagógusokkal és az 
óvodavezetéssel, pedagógiai asszisztenssel, dajkákkal. Az intézmény gyermekei és dolgozói 
érdekében kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszik: a társintézményekkel, a szülőkkel ápolja a 
hagyományosan kialakult kapcsolatot. 
Részt vesz az alkalmazotti és a nevelőtestületi értekezleteken. 
 
Munkakörülmények: 
 Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkabeosztásban és szabályok 

betartásával, mindenkor hatályos jogszabályok szellemében, az SZMSZ és a KSZ alapján 
végzi. 

 
Technikai döntések: 
 Betartja  a  tűz- , munka  és  balesetvédelmi  előírásokat. Takarékosan  gazdálkodik  a 

rábízott anyagokkal. 
 Kialakítja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, az anyagi lehetőségek 

szerint. 
 
 
Az óvodapedagógus az óvodára háruló feladatokból köteles az alábbi részfeladatokat ellátni a 
vezető útmutatása szerint: 
 Helyettesítés 
 Szülői értekezlet tartása 
 Előadás, beszámoló, korreferátum, gyakorlati bemutató tartása 
 Szertárfelelős 
 Könyvtárfelelős 
 Jegyzőkönyvvezetés 
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 Az óvodai munkatervben szereplő rendezvények, szabadidős tevékenységek megszervezése  
 Pályázatírásban való részvétel 
 Továbbtanulók segítése 
 Hallgatók gyakorlatának vezetése 
 Leltározás, selejtezés előkészítése 
 Felkérés alapján vállalhat munkavédelmi és tűzvédelmi megbízatást 
 Ifjúságvédelmi feladatokat vállalhat, mint ifjúságvédelmi felelős 
 
 
 
 
 
 

II. Munkaköri leírások 
 

Pedagógiai asszisztens  
Munkaidő: Napi nyolc óra 
 
Feladata: 

Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése. 
A pedagógiai program eredményes megvalósítása, a gyermekek zavartalan és folyamatos 
ellátása érdekében segítse az óvodapedagógusok munkáját. 
 
Szakmai követelmények: 
Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet. 
Minimum 8 általános, új alkalmazás esetén pedagógiai asszisztensi végzettség. Az óvoda 
nevelési és egészségügyi előírásainak, belső szabályzatainak ismerete. Szeretetteljes és 
példaadó viselkedés gyakorlata. 
Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiéné, segítőkészség. 
 
Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi 
légkörnek.  
Az óvoda nevelőtestületével és technikai dolgozóival összhangban szervezi munkáját, 
törekszik  
Az egymást segítő emberi kapcsolatok kialakítására. 
A gondjára bízott gyermekek testi épségéért teljes körű felelősséggel tartozik. 
 
Köteles gondoskodni a gyermekek:  

 Testi szükségleteinek ellátásáról, 
 A gyermekek foglalkoztatásáról. 

 
Fejlődésük optimális segítéséről az óvodapedagógusok iránymutatása szerint: 

 A gyermekek felügyeletének biztosításánál, 
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 A párhuzamosan végezhető tevékenységek megszervezésében és lebonyolításában, 
 A lassabban haladó, egyéni segítséget igénylő gyermekek megsegítésében, 
 A másság elfogadásában (személyes példaadás) 
 A gyermekek biztonságos körülményeinek megteremtésében, a balesetek 

elkerülésének kivédésében, 
 A tevékenységszervezés feltételeinek zökkenőmentes feltételeinek biztosításában,  
 Az óvodai ünnepélyek, hagyományok megszervezésében, lebonyolításában, 
 Figyelemmel kíséri a csoportra, gyermekekre vonatkozó terveket, azok 

megvalósítását felelősségteljesen segíti. 
 Részt vesz a gyermekek egészséges testi és mentálhigiénés környezetének 

kialakításában, 
 A gyermekek óvodai munkájáról a szülőknek tájékoztatást nem ad, őket a 

megfelelő pedagógushoz irányítja. 
 Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, 
 A hivatali titoktartás e munkakörben is kötelező. 
 

Feladatkör részletesen 
Az óvodapedagógus irányítása alapján segíti a csoportban folyó nevelőmunkát: 
 

 Köteles gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek 
foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális megsegítéséről. 

 A tevékenységek megszervezésében az óvónő irányításával segíti a csoportban folyó 
munkát, az eszközöket előkészíti, elrakja, segít a csoportszoba átrendezésében, szükség 
szerint a gyermekeknek egyéni segítséget nyújt. 

 Segíti a gyermekek befogadásának zökkenőmentessé tételét. 
 Aktívan részt vesz a gyermekek gondozási teendőinek ellátásában:  
- Az étkezésnél, 
- Az öltözködésnél, 
- A tisztálkodásban, 
- A levegőztetés előkészítésében, lebonyolításában. 

 
 Sétánál, óvodán kívüli foglalkozásoknál, kirándulásoknál segíti a gyermekek utcai 

közlekedését, a programokon való kulturált részvételt. 
 A délután folyamán- az óvodapedagógus útmutatása szerint- segít a szervezett 

tevékenységek előkészítésében, levezetésében. Esetenként önállóan megtervezi és 
levezeti a játékot. 

 Csendes pihenő alatt és szabadidejében szemléltető eszközöket készít, azokat karban 
tartja, előkészíti a következő napokra. 

 Segít a gyermekek hazabocsájtásánál. 
 Óvodapedagógusi útmutatás alapján önállóan egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést végez. 
 A megtanult fejlesztő terápiák egyes elemeit az óvodapedagógus útmutatása szerint a 

gyermekekkel gyakorolja. 
 Szükség szerint közreműködik a gyermekek orvosi vizsgálatánál, vizsgálatra vagy 

hazakíséri a gyermeket, ha erre utasítást kap. 
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 Kisebb baleset esetén elsősegélyt nyújt, de erről mindenképpen értesíti a beosztott 
óvodapedagógust vagy vezetőt. 

 Ismeri az intézmény alapdokumentumait. 
 Munkáját minden esetben az említett dokumentumok alapján és az óvodapedagógus 

útmutatása szerint végzi. 
 

Napi feladatok: 
 8 órától 9-ig a gyermekek fogadása segítség nyújtás szükségleteik kielégítésében-WC-

zés, mosakodás, étkezés, öltözködés 
 9-től 9,30-ig A csoportok napi tevékenységénél segítségnyújtás, testneveléshez 

előkészületek- kísérés, öltöztetés, foglalkozáson az óvodapedagógusnak 
segítségnyújtás. 

 9,30-tól 10 óráig étkezésnél a tízórai kiosztása felügyelet, WC-zés mosakodás 
 10-től 11,30-ig tevékenységekben részvétel az óvodapedagógusok utasítása szerint, 

öltözködés, séták, helyszíni foglakozásokon részvétel, szabadjáték felügyelete. 
 11,30-tól 13-ig ebéd előkészületeiben segítség a terítésnél naposok munkájának 

irányítása, WC-zés mosakodás, pihenő előkészületi. Az ágyak kiosztása, gyermekek 
vetkőztetése. 

 13-tól 15-ig felügyelet a pihenőnél, szemléltető eszközöket készít, azokat karban tartja, 
előkészíti a következő napokra. 

 15-től 16-ig segítség a gyermekeknek öltözködésnél, az ágyak elrakása, uzsonnához 
előkészületekben a gyermekek irányítása, WC-zés, mosakodás, tevékenységekben való 
részvétel, hazabocsájtás. 

 
Általános magatartási követelmények: 

 A gyermekek, szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait 
maradéktalanul tiszteletben tartja, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ ad. 

 Munkatársaival együttműködő. 
 A munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő és az adott helyzetben 

általában elvárható magatartást tanúsít: 
- a jóhiszeműség és tisztesség elvének megfelelően, 
- a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján figyelembe véve, 
- munkaidején kívül sem tanúsítva olyan magatartást, amely közvetlenül és ténylegesen 
alkalmas munkáltatója jó hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony 
céljának veszélyeztetésére, 
- véleménynyilvánításhoz való jogát a munkáltató jóhírnevét, jogos szervezeti érdekeit 
súlyosan sértő vagy veszélyeztető módon nem gyakorolhatja, 
- köteles a munkája során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni, ezen túlmenően sem 
közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben 
jutott a tudomására. 
 
Felelősségre vonható: 

 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért vagy hiányos elvégzéséért, 
 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért, 
 A jogszabályok, munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek 
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jogainak megsértéséért, 
 A munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, 

megrongálásáért. 
 
 
Ellenőrzési tevékenység 
 
 Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai( pedagógiai program, 

SZMSZ, KSZ, házirend,stb) által megfogalmazott célkitűzések, működési rend, a vezetői 
utasítások és a nevelőtestületi határozatok betartása alapján végzi. 

 A fenti dokumentumokban előírtakat a gyermekekkel is betartatja. 
 Ha bármely területen hiányosságot tapasztal, erről értesíti az illetékes vezetőt. 
 
 
 
Ellenőrzésre jogosultak: 
 Az óvodavezető, vezető-helyettes, óvodapedagógusok 
 A pedagógiai munka fejlesztése, az eredményes munka érdekében megfigyeléseket 

végezhetnek a nevelőtestület tagjai az intézményi munkatervben jelöltek szerint. 
 

Kapcsolatok 
Napi munkájában rendszeresen együttműködik a csoportban dolgozó óvodapedagógusokkal 
és az óvodavezetéssel. Az intézmény gyermekei és dolgozói érdekében kiegyensúlyozott 
kapcsolatra törekszik: a társintézményekkel, a szülőkkel ápolja a hagyományosan kialakult 
kapcsolatot. 
Részt vesz az alkalmazotti és esetenként (meghívottként) a nevelőtestületi értekezleteken. 
 
Munkakörülmények: 
 Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkabeosztásban és szabályok 

betartásával, mindenkor hatályos jogszabályok szellemében, az SZMSZ és a KSZ alapján 
végzi. 

 
Technikai döntések: 
 Betartja  a  tűz- , munka  és  balesetvédelmi  előírásokat. Takarékosan  gazdálkodik  a 

rábízott anyagokkal. 
 Kialakítja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, az anyagi lehetőségek 

szerint. 
 

A dajka általános feladatai a gyermekcsoportban: 
 A csoportvezető óvónő által meghatározott napirend szerint segít a gyermekek 

gondozásában, öltöztetésében, tisztálkodási teendők ellátásában. Az óvónő mellett a nevelési 
terveknek megfelelően tevékenyen részt vesz a gyermekcsoport életében. 

 Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik, segít az ételek kiosztásában, 
az edények leszedésében.  
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 A nyugodt pihenés feltételeinek megteremtéséhez lerakja az ágyakat, ágyneműket, a 
gyermekek jelének figyelembevételével. 

 A terem szellőztetéséről gondoskodik lefekvés előtt. 
 A játék- és egyéb tevékenységekhez szükséges eszközök előkészítésében közreműködik, az 

óvónő útmutatásait követve. 
 A gyermekek érkezésekor és távozásakor szükség szerint segít az öltözőben. 
 Türelmes, kedves hangnemmel segíti a nevelőmunkát, a gyermekek szokásrendjének 

alakulását. 
 Az óvodai nevelés eredményességéhez munkájával nyújtson minőségi szolgáltatást. 
 Hiányzás esetén díjazás ellenében köteles helyettesíteni. 
 Az óvodában olyan időpontban jelenjék meg, hogy munkaidejének kezdetekor a 

munkavégzésre rendelkezésre álljon. 
 Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelezze 

vezetőjének, kollégájának, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. Munkaidő 
alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát. 

 Tevékenyen vegyen részt a minőségfejlesztés megvalósításában (kérdőív, önképzés)! 
 Alkotói módon működjön együtt az óvónőkkel, és munkatársaival! 
 Járuljon hozzá az óvoda jó munkahelyi légkörének kialakításához! 
 Az óvodai ünnepélyeken, hagyományokban aktívan közreműködik, a szervezési feladatokba 

a vezető és az óvónő útmutatásai szerint részt vesz. 
 Séták, kirándulások alkalmával az óvodapedagógusokat segítve kíséri a gyermekcsoportot, 

felügyelve a biztonságos közlekedésre. 
 A baleseti veszélyforrásokat figyeli, azokat haladéktalanul jelenti az óvodavezetőnek. 
 A környezet esztétikai rendjének megteremtésében aktívan közreműködik 
 A rábízott növények, állatok napi gondozásában részt vesz. 
 A napközben megbetegedett gyermekeket felügyeli, ápolja, amíg a szülő érte nem jön.  
 

A dajka egyéb feladatai: 
 Az óvoda helyiségeit a munkamegosztás rendjében tisztán tartja (porszívózás, felmosás) 
 Hetente végez fertőtlenítő takarítást a termekben, öltözőkben, mosdókban. 
 A portalanítást minden nap elvégzi. 
 A játékeszközöket tisztán tartja, a szükséges fertőtlenítéseket igény szerint elvégzi. 
 A tisztítószereket elkülönítve a gyermekektől, biztonságos helyen tárolja. 
 A gyermekcsoport textíliáit mossa, vasalja, javítja a megbeszélt munkamegosztás szerint. 
 Az ablakokat, ajtókat, bútorokat lemossa, tisztítja. 
 Gondozza az óvoda udvarát, a homokozók környékét felsöpri, nyáron locsolja a poros 

udvarrészeket reggeli és délutáni időszakban. 
 A nyári takarítási szünetben elvégzi az éves nagytakarítást. 

 
Ellenőrzési tevékenység: 
 Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai( pedagógiai program, 

SZMSZ, KSZ, házirend,stb) által megfogalmazott célkitűzések, működési rend, a vezetői 
utasítások és a nevelőtestületi határozatok betartása alapján végzi. 
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 A fenti dokumentumokban előírtakat a gyermekekkel is betartatja. 
 Ha bármely területen hiányosságot tapasztal, erről értesíti az illetékes vezetőt. 
 
Ellenőrzésre jogosultak: 
 Az óvodavezető, vezető-helyettes, óvodapedagógusok 
 A pedagógiai munka fejlesztése, az eredményes munka érdekében megfigyeléseket 

végezhetnek a nevelőtestület tagjai az intézményi munkatervben jelöltek szerint. 
 

Kapcsolatok 
Napi munkájában rendszeresen együttműködik a csoportban dolgozó óvodapedagógusokkal 
és az óvodavezetéssel. Az intézmény gyermekei és dolgozói érdekében kiegyensúlyozott 
kapcsolatra törekszik: a társintézményekkel, a szülőkkel ápolja a hagyományosan kialakult 
kapcsolatot. 
Részt vesz az alkalmazotti értekezleteken. 
 
 
Munkakörülmények: 
 Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkabeosztásban és szabályok 

betartásával, mindenkor hatályos jogszabályok szellemében, az SZMSZ és a KSZ alapján 
végzi. 

 
Technikai döntések: 
 Betartja  a  tűz- , munka  és  balesetvédelmi  előírásokat. Takarékosan  gazdálkodik  a 

rábízott anyagokkal. 
 Kialakítja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, az anyagi lehetőségek 

szerint. 
 

 
Dajkák munkaköri leírása I.sz. II.sz. Óvoda: 
6-9-ig udvarrendezés, utcaseprés, fűtés beindítása, konvektorok kezelése, gyermekek fogadása, 
vetkőzésnél segítségnyújtás, testneveléshez a terem portalanítása eszközök előkészítése. Tízórai 
átvétele, elosztása, WC-tés segítségnyújtás. Tízóraiztatás, edények kihordása, seprés a 
kiscsoportban. 
9-től mosogatás 10-ll-ig: kenyérvágás, edények előkészítése az ebédhez. A csoportok napi 
programjától függően sétákon, megfigyeléseken a gyermekek kísérete, játszótéri, udvari játéknál 
felügyelet. 
Ebéd, pihenés előkészítése: 
Kiscsoport: a beszoktatási idő után november 1-től az ebédhez szükséges eszközök elhelyezése 
az előkészítő asztalon a csoport szokásától függően a gyermekek önkiszolgáló rendszerben 
ebédelnek. Ebéd után teremrendezés, ágyak elhelyezése. 
Középső csoport: naposi rendszerben terítenek a gyerekek. A gyerekek segítségével 
teremrendezés, ágyazás. 
Nagycsoport: az óvónő kérése szerint tízórai után seprésnél a naposok irányítása, vagy a munka 
elvégzése. Ágyazás a gyermekek segítségével. 
11,30- ebéd fogadása, elosztása, bekészítés a csoportba. Középső, és nagycsoportban a 
gyermekek önállóan szednek. 
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11,45-kor: csoportok folyamatos WC-tetése, kézmosás. 
12- ebéd. Ágyak kiadása segítség a lefektetésnél.  
Mosogatás, edények elrakása. 
A délutáni munkabeosztásban dolgozó dajka látja el a WC-ben a feladatokat, az 
óvdapedagógusok is segítséget nyújtanak a gyermekek szükségleteinek kielégítésénél. 
Minden dajka, óvodapedagógus a saját csoportjában ebédel. 
Feladatok ebéd után: a termek felseprése, porszívózás, mosdó feltörlése, folyosó feltakarítása 
13,30-tól szalvéta előkészítése, textil, játék javítása. 
14-uzsonna előkészítése, 15-től segítség a felkelésnél, teremrendezésnél. WC-tés, uzsonnáztatás, 
mosogatás. 16-tól takarítás, 16,30-tól gyermekek kiadása. 17-18-ig folyosó, terem feltakarítása. 
 
 
 
 
 
 
Időszakos takarítási munkálatok: ablaktisztítás, függönymosás: 
     November 15-ig 
     Február 15-ig 
     Május 1-ig 
 
Ajtók , lemosható falfelületek lemosása folyamatos / hypós, mosószeres vízzel/. Ágynemű csere: 
kéthetente, törölköző csere: hetente, babaruha mosás kéthetente. Játékok lemosása, fertőtlenítése 
folyamatos. Testnevelés foglalkozáshoz az eszközök lemosása. Selejt eszközök tárolása, jelzése. 
 
 
 

III. Házirend 
 

Alapverő követelmények az óvoda dolgozói számára. 

 

1. Az óvodák valamennyi dolgozója a pontos és zavartalan munkakezdés érdekében, 

munkaidejének kezdetekor már átöltözve foglalja el munkaterületét, és fogadja a gyermekeket. 

2. Az esetleges késésről, s annak indoklásáról a nap folyamán tájékoztatni kell a vezetőt vagy 

helyettest. 

3. Munkaidő alatt az intézmény épületét elhagyni, csak a vezető vagy a helyettes engedélyével 

szabad. 

4. Magánjellegű program miatt csak nagyon indokolt esetben lehet a vezetőtől a távolmaradást 

kérni. 
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5. Megbetegedés esetén legkésőbb a munka megkezdése előtt 1-2 órával informálni kell a 

vezetőt és a közvetlen munkatársat a hiányzásról, hogy az intézkedésre elegendő idő álljon 

rendelkezésre. 

6. Az óvodában történt legkisebb balesetről, orvost igénylő esetről tájékoztatni kell a vezetőt, 

távollétében a helyettest. 

7. A gyermekekről, szülőkről megszerzett adatokat, információkat bizalmasan kell kezelni. 

Ezeket külső személyekkel megtárgyalni nem etikus. 

8. A gyermekekről információt, pedagógiai véleményt, kizárólag csak vele foglalkozó 

pedagógus adhat, vagy indokolt esetben az óvoda vezetője. A szülőt csakis a saját gyermekével 

kapcsolatos dolgokról lehet tájékoztatni. 

9. A szülők részéről történő pénzgyűjtésben sem közvetlenül, sem közvetve részt venni nem 

szabad. 

 

A nevelőtestületre vonatkozó szabályok: 

1. A gyermekeket óvodapedagógusi felügyelet nélkül hagyni a csoportból valós indok nélkül 

kilépni nem lehet. 

2. Óvodáskorú gyermek csak óvodapedagógus felügyeletével tartózkodhat az intézményben a 

teljes nyitvatartási időben I.II.sz. Óvodák: 6,30-17,30-ig. 

3. Másik felnőtt személynek a gyermekeket átadni csak indokolt esetben lehet./ csoport 

összevonás, értekezlet stb./ Ez a szabály a nevelési év időszakára vonatkozik. 

Dajkára bízott gyermek esetében is a műszakban lévő óvodapedagógus felel. 

4. Ha a gyermekcsoport elhagyja az óvoda területét / séta, kirándulás alkalmával/ az 

óvodapedagógus köteles bejelenteni, hogy hová mennek. A gyermekcsoport két felnőtt 

Kíséretével indulhat sétára. 

 

Dajkákra vonatkozó szabályok: 

1. A gyermekekről információt nem adhatnak ki. 

2. A teremben takarítani csak akkor lehet, ha a gyermekek már nem tartózkodnak bent, 

3. A tálaláshoz és takarításhoz nem lehet ugyanazt az öltözéket használni!/ fehér köpeny, kendő 

ebédeltetésnél/ 

4. Az intézményekben, a bejárattól 5 m-re Tilos a dohányzás!  
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Az intézmény minden dolgozója anyagi felelősséggel tartozik a rájuk bízott tárgyakért. 

 
 
 
 

 
 

 
 
  

 
IV. Panaszkezelési szabályzat 

 
Panaszkezelés eljárási rendje 
 
A szabályozás célja: 

1. A munkavégzés során a szülők, alkalmazottak körében keletkező problémák 
megfelelő szinten és a legkorábbi időpontban való megoldása. 

2. A szabályozás érintettjei: közalkalmazotti kör, óvodavezető, és helyettese 
3. A szabályozásért felelős: óvodavezető 
4. Határidő: a problémához rendelt 
5. A szabályzat hatálybalépésének ideje: 2015.09.01. 
6. Szabályzat felülvizsgálata: SZMSZ-el azonos 

 
Eljárás rend: 

 A panaszt, a vélt vagy valós problémát elsősorban és először a „bepanaszolttal” kell 
tisztázni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, akkor tovább kell lépni a 
panaszkezelés szabályzata szerint. 

 Ha a panasz nem a megfelelő szintre érkezik, vissza kell utalni a megfelelőre, erről a 
panaszost értesíteni kell. 

 A panasz legalább II. Szinttől írásba kell foglalni. 
 Amennyiben a probléma megoldásához türelmi időre van szükség, meghatározott 

időtartam után (pl. 1 hónap) az érintettek közösen értékelik a beválást. 
 A panaszkezelés rendjét az érintettekkel ismertetni kell. 
 A panaszokkal kapcsolatos dokumentációt erre a célra kijelölt dossziéban kell tartani. 
 Az óvodavezető ellenőrzi a panaszkezelés folyamatát, összegzi a tapasztalatokat és 

értékeli a megvalósítást, ill. Szükség esetén korrekciós javaslatot tesz és készít. 
 
A tevékenységek szintjei, lépései 
 
A szülőkre vonatkozó panaszkezelési eljárás rend 

 
I. Szint: A panaszos (saját vagy gyermeke képviseletében) a csoport óvodapedagógusához 

fordul problémájával. 
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o Az óvodapedagógus megvizsgálja a panasz jogosságát. Amennyiben nem jogos, 
tisztázza a panaszossal az ügyet, ha jogos tovább viszi az érintettek felé. 

o Jogos panasz esetén egyeztet az érintettekkel és a panaszossal, ha ez eredményes, akkor 
a probléma megnyugtatóan zárul. 

o Jogos panasz esetén egyeztet az érintettekkel és a panaszossal, ha ez nem eredményes, 
akkor a probléma megnyugtatóan zárul. 

o Az óvodapedagógus tájékoztatja az óvodavezetőt. 
Határidő: max. 10 munkanap 
Felelős: óvodapedagógus 
 
 

II. Szint: Az óvodapedagógus továbbítja a panaszt az óvodavezető felé 
 

o Az óvodavezető egyeztet a panaszossal és az érintettel 
o Az egyeztetés, megállapodást írásban rögzítik, ha ez eredményes, akkor a probléma 

megnyugtatóan lezárul. 
Határidő: 15 munkanap  
Felelős: óvodavezető 

 
III. Szint: A panaszos bejelenti, vagy a vezető továbbítja a panaszt a fenntartó felé. 

 
o A vezető a fenntartó bevonásával megvizsgálja a panaszt és közösen megoldási 

javaslatot tesznek a probléma kezelésére. 
o Fenntartói egyeztetés a panaszossal, a megállapodást írásban rögzítik. Ha ez 

eredményes, akkor a probléma megnyugtatóan zárult.  
Határidő: 30 nap  
Felelős: fenntartó 
 

IV. Szint: A panaszos bejelenti panaszát az oktatási ombudsman felé, az ügy végig vitele után 
még a bírósági eljárás van hátra. Az eljárásokat jogszabályi előírások határozzák meg. 

 
 
Alkalmazottakra vonatkozó panaszkezelési eljárási rend 
 
I.szint: A panaszos (dolgozó) problémájával a témakör felelőséhez fordul az alábbiak szerint:  
 
 
Gyermekekkel, szülőkkel kapcsolatos 
kérdések 

Óvodavezető, vezető helyettes 

Neveléssel kapcsolatos kérdések Óvodavezető, vezető helyettes 
Munkaügyi/munkajogi kérdések Közvetlen felettes, elrendelő 
Munkaszervezési kérdések Közvetlen felettes, elrendelő 
Egyéb kérdések Közvetlen felettes, elrendelő 

 
o A felelős kivizsgálja a panasz jogosságát. Amennyiben nem jogos, tisztázza az ügyet a 

panaszossal. Amennyiben jogos, továbbviszi az érintettek felé. 
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o Jogos panasz esetés egyeztet az érintettekkel, a panaszossal. Ha ez eredményes, akkor 
a probléma megnyugtatóan lezárul.  
Határidő: 3 nap 
Felelős: közvetlen felettes 
 

 
 
 
 
 
II.szint: A témakör felelőse közvetíti az írásba foglalt panaszt a területért felelős vezető 
helyettes vagy vezető felé. 

o Vezető vagy vezető helyettes egyeztet a panaszossal és az érintettekkel 
o Egyeztetés, megállapodást írásban rögzítik. Ha ez eredményes, akkor a probléma 

megnyugtatóan lezárul. 
Határidő: 10 munkanap  
Felelős: vezető, vezető helyettes 
 

III.szint: A panaszos bejelenti, vagy a vezető továbbítja a panaszt a fenntartó felé. 
o A vezető a fenntartó bevonásával megvizsgálja a panaszt, közösen megoldási javaslatot 

tesznek a probléma kezelésére. 
o Fenntartói egyeztetés a panaszossal, a megállapodást írásban rögzítik. Ha ez 

eredményes, akkor a probléma megnyugtatóan lezárul. 
      Határidő: 30 munkanap 

Felelős: fenntartó 
 

IV.szint: A panaszos bejelenti panaszát az oktatási ombudsman felé, vagy bírósági keresettel 
él. Az eljárásokat jogszabályi előírások határozzák meg. 
 
 
Kapcsolódó dokumentumok: 

 SZMSZ 
 Munkaköri leírások 
 Iratkezelési szabályzat 

 
Elkészülő dokumentum(ok): 

 Panaszgyűjtő dosszié: panasz leírása, megállapodás, feljegyzés, bírósági határozatok 
másolata 
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V. Az intézmény védő, óvó előírásai 
 
Területi hatálya kiterjed a Mélykút Város Önkormányzat Óvodáinak 2 óvodai épületére. 
Személyi hatálya kiterjed a Mélykút Város Önkormányzat Óvodájának óvodapedagógusaira, 
pedagógiai asszisztenseire, óvodatitkárra, dajkáira, óvodásaira. 
 
- Neve: Mélykút Város Önkormányzat Óvodája 
- Székhelye: 6449 Mélykút, Petőfi tér 5.sz. 
- Az óvoda alapító és fenntartó neve: Mélykút Város Önkormányzat, Mélykút  
- Az óvoda jogállása: Önálló jogi személy az alapító okirat rendelkezése szerint részben önálló 
költségvetési szerv. A köznevelési tv. Szerint megbízott intézményvezetője van. 
- A 6 óvodai csoport 2 épületben működik. 
 
I.sz Óvoda Mélykút, Petőfi tér 5.sz. 
II.sz. Óvoda Mélykút, Hunyadi u. 5.sz. 
 
A gyermekbalesetekkel összefüggő feladatok 
 
Megelőzésben: 
- Óvodapedagógusi feladatokat az köznevelési tv. És a munkaköri leírás tartalmazza. 
- Dajkák feladatai: a takarításnál használt gépeket, eszközöket, takarítószert a gyermekek elől el 
kell zárni, hogy semmilyen körülmények között ne férhessenek hozzá! A takarítást úgy kell 
végezni, hogy az óvodás gyermek ne legyen veszélyeztetve. A gondozási feladatoknál mindig 
legyen dajka a WC-ben, az öltözőben, a mosdóban, a sétánál, a kiránduláson. A tálaló edényeket 
úgy kell elhelyezni, úgy vigyék, hogy a gyermekek ne legyenek veszélyeztetve! Óvodás nem 
tartózkodhat a konyhában, tálalóedényeket, tányérokat, poharakat csak a tálaló asztalra viheti ki! 
- A sérült edényeket selejtezni kell egyéb meghibásodásokat balesetveszélyes hibák elhárításáért 
a vezető-helyettes, megbízott óvodapedagógus felelősek. 
 
Gyermek baleset esetén: 
A balesetet észlelő személy azonnal a balesetet jelenteni a közvetlen vezetőjének és intézkedni 
kell a gyermek ápolásáról, orvosi ellátásáról, az óvodapedagógus értesíti a szülőt, szükség szerint 
orvoshoz, kórházba kíséri a gyermeket. Mindig vele marad, amíg szükséges. Ha a baleset egy 
napnál több ideig tartó betegséget okoz a közvetlen vezető köteles az óvodavezetőnek jelenteni a 
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balesetet. A baleset kivizsgálását a vezető szerint kijelölt bizottság végzi. Bizottságnak minden 
esetben tagja a Közalkalmazotti Tanács képviselője, a gyermek csoportvezetője. 
- A kivizsgálás során meg kell állapítani a baleset okait, a baleset bekövetkezésének megelőzésére 
teendő intézkedéseket. Ezeket írásba kell foglalni. A kivizsgálás megállapításáért a bizottság 
tagjai együttesen felelősek. 
- Súlyos balesetnél az ott tartózkodó vezetőnek helyszínt biztosítani kell, amíg a rendőrség, vagy 
a munkáltató által kijelölt felelős vezető megérkezik. A súlyos balesetek kivizsgálását az 
óvodavezető helyettese irányítja. 
- Azt a rendkívüli eseményt is ki kell vizsgálni, amely véletlen körülmények következtében 
sérülést nem okozott, de a gyermekek egészségét közvetlenül veszélyeztető helyzetet idézett elő. 
A gyermekbelesetek nyilvántartásával és bejelentésével kapcsolatos fontosabb teendők: 
Az óvodákban  „baleseti nyilvántartást” kell vezetni és ebbe a sérült felügyeletéért felelős 
óvodapedagógus nevét is be kell jegyezni:- a sérült nevét, személyi adatait: 
- a sérülés dátumát 
- felgyógyulás időpontját 
- felgyógyulási napok számát 
- megjegyzés a sérülés körülményei 
- a bejegyzés tevőjének alá kell írni. 
A baleset mely 1 napon túl gyógyuló betegséget okoz, minden esetben jegyzőkönyvet kell 
készíteni a mindenkor érvényes nyomtatványon. 
Jegyzőkönyv minden tagintézményben. 
A Baleseti Nyilvántartást az óvodavezető készíti el. 
Jegyzőkönyvet 1 példányban az óvoda székhelyén le kell adni a  nyilvántartáshoz és a baleset 
kivizsgálása céljából: 
- egy példány a sérült szüleinek 
- egy példány a fenntartónak 
-egy példány a Közalkalmazotti Tanácsnak 
- egy példány marad a tagintézményben. 
Súlyos vagy halálos baleseteket a munkáltató azonnal köteles telefonon jelenteni a fenntartónak, 
és az illetékes rendőrkapitányságnak. 
 
 

 
Bombariadó esetén szükséges teendők 
 
 
A védett létesítmény és környezetének leírása, a számításba jöhető veszély helyzetének 
felmérése. 
- Területi hatály kiterjed a Mélykút Város Önkormányzat két óvodájára. 
- Személyi hatálya kiterjed a Mélykút Város Önkormányzat Óvodáival munkaviszonyba álló 
munkavállalóra, valamint az óvodák területén tartózkodó, illetve munkát végzőkre. 
 

- Neve: Mélykút Város Önkormányzat Óvodája  
Székhelye: 6449. Mélykút, Petőfi tér 5.sz. 
 
- Az óvodák alapító és fenntartó szerve:  
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Mélykút Város Önkormányzat Mélykút 
  
- Az óvoda jogállása: önálló jogi személy az alapító okirat rendelkezése szerint önállóan  működő 
költségvetési szerv. 
 
- Az Nkt szerint megbízott intézményvezetője van. 
 
- Az intézmény 2 épületben működik. 
- I.sz. Óvoda, Mélykút, Petőfi tér 5.sz. 
 
- II.sz. Óvoda, Mélykút, Hunyadi u. 5.sz. 
 
Az óvodák épületei jól megközelíthetők, egy szintesek. Az épületek tégla, palakerítéssel körül 
kerítettek. 
Az épületek nem fenyegetett létesítmények. A létesítményekben található veszélyforrások: 
gázvezeték, kazánház. 
Az óvoda, mint funkció kiesése veszélyeztetné a 2,5-6-8 éves korosztály óvodai nevelését. 
I.sz. Óvoda, Mélykút, Petőfi tér 5.sz.: legsebezhetőbb pontja a padlástér, ahol meg lehet bújni, az 
udvaron lévő külső raktár. Az illetéktelen személyek bejutását megnehezíti, hogy a dolgozók jól 
ismerik az épületbe rendszeresen bejárókat, ott tartózkodókat, de előfordulhat, hogy a gyermekek 
hozzátartozójaként kiadva magát illetéktelen személy bejut az óvodába. Nehezíti a bejutást, hogy 
napközben az épületet zárjuk, az esti zárás előtt a dajkák ellenőrzik a helyiségeket. Megkönnyíti 
a bejutókat, hogy az épület nincs riasztóval ellátva. 
- A bomba fenyegetettség célja lehet: pánikkeltés, zsarolás. 
II. Sz. Óvoda, Mélykút, Hunyadi u.5.sz.: legsebezhetőbb pontja a padlástér, kazán. Nehezíti a 
bejutást, hogy a padlásfeljáró az épületben belül van a kazánházzal együtt. Az épület több kisebb 
helyiségből áll, a csoportszobák, folyosó kivételével- öltözők, betegszoba, iroda, nevelői szoba, 
mely mindennapos ellenőrzést igényel nincs-e illetéktelen személy az épületben. Napközben az 
épületet zárjuk, zárás előtt az épületet ellenőrzik. Az épület riasztóval nincs ellátva. 
 
Preventív intézkedések a veszélyhelyzetek kialakulásának csökkentésére: 
- a személyforgalom folyamatos ellenőrzése 
- a benntartózkodók folyamatos nyilvántartása 
- a dolgozók éberségének fokozása / változások figyelemmel kisérése, pl. Ottfelejtett csomag, 
észrevétele, jelzése, ismeretlen személy tartózkodása az épületben. 
- riasztási rendszer 
- felvilágosítás évenkénti oktatás, gyakoroltatás gyermekek, felnőttek. 
 
Bombafenyegetés esetén végrehajtandó általános feladatok, az azok végrehajtásában érintett, 
felelős és intézkedésre jogosult személyek és feladataik meghatározása. 
 
A/ A bejelentés vételével járó feladatok. 
- bejelentés érkezhet levélben és telefonon. A bejelentés fogadására levél esetén fel kell készíteni 
a vezetőket, telefon esetén minden dolgozót azonnal. 
- a fenyegetővel úgy kell tárgyalni, hogy minél több információt megtudjunk : férfi, nő, fiú, lány, 
hangszín, beszédmód, nyelvezet, kiejtés, beszédhibák, ismerős hang, magnóval lejátszott üzenet. 
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B/ Intézkedésre, elhárításra hivatottak értesítése: 
- intézkedésre, döntésre jogosult: óvodavezető, vezető-helyettes, megbízott óvodapedagógusok, 
dajkák 
- elhárításra hivatott szervezetek. 1. Rendőrség, 2. Polgárőrség, 3. Tűzoltók, lehetőleg a 
fenyegetés vételével párhuzamosan történő értesítése. 
 
 
C/ Bejelentés értékelése: 
- mennyire tekinthető komolynak a bejelentés 
- mennyi idő áll rendelkezésre a jelzett esemény bekövetkezéséig 
- indokolt-e a létesítmény kiürítése 
- végrehajtandó feladatok meghatározása 
 
D/ Riasztás végrehajtása: 
- rövid, határozott, egyértelmű értesítés 
 
E/ Kiürítési, előzetes felderítési feladatok: 
- gyorsan kell végrehajtani 
- a személyes tárgyait, ruházatát mindenki vigye magával 
- közművek főkapcsolóit ki kell kapcsolni 
- esetleges detonáció csökkentése érdekében célszerű az ablakokat kinyitni 
- az épület elhagyása után a „gyanús, idegen” tárgy helyét meg kell jegyezni, megvizsgálni nem 
szabad 
- az épületben, vagy környékén tartózkodó, gyanúsan viselkedő, magánál gyanús tárgyat hordó 
személyt vagy személyeket figyelemmel kell kísérni 
- mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület elhagyásában segíteni kell 
- az egyes területek kiürítését a vezető, vagy az irányításával megbízott személy irányítja, 
ellenőrzi a kiürített területeket, és az utolsó elhagyja az épületet. Az egész folyamat a pánik 
kialakulásának megelőzése a folyamatos fegyelmezettség, érzelmeken való uralkodás kell hogy 
jellemző legyen, ezért szükséges a felnőttek, gyermekek megfelelő felkészítése a helyzet feletti 
uralkodni tudás. 
Kutatási, felderítési faladatot a helyszínre érkező szakemberek végzik! 
 
F/ Együttműködési feladatok: 
Az elhárításra hivatott szervezetek tagjaival való együttműködés: információszolgáltatás, 
segítségnyújtás, közreműködés. 
 
Kiürítés számítások a fő és tartalékmenekülési útvonalakon. 
- a kiürítés számbavehető útvonalai az épületek összes lehetséges kijárata 
- kiürítés a megszervezése csoportonként a csoportvezetők, dajkák vezetésével / ha rendezvény 
van az óvodákban nagy a létszám először a gyermekek, s utána a felnőttek / 
 
Feladatok bekövetkező katasztrófa következményeinek enyhítésére: 
- mentési feladatok 
- rendfenntartási feladatok 
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- tűzoltás előkészítési, tűzoltási feladatok 
 
 
 
 
 
 
 
Vezetők névsora, munkahelyi és lakás telefonja. Értesítés módja telefonon: 
 
     Munkahelyi  Lakás 
Doszkocs Lászlóné  460 053  06-70/332-9017 
Torma Lászlóné   460 135  06-70/338-9081 
 
 
Minden óvodai egységben nevelési évben egy alkalommal a kiürítést végre kell hajtani a 
felnőttek, gyerekek részvételével a leírtak szerint. 
 
Felelősök: 
 I.sz Óvoda: Doszkocs Lászlóné 
II.sz Óvoda : Torma Lászlóné 
 
 

 

 

VI. Az intézményi ügyvitel és iratkezelési szabályzat 
 
1. Az ügyvitelre és iratkezelésre vonatkozó szabályzat célja 
Az ügyintézés rendjének meghatározása, az intézményi dokumentációs rendszer 
Működésének szabályozása. 
 
2. A szabályzat hatálya 
A szabályzat az óvodavezetőre, az óvodavezető-helyettesre, óvodatitkárra valamint az 
óvodapedagógusokra terjed ki. 
 
3. Általános rendelkezések 

 Az intézményben folyó ügyintézésért, ügyvitelért az óvoda vezetője a felelős. 
 Az intézmény székhelyén a feladat ellátásában az óvodavezető, az óvodavezető 
 Helyettes, működnek közre. 
 Az óvodai iratokat az óvodavezető iktatja, és a mindenkori jogszabályoknak 

megfelelően, selejtezik 
 Statisztikai adatszolgáltatást és más hivatalos ügyiratot kizárólag az óvodavezető, 

illetve az óvodavezető-helyettes aláírásával, és az intézmény körbélyegzőjével ellátva 
lehet kiadni. 
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4. Ügyvitellel kapcsolatos fogalmak: 
 Ügykör azon ügyek összessége, amely az óvoda életéhez, tevékenységéhez, illetve a 

tevékenységben közreműködő személyekhez kapcsolódik. 
 Az ügykörbe tartozó ügyek megoldásáról a vezető által kijelölt illetékes dolgozónak 

kell gondoskodni 
 
 
 
5. Az óvoda ügykörei: 

 Vezetési, igazgatási és személyi ügyek 
 Nevelési-oktatás ügyek 
 Gazdasági ügyek 

 
6. Az ügyvitel és az ügykezelés irányítása, felügyelete 
Az óvoda feladatainak, hivatalos ügyeinek szervezését, az ügyeket kísérő iratkezelést, ezek 
ellenőrzését az óvodavezető felügyeli. 
 
Óvodavezető 

 Elkészíti az ügyviteli és iratkezelési szabályzatot 
 Jogosult az óvodába érkező küldemények felbontására 
 Jogosult kiadmányozni 
 Jogosult az aláírásra 
 Iktatás 
 Kijelöli az iratok ügyintézőjét 
 Meghatározza az iratok selejtezésének és levéltárba küldésének tervét 
 

Vezető-helyettes 
 A vezető távollétében jogosult az intézménybe érkező küldemények felbontására 
 A vezető távollétében jogosult a kiadmányozásra 
 A vezető távollétében kijelöli az iratok ügyintézőjét 
 Előkészíti, lebonyolítja az irattári anyag selejtezését, levéltárba küldését 

 
Óvodatitkár 

 Jogosult az óvodába érkező küldemények felbontására 
 Iktatás 
 Kijelöli az iratok ügyintézőjét 
 Meghatározza az iratok selejtezésének és levéltárba küldésének tervét 
 Tanügy- igazgatási feladatok és nyilvántartások 
 Munkáltatói feladatok és nyilvántartások 
 Gazdasági feladatok és nyilvántartások 

 
 
7. A kiadmányozás eljárási rendje 
 

A kiadmányozási jog az ügyben történő érdemi döntésre ad felhatalmazást. A 
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kiadmányozási jog jogosultja az óvoda vezetője. 
Kiadmányozási joggal rendelkező a vezető távollétében, akadályoztatása esetén: 
óvodavezető-helyettes 

A óvodavezető kiadmányozza az óvoda egésze tekintetében a beérkező iratokat. 
E szerint, külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak a jelen 
SZMSZ - ben meghatározott kiadmányozási joggal rendelkező vezető írhat alá. 
 
Az óvodavezető kiadmányozza az óvoda egésze tekintetében: 

 Az óvoda működését megállapító szabályzatokat, vezetői intézkedéseket, 
 A helyi önkormányzatot érintő, az intézmény nevében kiadott leveleket, 
 A szakigazgatási és szakhatósági szervek,, a központi államigazgatási szervek területi 

szervei, valamint a bíróságok és ügyészségek vezetői részére címzett iratokat, 
 A munkáltatói, kötelezettségvállalási és utalványozási jogkörrel összefüggő döntések 

iratait, 
 Óvodai beszámolókat, munkaterveket, éves ellenőrzési tervet és értékelések 

dokumentumait, 
 Az intézményi költségvetéseket és költségvetési beszámolókat, 
 Az előirányzat-módosításokat, 
 Mindazon iratokat, melyek az óvoda egészét érintik, 
 A helyi és országgyűlési képviselők megkeresésével összefüggő iratokat, 
 A rendszeres statisztikai jelentéseket, mindazokat az iratokat,a melyekben a 

kiadmányozás jogát magának tartotta fenn. 
 

Az óvodavezető-helyettes kiadmányozza: 
 A megkeresésekre, egyéb beadványokra adott válaszleveleket, valamint egyéb 

kiadmányokat, amennyiben azok kiadmányozását az óvodavezető nem tartotta fenn, és 
arra más nem kapott felhatalmazást 

 A feladatkörébe tartozó ügyekben a megkeresésekre, egyéb beadványokra adandó 
válaszlevelek előkészítése során hozott közbelső intézkedéseket, megkereséseket 
amennyiben azok kiadmányozását a vezető nem tartotta fenn, és arra más nem kapott 
felhatalmazást 

 
8. Az iratokkal, ügyekkel kapcsolatos feladatok: 

 A vezető a küldeménnyel kapcsolatos ügyek elintézésére megbízhat egy ügyintézőt 
 A vezető köteles haladéktalanul bevezetni az iktatókönyvbe az iratot 
 A vezető köteles az ügyek határidejük figyelembevételével elintézni 

 
9. Az iratkezelés: 

 Az óvodába érkező beadványok, egyéb küldemények, illetve az itt keletkezett iratok 
átvétele, elosztása, iktatása nyilvántartása 

 A kiadmányok és egyéb iratok továbbítása, postára adása 
 Irattárazás, irattári kezelés, megőrzés 
 A selejtezés és levéltárnak való átadás 
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Irat 
Minden olyan írott szöveg, számadatsor, tervrajz, térkép, amely az óvoda működésével 
kapcsolatban, bármely eszköz felhasználásával keletkezett, kivéve a megjelentetés 
szándékával készült könyv jellegű kéziratot. 
 
 
 
 
Irattári anyag 
Az óvoda jogelődei során keletkezett irattárba tartozó iratok, mellékletek. 
Levéltári anyag: minden olyan gazdasági, társadalmi, jogi, kulturális, oktatási, vagy egyéb 
irat, melyre az ügyvitelnek már nincs szüksége. 
 
Iratkezelés szabályzat 
Az iratok biztonságos kezelését, átvételét, feldolgozását, rendszerezését, nyilvántartását, 
irattárazását, selejtezését és a levéltárba helyezését szabályozza. 
   
A küldemények átvétele és felbontása 
 
Az intézménybe érkező küldemények átvételére az alábbiak jogosultak: 

 Óvodavezető 
 Vezető-helyettes 
 Óvodatitkár 
 Az intézménybe személyesen benyújtott iratok átvételére a vezető vagy helyettese 

jogosult. 
 Amennyiben a küldemény címzéséből megállapítható, hogy az nem az intézményt 

illeti, felbontás a címzetthez el kell juttatni vagy a postára visszaküldeni. 
 Ha az irat burkolata sérült, vagy felbontva érkezik, az átvevőnek rá kell írnia „Sérülten 

érkezett” vagy „Felbontva érkezett” megjegyzést, a dátumot és alá kell írni. 
 Felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani a névre szóló iratokat, a szülői szervezet 

részére érkezett leveleket. 
 A névre szóló iratot, amennyiben az nem magánjellegű és hivatalos elintézést igényel, 

a címzettnek vissza kell juttatnia a vezetőnek. 
 

Iktatókönyv 
Kézi iktatás céljára hitelesített, oldalszámozott iktatókönyvet kell használni. Iktatókönyvben 
javítani csak áthúzással lehet, hogy az eredeti bejegyzés is olvasható maradjon. A javítást 
áthúzás,”rontott” kézjeggyel kell ellátni.  
 
Az iktatószám minden évben az 1. Sorszámmal kezdődik. Az iktatókönyvön belül az 
iktatószámokat folyamatos, zárt, emelkedő sorszámos rendszerben kell kiadni és nyilvántartani. 
Az iktatókönyvet az év utolsó munkanapján az utolsó irat iktatása után le kell zárni. Az 
iratkezelés rendszerét a naptári év kezdetén, új lapon kell kezdeni. 
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Az iratokat úgy kell iktatni, hogy abból kiderüljön: 
 A beérkezés ideje, 
 Az iktatószám, 
 Az iktatás időpontja, 
 Adathordozó típusa, 
 A küldő adatai, 
 A címzett adatai, 
 Az ügyintéző neve, 
 Az irat tárgya, 
 Kezelési feljegyzések, 
 Az irat holléte. 

 
Nem kell iktatni: 

 Tájékoztatót, 
 Reklámcélú küldeményt, 
 Közlönyöket, folyóiratokat, sajtóterméket, 
 Visszaérkezett tértivevényt, 
 Nyugtát, számlát, számlakivonatot. 

 
10. Elektronikus küldemény 
Kezelése megegyezik a normál küldeményekkel, azzal a különbséggel, hogy a beérkezett 
küldeményt kinyomtatás után át kell adni iktatásra, az ezzel megbízott személynek, kimenő 
küldemény esetén a megérkezés tényét igazoló dokumentumot is mellé kell csatolni.  

11. Adatvédelem 
Az iratokkal és az azok kezeléséhez alkalmazott elektronikus adathordozókkal kapcsolatban 
minden esetben rendelkezni kell a szükséges védelmi intézkedésekről, beleértve a 
vírusvédelmet, a kéretlen elektronikus üzenetek elleni védekezést is. Biztosítani kell az 
illetéktelen hozzáférés megakadályozását mind a papíralapú, mind az elektronikus adathordozó 
esetében. Az ezzel kapcsolatos védekezés, minden esetben az ügykezelő és ügyintéző feladata 
és felelőssége, a munkaköri leírásban szereplő ügykörével megegyezően. 

12. Selejtezés 
 Az iratok selejtezését csak az azok tartalmi jelentőségét ismerő személy irányításával lehet 
végezni az őrzési idő leteltével. A selejtezés időpontját a nyilvántartásba fel kell jegyezni. Az 
elintézett iratokat irattárba kell helyezni. Az irattári őrzés idejét az irattári terv határozza meg. 
Az irattári őrzés idejét az irat végleges irattárba helyezésének évétől kell számítani. A határidő 
nélküli őrzési idővel megjelölt irattári tételeket a nevelési-oktatási intézmény jogutód nélküli 
megszűnése esetén kell megküldeni az illetékes levéltárnak. Az irattári terv nem selejtezhető 
tételeit, továbbá azokat a tételeket, amelyek kiselejtezéséhez az illetékes levéltár nem járult 
hozzá - ha a levéltár másképpen nem rendelkezett - ötven év után át kell adni az illetékes 
levéltárnak.  
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Az irattárban őrzött iratokat legalább ötévenként felül kell vizsgálni, és ki kell választani azokat, 
amelyeknek az őrzési ideje az irattári tervben foglaltak szerint lejárt. Az iratok selejtezését a 
nevelési-oktatási intézmény vezetője rendeli el és ellenőrzi.  
A tervezett iratselejtezést harminc nappal előbb be kell jelenteni az illetékes levéltárnak. A 
selejtezésre szánt iratokról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a 
selejtezett irattári tételeket, az irattárba helyezés évét és az irat mennyiségét. A selejtezési 
jegyzőkönyv kettő példányát meg kell küldeni az illetékes levéltárnak. A selejtezett iratokat 
megsemmisíteni, hasznosítani csak a levéltárnak - a visszaküldött selejtezési jegyzőkönyvre 
vezetett - hozzájárulása alapján lehet. Ha a nevelési-oktatási intézmény jogutódlással szűnik 
meg, az el nem intézett, folyamatban lévő ügyek iratait, továbbá az irattárat a jogutód veszi át. 
Az el nem intézett, folyamatban lévő ügyeket a jogutód iktatókönyvébe be kell vezetni.  
Az irattár átvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek egy példányát meg kell küldeni az 
illetékes levéltárnak. Ha a nevelési-oktatási intézmény jogutód nélkül szűnik meg, a nevelési-
oktatási intézmény vezetője a fenntartó intézkedésének megfelelően gondoskodik a feladatok 
ellátásáról. A jogutód nélkül megszűnő intézmény irattárában elhelyezett iratainak jegyzékét - 
az iratok elhelyezésével kapcsolatos intézkedésről szóló tájékoztatást - a nevelési-oktatási 
intézmény vezetője megküldi az illetékes levéltárnak. 

13. Irattári terv  
 
Irattári 
Tétélsz.: 

Vezetési, igazgatási és személyi ügyek Őrzési idő (év) 

1. Intézméy létesítés, átszervezés, feljesztés Nem selejtezhető 
2.  Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek Nem selejtezhető 
3. Személyzeti bér és munkaügy 50 év 
4.  Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem, baleseti 

jegyzőkönyvek 
10 év 

5. Fenntartói irányítás 10 év 
6. Szakmai ellenőrzések 10 év 
7.  Megállapodások, bírósági államigazgatási ügyek 10 év 
8. Belső szabályzatok 10 év 
9.  Polgári védelem 10 év 
10. Munkatervek, jelentések, statisztikák  5 év 
11. Panaszügyek  5 év 
 Nevelés, oktatási ügyek 

 
 

12. Nevelés-oktatási kísérletek, újítások 10 év 
13.  Törzslapok, póttörzslapok, beíratási naplók Nem selejtezhető 
14. Felvétel, átvétel 20 év 
15. Naplók csoport naplók  5 év 
16. Szülői szervezet működése  5 év 
17. Szaktanácsadói, szakértői javaslatok  5 év 
18. Gyermek és ifjúságvédelem  3 év 
 Gazdasági ügyek  
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19. Ingatlan- nyilvántartás, -kezelés,- fenntartás, épület 
tervrajzok, használatbavételi engedély 

Határidő nélkül 

20. Éves költségvetés, költségvetési beszámolók, könyvelési 
bizonylatok 

 5 év 

21. Óvodások ellátása  5 év 
 
 
 
 
 
14. Az óvodai bélyegzők használata: 
Az óvodai hivatalos bélyegzőinak készítésére, használatára az óvodavezető adhat engedélyt. 
A tönkrement elavult bélyegzőt az óvodavezető felügyelete mellett meg kell semmisíteni. 
A megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell készíteni. 
A bélyegző elvesztése esetén jegyzőkönyvet kell készíteni és az elveszést az 
óvodavezetőnek közleményben közzé kell tenni. 
A körbélyegzőt az óvoda vezetője és az óvodavezető-helyettes használhatja. Hivatalos 
iratokon aláírási joggal a z óvoda vezetője és az óvodavezető-helyettes rendelkezik. A 
bélyegzőket a vezető irodában elzárva kell tartani. 
 
A bélyegzők: az óvoda levelezés során 
Hosszú bélyegző:  
    Mélykút Város 
Önkormányzat Óvodája 
6449 Mélykút, Petőfi tér 5. 
   Tel: 06-77/460-053 
 
Feliratú bélyegzőt használ. 
 
Körbélyegző:  

A hivatalos bélyegző lenyomatát csak a kiadmányozásra jogosult aláírásával ellátott    
kiadmányokon lehet használni. 
 
Az óvoda hivatalos körbélyegzője: 
Körbe: Mélykút Város Önkormányzat Óvodája   * Mélykút* 
Középen az állami címer 

 
 

15. Kötelező tanügyi nyilvántartások: 
- Beírási „Felvételi és előjegyzési napló” 
- Felvételi és mulasztási napló 
- Óvodai törzskönyv 
- Óvodai csoportnapló 
- Tankötelezettség megállapításához szükséges „Óvodai szakvélemény” 
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16. Záró rendelkezések 
A szabályzat kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára. Az SZMSZ-el, egy időben lép 
hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az intézmény iratkezelésére vonatkozó minden 
más belső utasítás. 
 

 

 

 

VII. Adat- és iratkezelési szabályzat 

Általános rendelkezések 
 
 
1. Az Adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja 
Az alkalmazottak, valamint a gyermekek adatai nyilvántartása, kezelése, továbbítása, 

Nyilvánosságra hozatala, intézményi rendjének megállapítása, az ezekkel összefüggő 
adatvédelmi követelmények szabályozása.  

 
2. A Szabályzat alapját képező jogszabályok 
 A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1995. Évi 

LXVI. Törvény, 335/2005. (XII.29.) Korm. Rendelet 
 2011.évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 
 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. Évi XXXIII. Törvény (továbbiakban: Kjt.) 

83/B–D §-ai és az 5. Számú melléklete 
 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 
 
3. A Szabályzat hatálya 
3.1 A Szabályzat hatálya kiterjed az óvoda vezetőjére, vezető beosztású alkalmazottaira, 
minden közalkalmazottjára, továbbá az intézmény gyermekeire.  
 
3.2 Ezen szabályzat szerint kell ellátnia 

– A közalkalmazotti alapnyilvántartást, valamint a közalkalmazott személyi iratainak és 
adatainak kezelését (továbbiakban együtt: közalkalmazotti adatkezelés), továbbá 

– A gyermekek adatainak nyilvántartását, továbbítását, kezelését (továbbiakban: 
gyermekek adatainak kezelése).  

 
A gyermekekkel kapcsolatos titoktartási kötelezettség független a közalkalmazotti jogviszony 
fennállásától, hiszen az annak megszűnése után határidő nélkül fennmarad.  
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3.3 A Szabályzatot megfelelően kell alkalmazni a közalkalmazotti jogviszony megszűnése 

után, illetve e jogviszony létesítésére irányuló előzetes eljárásokra.  
 
  
 
 
 
 
 
4. A Szabályzatban használt fogalmakhoz a Függelék szerinti Értelmező rendelkezések 

kapcsolódnak. 
 
1. Rész 
A közalkalmazottakra vonatkozó adatkezelés 
 
1. Felelősség a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért 
 
1.1 Az intézményben a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért 

felelősséggel tartozik:  
– Az óvoda vezetője 
– A teljesítményértékelésben részt vevő vezető 
– A személyügyi adatkezelésben bármilyen formában közreműködő közalkalmazott 
– A közalkalmazott a saját adatainak közlése tekintetében 

 
1.2 Az óvoda vezetője felelős a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok védelmére 

és kezelésére vonatkozó jogszabályok, valamint a Szabályzatban rögzített előírások 
megtartásáért, illetve e követelmények ellenőrzéséért.  

 
1.3 Az óvodavezető, a helyettesek felelősek az illetményszámfejtés körébe tartozó adatok 

intézményen belüli feldolgozása és továbbítása során az adatvédelmi rendelkezések 
betartásáért.  

 
2. Az alkalmazottak nyilvántartott adatai 
 
2.1 A 2011.évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről alapján nyilvántartott adatok: 
A) név, születési hely és idő, állampolgárság: 
B) lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, oktatási azonosító szám, 

pedagógusigazolványának száma, jogviszonya időtartamát, és heti munkaidejének 
mértékét 

C) munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok, 
       Iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása; 

– Munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, besorolással 
kapcsolatos adatok; 

– Alkalmazott részére adott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek; 
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– Munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre 
irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés; 

– Munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelő 
tartozás és annak jogosultja; 

– Szabadság, kiadott szabadság; 
– Alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei; 
– Az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei; 
– Az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei; 
– A többi adat az érintett hozzájárulásával. 

 
 

2.2 A Nkt. Szerint nyilvántartott és kezelt adatok köre alapvetően megegyezik a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 5. Számú mellékletében meghatározott 
adatkörök adataival, ezért az alkalmazottak adatainak nyilvántartására a közalkalmazotti 
alapnyilvántartás vezetése szolgál a Szabályzat melléklete szerinti adatkörök formájában. 

2.3 A közalkalmazotti alapnyilvántartás rendezetten tárolja és feldolgozza a közalkalmazott 
közalkalmazotti jogviszonyával összefüggésben keletkezett és azzal kapcsolatban álló 
adatait.  

2.4 A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörén kívül – törvény eltérő rendelkezése 
hiányában – adatszerzés nem végezhető, ilyen adat nem tartható nyilván.  

2.5 Az óvoda külön törvény alapján nyilvántartja a közalkalmazott bankszámlaszámát, 
valamint a magánnyugdíj-pénztári tagságával kapcsolatos adatokat.  

 
 
3. A közalkalmazotti adatkezelésben közreműködők feladatai 
 
3.1 Az intézmény közalkalmazottainak adatkezelését az óvodavezető végzi.  
 
3.2 A dajkák tekintetében az adatkezelésben a székhelyen az általános óvodavezető-helyettes, 

telephelyvezető működik közre. 
 
3.3 A magasabb vezető beosztású óvodavezető tekintetében a közalkalmazotti adatkezelést a 

munkáltatói jogokat gyakorló fenntartó szerv látja el. 
 
3.4 Az adatkezelés során gondoskodni kell arról, hogy: 

– A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat és megállapítás az adatkezelés teljes 
folyamatában megfeleljen a jogszabályi rendelkezések tartalmának; 

– A személyi iratra csak olyan adat, illetve megállapítás kerülhessen, amelynek alapja 
közokirat vagy a közalkalmazott írásbeli nyilatkozata, írásbeli rendelkezése, bíróság 
vagy más hatóság döntése, jogszabályi rendelkezés; 

– A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat helyesbítésre és törlésre kerüljön, ha 
a személyi iraton szereplő adat a valóságnak már nem felel meg; 

– A közalkalmazott írásbeli hozzájárulásának beszerzése az önkéntes adatszolgáltatás 
körébe tartozó adatok nyilvántartását megelőzően történjen meg.  
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4. A közalkalmazotti alapnyilvántartás vezetése, az adatok továbbítása 

4.1 A közalkalmazotti alapnyilvántartás számítógépes módszerrel is vezethető. Ez esetben – a 
következő kivételekkel – papír alapú adatlapot nem kell vezetni. A számítógéppel vezetett 
adatokat ki kell nyomtatni  
– A közalkalmazott adatainak első alkalommal történő felvételekor, hogy az aláírásával 

igazolja az adatok valódiságát, 
– A közalkalmazott áthelyezésekor, 
– A közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén, 
– A betekintési jog gyakorlójának erre irányuló külön kérelmére azokat az adatokat, 

amelyekre betekintési joga kiterjed. 
 
4.2 A 4.1 pont alapján készített iratokat személyügyi iratként kell kezelni. 
 
4.3 A számítógépes módszerrel vezetett alapnyilvántartásból a közalkalmazotti jogviszony 

megszűnése és végleges áthelyezés esetén azonnal és véglegesen törölni kell a 
közalkalmazott személyazonosító adatait. Statisztikai célokból a személyazonosításra 
alkalmatlan adatok továbbra is felhasználhatók. 

 
4.4 Az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, megsemmisítés, 

jogosulatlan továbbítás és nyilvánosságra hozatal ellen. A számítógépen vezetett 
közalkalmazotti alapnyilvántartás technikai védelmére vonatkozó szabályokat az 
informatikai szabályzat tartalmazza. 

 
4.5 A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a munkáltató megnevezése, a 

közalkalmazott neve, továbbá a besorolására vonatkozó adat közérdekű, ezeket az adatokat 
a közalkalmazott előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet hozni. 

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

adattovábbítás kivételével – tájékoztatás nem adható. A közalkalmazott személyi anyagát 
az áthelyezéshez kapcsolódó eset kivételével kiadni nem lehet. 

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

és célokra, illetve az érintett közalkalmazott erre irányuló írásbeli hozzájárulásával 
használhatja fel, vagy adhatja át harmadik személynek.  

 
4.8 A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörébe tartozó és a Nkt 41§ (6) pontban felsorolt 

esetekben továbbíthatók A Nkt.63.§ (3) bekezdésben meghatározott 
pedagógusigazolványra jogosultak esetében a KIR- jogszabályban meghatározott-
működtetője, a  pedagógusigazolvány elkészítésében közreműködők részére továbbítható. 
Ezenkívül a Kjt. 83/D §-a szerint a közalkalmazott felettesének, a minősítést végző 
vezetőnek, (óvodában: a teljesítményértékelésben közreműködő vezetőnek), a 
törvényességi ellenőrzést végző szervnek, a fegyelmi eljárást lefolytató testületnek vagy 
személynek (óvodában: a vizsgálóbiztosnak és a fegyelmi tanács tagjainak). 
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4.9 Az adattovábbítás a 4.9 pontban felsoroltak írásos megkeresésére postai úton ajánlott 
küldeményként, kézbesítés esetén átadókönyvvel történhet. Intézményen belül papír 
alapon, zárt borítékban. 

4.10 Az adattovábbításra az óvoda vezetője jogosult. Az illetményszámfejtő-hely részére 
történő adattovábbításban az óvodavezető működik közre.  

 
 
 
 
5. A közalkalmazott jogai és kötelezettségei 
 
5.1 A közalkalmazott a saját személyi anyagába, az alapnyilvántartásba, illetve a személyes 

adatait tartalmazó egyéb nyilvántartásokba, személyi iratokba korlátozás nélkül 
betekinthet, azokról másolatot vagy kivonatot kérhet, illetve kérheti adatai helyesbítését, 
kijavítását. Tájékoztatást kérhet személyi irataiba történő betekintésről, adatszolgáltatásról, 
személyi anyagának más szervhez történő megküldéséről. 

 
5.2 A közalkalmazott az általa szolgáltatott adatai helyesbítését és kijavítását az 

óvodavezetőtől írásban kérheti. A közalkalmazott felelős azért, hogy az általa a munkáltató 
részére átadott, bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek. 

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

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

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

bármilyen eszköz felhasználásával keletkezett – adathordozó, amely a közalkalmazotti 
jogviszony létesítésekor (ideértve a közalkalmazotti jogviszony létrehozását 
kezdeményező iratokat is), fennállása alatt, megszűnésekor, illetve azt követően 
keletkezik, és a közalkalmazott személyével összefüggésben adatot, megállapítást 
tartalmaz. 

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

az elbírálás során keletkezett iratokat személyi iratként, de más ügyiratoktól elkülönítve 
kell iktatni és kezelni. 

 
6.3 A személyi iratok körébe az alábbiak sorolandók: 

– A személyi anyag iratai, 
– A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok, 
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– A közalkalmazottnak az alkalmazotti jogviszonyával összefüggő más jogviszonyaival 
kapcsolatos iratok (adóbevallás, fizetési letiltás), 

– A közalkalmazott saját kérelmére kiállított vagy önként átadott, adatokat tartalmazó 
iratok. 

6.4 Az iratokban szereplő személyes adatokra a személyes adatok védelméről és a közérdekű 
adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései vonatkoznak. 

 

 
 

7.  A személyi irat kezelése 
 

7.1 Az intézmény állományába tartozó közalkalmazottak személyi iratainak őrzése és kezelése 
az óvodavezető feladata. 

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

jogállásáról szóló törvény 83/D §-ában meghatározott személyek, azaz 
– A közalkalmazott felettese, 
– A teljesítményértékelést végző vezető (óvodavezető-helyettesek), 
– Feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző szerv, 
– A fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy, 
– Munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság, 
– A közalkalmazott ellen indult büntetőeljárásban nyomozó hatóság, az ügyész és a 

bíróság, 
– Az illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal megbízott munkatársa 

feladatkörén belül, 
– Az adóhatóság, a társadalombiztosítási igazgatási szerv, az üzemi baleseteket 

kivizsgáló szerv és a munkavédelmi szerv. 
 

7.3 Az intézményben keletkezett személyi iratok kezelése jelen szabályzat, valamint a 
20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet iratkezelési előírásai alapján történik. 

 
7.4 A közalkalmazotti jogviszony létrehozásának elmaradása esetén a közalkalmazotti 

jogviszony létrehozását kezdeményező iratokat vissza kell adni az érintettnek. 
 

7.5 A személyi anyag tartalma: 
– A közalkalmazotti alapnyilvántartás,  
– A pályázat vagy a szakmai önéletrajz, 
– Az erkölcsi bizonyítvány, 
– Az iskolai végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevél másolata, 
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– A továbbképzés elvégzéséről szóló tanúsítvány másolata, 
– Iskolarendszeren kívüli képzésben szerzett bizonyítvány másolata, 
– A kinevezés és annak módosítása, 
– A vezetői megbízás és annak visszavonása, 
– A címadományozás, 
– A besorolás iratai, közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos iratok, 
– Az áthelyezésről rendelkező iratok, 
– A teljesítményértékelés, 
– A közalkalmazotti jogviszonyt megszüntető irat, 
– A hatályban lévő fegyelmi büntetést kiszabó határozat, 
– A közalkalmazotti igazolás másolata. 
 

7.6 A 7.5 pontban felsorolt iratokat (személyi anyagként) minden esetben együttesen kell 
tárolni. 

 

7.7 A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a közalkalmazotti alapnyilvántartással együtt 
össze kell állítani a közalkalmazott személyi anyagát. Törvény eltérő rendelkezésének 
hiányában a személyi anyagban a személyi iratokon kívül más irat nem tárolható. 

 
7.8 A személyi iratokat tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, 

az e célra személyenként kialakított iratgyűjtőben kell őrizni. Az elhelyezett iratokról 
tartalomjegyzéket kell készíteni, amely tartalmazza az iktatószámot és az ügyirat 
keletkezésének időpontját is. 

 

7.9 A személyi anyagnak egy Betekintési lapot is kell tartalmaznia, amelyen jelölni kell a 
személyi anyagba történő betekintés tényét, jogosultjának személyét, jogszabályi alapját és 
időpontját, a megismerni kívánt adatok körét, a betekintő aláírását. A Betekintési lapot a 
személyi anyag részeként kell kezelni. 

 
7.10 A közalkalmazott személyi anyagába, egyéb személyi irataiba, illetve az 

alapnyilvántartásba a Kjt. 83/D §-ában felsorolt személyek a „Betekintési lap” kitöltését 
követően jogosultak betekinteni, kivéve a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. Évi 
CXXV. Törvény 42. §-ában foglalt eseteket. 

 

7.11 A közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén a tartalomjegyzéket és a betekintési lapot 
le kell zárni és a személyi anyagot irattárazni kell. A közalkalmazotti jogviszony 
megszűnése után a közalkalmazott személyi iratait az irattárazási tervnek megfelelően a 
központi irattárban kell elhelyezni. Az irattárba helyezése előtt az iratgyűjtő 
tartalomjegyzékén fel kell tüntetni az irattárazás tényét, időpontját és az iratkezelő 
aláírását. 
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7.12 A személyi anyagot – kivéve azt, amelyet áthelyezés esetén átadtak – a közalkalmazotti 
jogviszony megszűnésétől számított ötven évig kell megőrizni. 

 

 
 

 
 

 
2. Rész 

A gyermekek adatainak kezelése és továbbítása 
 
 
1. Felelősség a gyerekek adatainak kezeléséért 
 
1.1 Az óvoda vezetője felelős a gyermekek adatainak nyilvántartásával, kezelésével, 

továbbításával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések és a Szabályzat előírásainak 
megtartásáért, valamint az adatkezelés ellenőrzéséért.  

1.2 Az óvodavezető általános helyettese, a telephelyvezető az óvodapedagógusok  
munkakörével összefüggő adatkezelésért tartoznak felelősséggel.  

 

2. A gyermekek nyilvántartható és kezelhető adatai 
 
2.1 A gyermekek személyes adatai a közoktatásról szóló törvényben meghatározott 

nyilvántartások vezetése céljából, pedagógiai célból, pedagógiai célú habilitációs és 
rehabilitációs feladatok ellátása céljából, gyermekvédelmi célból, egészségügyi célból a 
célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelhetők.  

2.2 : 
Nkt. 41§ (4) 
A köznevelési intézmény a gyermek tanuló alábbi adatait tartja nyilván: 

 
A)  gyermek, tanuló  neve, születési helyét, ideje,  neme, állampolgársága, lakóhelyének, 
tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jelét,nem magyar állampolgársága 
esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat 
megnevezése , száma,  
B)   szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, 
C)   a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok 
D)  a gyermek óvodai jogviszonyával, 
   Da)  felvételivel kapcsolatos adatok, 
  Db)  az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul, 
  Dc)  jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, 
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  Dd)  a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, 
  De)  kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok, 
  Df) a tanuló-és gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 
  Dg)  a gyermek oktatási azonosító számát, 
  Dh)  mérési azonosító, 
adatai. 
 
 
 
 
 
3. Az adatok továbbítása 
 
3.1 Az adattovábbításra az óvodavezető jogosult.  

A gyermek adatai a Nkt.41.§ (7), (8) pontokban meghatározott adatok továbbíthatók az 
óvodától: 

A) fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv, 
nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat, 

B) sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési zavarra, magatartási rendellenességre vonatkozó 
adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, illetve onnét vissza, 

C) az óvodai fejlődéssel, iskolába lépéshez szükséges fejlettséggel kapcsolatos adatok a 
szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának, 

D) a gyermek óvodai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett óvodához, 
E) az egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a gyermek egészségügyi állapotának 

megállapítása céljából, 
F) a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermekvédelemmel 

foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek veszélyeztetettségének feltárása, 
megszüntetése céljából. 

 
3.2 Nem szükséges az adattal kapcsolatosan rendelkezésre jogosult beleegyezése az 

adattovábbításhoz, ha az óvoda vezetője a gyermekek védelméről szóló törvény 
rendelkezése alapján azért fordul a gyermekjóléti szolgálathoz, mert megítélése szerint a 
gyermek – más vagy saját magatartása miatt – súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy 
került.  

 
 
4. Az adatkezelés intézményi rendje 

4.1 Az óvodában adatkezelést végző vezető, óvodapedagógus az adatfelvételkor tájékoztatja a 
szülőt arról, hogy az adatszolgáltatás kötelező-e vagy önkéntes. A kötelező adatszolgáltatás 
esetében közölni kell az alapjául szolgáló jogszabályt.  

 Az önkéntes adatszolgáltatásnál fel kell hívni a szülő figyelmét arra, hogy az 
adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező, amelyet az iraton a szülő aláírásával 
együtt fel kell tüntetni. A szülőt külön kell tájékoztatni arról, ha különleges adatról van szó, 
amelynek kezeléséhez a személyes adatok védelméről szóló törvény az érintett írásos 
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hozzájárulását írja elő. Az önkéntes adatszolgáltatási körbe tartozó adatok gyűjtéséről az 
óvodavezető határoz.  

 
4.2 A felvételi előjegyzési naplóba az adatokat a jelentkezéskor a szülőtől az óvodavezető veszi 

fel. A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 89.§ alapján a nyilvántartható adatok körébe nem 
tartozó önkéntes adatszolgáltatáshoz a szülő írásbeli nyilatkozatát kell kérni. A felvételi 
előjegyzési napló biztonságos őrzéséről az óvodavezető gondoskodik.  

 
4.3 Az óvodába felvett gyermekek nyilvántartására szolgáló felvételi és mulasztási naplót 

gyermekcsoportonként óvodapedagógusok vezetik.   
 

4.4 Az óvodai foglalkozásról az óvodapedagógus foglalkozási (csoport-) naplót vezet. 

4.5 A felvételi és mulasztási, valamint a foglalkozási napló, a gyermek óvodai fejlődésével 
kapcsolatos adatok, a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermek 
rendellenességére vonatkozó adatok, a gyermekvédelem körébe tartozó adatok biztonságos 
kezeléséről és őrzéséről a csoportot vezető óvodapedagógus gondoskodik; az iratokat az e 
célra rendelkezésre álló iratszekrényben zárja el.  

4.6 A gyermekbalesetre vonatkozó adatok kezelésében közreműködik a munka- és 
balesetvédelmi feladatokkal megbízott óvodapedagógus.  

4.7 A jogszabályban biztosított kedvezményekre való jogosultság megállapításához szükséges 
adatok kezelésében közreműködik az óvodatitkár. 

 
4.8 Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt. Az irattári őrzési idő 

naplók esetében, valamint a pedagógiai szakszolgálati iratok és a gyermek ellátása, 
juttatásai, térítési díjak esetében 5 év, a gyermekvédelmi ügyekben 3 év a 
20/2012.(VIII.31.) EMMI -rendelet melléklete szerint.  

 
4.9 A gyermekek személyes adatai kezelésének célhoz kötöttsége következtében gondoskodni 

kell arról, hogy az adatkezelés céljának megszűnésekor a gyermekről tárolt személyes 
adatok törlésre vagy megsemmisítésre kerüljenek.  

 
4.10 A gyermekre vonatkozó minden adat továbbítása az óvodavezető aláírásával történhet. 

Akadályoztatása esetén a helyettesítési rend szerint kell eljárni.  
 
 
5. Titoktartási kötelezettség 
 
5.1 Az óvodavezetőt, az általános óvodavezető-helyettest, a telephelyvezetőt, az 

óvodapedagógust, továbbá azt, aki esetenként közreműködik a gyermek felügyeletének 
ellátásában, hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség 
terheli a gyermekkel és családjával kapcsolatos minden olyan tényre, adatra, információra 
vonatkozóan, amelyről a gyermekkel, szülővel való kapcsolattartás során szerzett 
tudomást.  
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5.2 A gyermek szülőjével közölhető minden gyermekével összefüggő adat, kivéve, ha az adat 
közlése súlyosan sértené vagy veszélyeztetné a gyermek érdekét.  

5.3 Az adat közlése akkor sérti vagy veszélyezteti súlyosan a gyermek érdekét, ha olyan 
körülményre (magatartásra, mulasztásra, állapotra) vonatkozik, amely a gyermek testi, 
értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza, és amelynek 
bekövetkezése szülői magatartásra, közrehatásra vezethető vissza.  

5.4 A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület 
tagjainak egymás közti, a gyermek fejlődésével összefüggő megbeszélésre.  
A titoktartási kötelezettség kiterjed mindazokra, akik részt vettek a nevelőtestületi 
értekezleten.  

5.5 A titoktartási kötelezettség alól a szülő írásban felmentést adhat. A felmentés megadását 
az óvodavezető kezdeményezheti írásban. A kezdeményezésre az óvodavezető részére 
javaslatot tehet az óvodapedagógus. 

5.6 A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a gyermek adatainak a Nkt. 41§ (4) 

       Meghatározott nyilvántartására és továbbítására.   
Az adatok nyilvántartását és továbbítását végzők és abban közreműködők azonban 
betartják az adatkezelésre vonatkozó előírásokat. 

5.7 A Nemzeti köznevelési törvényben meghatározottakon túlmenően a gyermekkel 
kapcsolatban adatok nem közölhetők.  
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VIII. Munkaruha szabályzat 
 

1. Munkaruha juttatás 
 
1.1. Szabályozási háttér 

Az 1992. évi XXXIII. a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szociális juttatás körét a 
79. § (2) és (3) bekezdése szabályozza miszerint, „A munka- és formaruha juttatásra jogosító 
munkaköröket, az egyes ruhafajtákat, a juttatási időket, valamint a juttatás egyéb feltételeit a 
kollektív szerződés hiányában az intézmény SZMSZ –e állapítja meg. A juttatási idő eltelte 
után a munka, illetve formaruha a közalkalmazott tulajdonába megy át. Ha a közalkalmazotti 
jogviszony a juttatási idő letelte előtt megszűnik, a szabályzat rendelkezései irányadóak a 
visszaszolgáltatás vagy a közalkalmazott részéről történő megváltás tekintetében.” 
 
2012. évi I. törvényben (az új Munka Törvénykönyvében) “ha a munka a ruházat 
nagymértékű szennyeződésével, vagy elhasználódásával jár, a munkáltató a 
munkavállalónak munkaruhát köteles biztosítani.” 
 
A fent felsorolt szabályok alapján a munkáltatók munkaruhát biztosítanak az általuk 
foglalkoztatott, meghatározott munkakörben dolgozó, munkavállalóik számára. 
 
 

2. A juttatást igénybe vevők köre 
A fenti szabályok alapján a juttatást igénybe vevők körét és a kihordási időt az alábbi táblázat 
tartalmazza: 
 
Munkakör Megnevezés Kihordási idő Keretösszeg 
Óvodapedagógus Munkaköpeny 2 év max. 6.000 Ft 
 Munkapapucs 1 év max. 10.000 FT 
Dajka és pedagógiai 
asszisztens (nevelő-
oktató munkát 
segítők) 

 
 
Munkaköpeny 

 
 
1 év 

 
 
max. 6.000 Ft 

 Munkapapucs 1 év max. 10.000 Ft 
Intézményvezető Munkapapucs 1 év max. 10.000 Ft 
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Óvodatitkár Munkapapucs 1 év max. 10.000 Ft 
 
 
3. Egyéb szabályok 

 Annak a munkavállalónak, akinek bármilyen okból a kihordási időn belül szűnik meg 
a jogviszonya, a juttatás összegének időarányos részét vissza kell fizetni a munkáltató 
részére. Ennek aránya: 1 év után a beszerzési összeg 50%-os visszatérítése. 

 Munka- és védőruha juttatás nem adható Gyed-en, Gyes-en, egy éven belül hat 
hónapig betegállományban lévő munkavállalónak, illetve aki felmentési idejét tölti. 

 A munkáltató köteles munkaruha kartont vezetni, amelyből megállapítható a 
munkavállalónak biztosított ruházat megnevezése, értéke, kihordási ideje.  

 Az intézmény által meghatározott keretösszegből kizárólag munkaruha vásárolható, 
figyelembe véve a munkavédelmi előírásokat (köpeny, gyógypapucs), melynek 
beszerzéséről az intézmény gondoskodik. 

 
 
4. Záró rendelkezések 
Az intézménynél gondoskodni kell arról, hogy a Munkaruha szabályzatban foglalt előírásokat 
az érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzathoz csatolt íven aláírásukkal 
igazolják, a hatálybalépés napjával egyidejűleg. 
A Munkaruha juttatás szabályzata a fenntartó jóváhagyását követően válik hatályossá. 
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