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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja
A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy meghatározza a Zengő Óvoda, mint intézmény
szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra
vonatkozó megállapításokat a jogszabályok szerint, és mindazon rendelkezéseket, amelyet
jogszabály nem utal más hatáskörbe.
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a végrehajtási rendeletében foglaltak
érvényre juttatása: az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés
garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek és pedagógusok közötti
kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása.
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1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálybalépése
A Szervezeti és Működési Szabályzat a nevelőtestület, a szülői szervezet véleményezésével az
intézményvezető jóváhagyásával válik érvényessé.

1.3. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya
Az SZMSZ-ben és az egyéb belső szabályzatokban foglaltak megismerése és előírásainak
betartása az intézmény valamennyi dolgozójára nézve kötelező. Az SZMSZ-ben foglaltak
megismerése és megtartása azoknak is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával,
részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetve igénybe veszik, használják az intézmény
létesítményeit. Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke.
Megtartásáért

az

intézményben

dolgozók

fegyelmi

felelősséggel

tartoznak.

Az

alkalmazottakkal szemben az óvodavezető, illetve a helyettese – munkáltatói jogkörben
eljárva – hozhat intézkedést. A szülőt vagy más, nem az óvodában dolgozó személyt az óvoda
dolgozójának tájékoztatni kell a szabályzatban foglaltakról, kérve annak megtartását, ennek
elmaradása esetén a vezető vagy helyettese az óvoda épületének elhagyására szólítja fel.

Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed
• az óvodába járó gyermekek közösségére
• a nevelőtestület valamennyi pedagógusára
• intézmény vezetőjére
• a nevelő – fejlesztő munkát segítőkre
• egyéb nem a nevelő-oktató munkát segítő dolgozókra
• a gyermekek szüleire, törvényes képviselőikre

Az SZMSZ területi hatálya kiterjed
• az óvoda épületére, udvarára,
• az óvoda területén kívül szervezett, az óvodai nevelés idejében, keretében zajló
programokra, eseményekre,
• az intézmény képviselete szerinti alkalmak, külső kapcsolati alkalmak helyszínére
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Az SZMSZ időbeni hatálya kiterjed
• Az elfogadott és jóváhagyott SZMSZ kihirdetés napján lép hatályba és határozatlan időre
szól.
• A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályon kívül helyeződik az óvoda korábbi Szervezeti és
Működési Szabályzata.

Ezen Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek
megtartani, akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, valamint igénybe veszik
szolgáltatásait.

Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatának módja
Módosítására akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban, az intézményben szervezeti és
működési tekintetben változás áll be, illetve ha a szülők, vagy a nevelőtestület minősített
többséggel erre javaslatot tesz. A módosítás alkalmával az eljárási rendet az Nkt. 25.§-a
határozza meg.
A módosításra került, elfogadott és jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat
nyilvánossága:
Az óvodavezető irodájában található meg.

1.4. A Szervezeti és Működési Szabályzat a következő törvények alapján
készült:
─ 2011. évi CXC Törvény a nemzeti köznevelésről
─ 2012. évi CXXIV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról
─ 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
─ 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
─ 2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról (Áht.)
─ 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
─ 2012. évi I. Törvény a Munka Törvénykönyvéről
─ 2012. évi II. Törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről
─ 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
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─ 2011. évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól
─ 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól
─ 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet
végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről
─ 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
─ 1993. évi XCIII. Törvény A munkavédelemről
─ 335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános
követelményeiről
─ 1995. évi LXVI. Törvény A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári
anyagvédelméről

2. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI
2.1. Ellátandó alaptevékenységek
Az óvodai nevelőmunka az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára épülő, jóváhagyott
nevelési program szerint folyik.
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Az óvodai nevelés, a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló
foglalkozások keretében folyik.

2.2. Az óvoda jogállása, pénzügyi, gazdasági tevékenységgel kapcsolatos
szabályozása
Önálló jogi személy, az alapító okirat rendelkezése szerint önállóan működő költségvetési
szerv, pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv neve és székhelye: Hosszúhetény Községi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala, 7694 Hosszúhetény, Fő út 166.
Az intézmény fenntartási és működési költségei a fenntartót terhelik.

Gazdálkodásra vonatkozó fontosabb jogszabályok:
• A számvitelről szóló, módosított 2000. Évi C. törvény
• Az államháztartásról működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.)
kormányrendelet.
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• A mindenkori költségvetési törvény
Készpénz kezelésért felelős: óvodavezető
• Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
• A feladat ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon az alapító tulajdona;
• A vagyon feletti rendelkezési jogosultság, valamint az intézmény működés során keletkező
vagyontárgyak esetében az alapítót illetik meg.
• Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben az alapító jogos megszüntetni.
• A megszüntetésről az alapító határozattal dönt

2.3. Alaptevékenysége
• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. pontja szerint meghatározott
óvodai nevelés ellátás.
• A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 2. § 4. a.) pontja szerinti nemzetiségi
feladatellátás. Formája: Német nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda.
• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontja szerinti sajátos nevelési
igényű gyermekek nevelése.
• Gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés biztosítása a költségvetési szerv által
üzemeltetett főzőkonyhák útján. Az intézmény székhelyén működő óvoda főzőkonyhája az
intézménybe járó óvodások és munkavállalók részére biztosít étkezést. Az intézmény
telephelyén működő iskola főzőkonyhája a Hosszúhetényi Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskolába járó tanulók részére biztosít étkezést.
• Az 1997. évi XXXI. törvény 21. § (1) bekezdésének g) pontja szerinti szünidei
gyermekétkeztetés a székhelyen és a telephelyen biztosított.

A köznevelési intézmény típusa: Óvoda
Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, nemzetiséghez tartozók
óvodai nevelése, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelése Gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Pénzügyi, gazdálkodási feladatait
a Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal (7694 Hosszúhetény, Fő utca 166.) látja el.
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3. AZ ÓVODA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
Az óvoda feladatait az intézményvezető a jogszabályi előírásoknak megfelelően magas
színvonalon köteles ellátni. A munkavégzés, a racionális és gazdaságos működtetés, valamint
a helyi adottságok, körülmények és igények figyelembe vételével alakítjuk az óvoda életét. Az
alkalmazottaknak úgy kell a közvetlen együttműködést megvalósítani, hogy az intézményi
feladatok ellátása zavartalan és zökkenőmentes legyen. Az eltérő tevékenységet folytató
egységek munkájukat összehangolják.

3.1. Vezető beosztások:
• magasabb vezető beosztású: intézményvezető
• magasabb vezető beosztású: intézményvezető - helyettes, aki ellátja az általános helyettesi
feladatokat
• Az óvoda alkalmazotti közösségét a székhelyén foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott
alkotja.
• Az óvoda nevelőtestületét a székhelyén foglalkoztatott óvodapedagógusok alkotják.
• Szakmai munkaközösséget hozhatnak létre az óvodapedagógusok azonos feladatok
ellátására, a nevelőtestület az óvodai fejlesztő program feladatait munkacsoportokban végzi.
• Az óvodánkban munkacsoportok tevékenysége egységesen fogja át szakmai munkánkat.
• A dajkák önálló csoportot alkotnak, közvetlenül a vezető helyettes irányítása alá tartoznak.
• A pedagógiai asszisztensek, óvodatitkár az óvodavezető irányítása alá tartoznak.
• Egyéb nem nevelői munkát segítő alkalmazottak (udvaros - karbantartó, takarító,
élelmezésvezető) az óvodavezető irányítása alá tartoznak.
• A konyhai dolgozók közvetlenül az élelmezésvezető irányítása alá tartoznak.

3.2. Az óvoda vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje
3.2.1. A pályáztatás
Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás
előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a jegyző köteles elvégezni.
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3.2.2. Az intézményvezetői megbízás Az intézményvezetői megbízást az alapító helyi
önkormányzat képviselőtestülete adja. (A megbízással kapcsolatban, döntés előtt ki kell kérni
az intézmény alkalmazotti közösségének és a SZSZ véleményét, valamint a Német Nemzetiségi
Önkormányzat egyetértését). A vezető feletti egyéb munkáltatói jogokat a polgármester
gyakorolja. Az óvodavezető magasabb vezető beosztású közalkalmazott. A vezető
megbízatása határozott időre szól (5év).

3.3. Az óvodavezető
• felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért,
• gyakorolja a munkáltatói jogokat,
• dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet
jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe,
• felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért,
• jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját,
• jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére vagy az intézmény
más alkalmazottjára átruházhatja,
• az óvodavezető a Knt. meghatározása alapján, illetve a testület által hatáskörébe utalt
ügyekben döntési joggal rendelkezik
• az intézmény vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el, ha az időjárás, járvány, természeti
csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt az intézmény működtetése nem biztosított
• intézkedéséhez a fenntartó egyetértése szükséges
• képviseli az intézményt

Az óvodavezető felelősséggel tartozik:
• a pedagógiai munkáért,
• a nevelőtestület vezetéséért,
• a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű
megszervezéséért és ellenőrzéséért,
• a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez
szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért,
• a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért,
• a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért,
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• a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,
• a szülői szervezettel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel való megfelelő
együttműködésért,
•a gyermekbaleset megelőzéséért,
• a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért
• a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatok ellátásáért,
• a munka és tűzvédelmi tevékenységek megszervezéséért.
• A köznevelési intézmény vezetője a pedagógiai munkáért való felelőssége körében szakmai
ellenőrzést indíthat az intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes alkalmazott
munkája színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából. A nevelési-oktatási
intézményvezető munkáját a nevelőtestület és a szülők közössége a vezetői megbízásának
második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés alapján
értékeli. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés az intézményvezető munkájának
ellenőrzése és értékelése során a kérdőíves felmérés eredményét is figyelembe veszi.
• A nevelési-oktatási intézmény vezetője munkaideje felhasználását és beosztását, az 5.
mellékletben foglalt foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult
meghatározni.

Feladatkörébe tartozik különösen:
• az óvodai fejlesztő program munkacsoportjainak megszervezése, ellenőrzése,
• a gyermek fejlődésével kapcsolatos tájékoztatás megszervezése,
• a gyermekek felügyeletének megszervezése a nevelés nélküli munkanapokon, ha a szülők
azt igénylik,
• a szülők írásbeli nyilatkozatának beszerzése minden olyan döntéshez, amelyből a szülőre
fizetési kötelezettség hárul,
• az óvodai jelentkezés idejének és módjának nyilvánosságra hozatala a fenntartó által
meghatározottak szerint, a határidő lejárta előtt legalább 30 nappal,
○ az igazgatási feladatok ellátása, így különösen:
• az óvodába felvett gyermekek nyilvántartása, az illetékes jegyző értesítése, ha olyan
gyermeket vett fel, vett át, akinek lakóhelye nem az óvoda székhelyén van, a gyámhatóság
értesítése, ha a felvételt a gyámhatóság kezdeményezte,
• a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatos igazolások kiadása,
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jogszabály szerinti javaslatok megtétele,
• a szülők értesítése az óvoda nyári zárva tartásáról, a nevelés nélküli munkanapokról, a
felvétellel, átvétellel, az óvodai elhelyezés megszűnésével kapcsolatos döntésekről, az
igazolatlan mulasztás következményeiről, a nyilvántartásból való törlésről, továbbá minden
olyan intézkedésről, amire az értesítést jogszabály előírja;

Kizárólagos jogkörébe tartozik:
a teljes munkáltatói jogkör gyakorlása,
a kötelezettségvállalás,
a kiadmányozás (aláírás),
a fenntartó előtti képviselet;

Aláírási jogkör
Az intézmény nevében aláírási jogköre a közintézmény vezetőjének van.
Akadályoztatása esetén az azonnali intézkedést igénylő ügyiratokat a vezető-helyettes írja alá.
Rendkívüli esetben az aláírási jogkört írásos felhatalmazás alapján megbízott óvodapedagógus
is gyakorolhatja.

3.4. Az óvodavezető-helyettes
a) Az óvodavezető akadályoztatása esetén korlátozott jogkörben – el nem halasztható ügyek
intézésével – ellátja az óvodavezető helyettesítését.
Az óvodavezető tartós távollétében teljes jogkörrel helyettesíti az óvodavezetőt. Tartós
távollétnek minősül a két hetet meghaladó távollét.

b) Közreműködik
• a nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletek előkészítésében,
• az óvodai hagyományok őrzésével, az ünnepélyek szervezésével kapcsolatos feladatok
ellátásában,
• gyermekvédelmi felelősi feladatok ellátásában a székhelyen: a gyermeket veszélyeztető
tényező megléte esetén kezdeményezi, hogy az óvodavezető értesítse a gyermekjóléti
szolgálatot, a gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken.
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c) Közvetlenül végzi
• a dajkák munkájának irányítását,
• a helyettesítés-kijelölést
• leltározást

3.5. A vezetők és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje
• közvetlen, az előforduló ügyektől függően azonnali megbeszélés folytatható,
• rendszeresített formája a hét első napján tartott vezetői megbeszélés.

A helyettesítés rendje
• Az óvodavezetőt akadályoztatása esetén az általános helyettese helyettesíti az 3.4. pontban
írtak szerint.
• Az óvodavezető és az általános helyettese kivételes egyidejű távolléte esetén a helyettesítés
a rangidős óvodapedagógus feladata
• A reggel 6 órától 7 óráig, illetve a 17 órától 17 óra 30 percig terjedő időben a vezető
helyettesítésének ellátásában közreműködnek a munkarend szerint ez időben munkát végző
óvodapedagógusok. Intézkedésre a magasabb fizetési fokozatba tartozó óvodapedagógus
jogosult. Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának
megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki.

A belső kapcsolattartás rendje, formája
Az intézmény különböző egységeinek tevékenységét az intézményvezető fogja össze. A
kapcsolattartásnak különböző formái vannak (értekezletek, megbeszélések), mindig azt kell
alkalmazni, amelyik a legmegfelelőbben szolgálja az együttműködést.
Az óvoda nevelési egységei közti rendszeres szakmai kapcsolattartás a munkaterv szerint
ütemezett nevelőtestületi értekezleten, illetve a rendkívüli nevelőtestületi értekezleten, és a
heti megbeszéléseken valósul meg.

3.6. A nevelőtestület
A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó
szerve. A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, a
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nevelési-oktatási

intézmény

működésével

kapcsolatos

ügyekben,

véleményező

és

javaslattevő jogkörrel rendelkezik.

A nevelőtestület dönt:
• a pedagógiai program elfogadásáról,
• az SZMSZ elfogadásáról,
• a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról,
• a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók
elfogadásáról,
• a továbbképzési program elfogadásáról,
• a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról,
• a házirend elfogadásáról,
• jogszabályban meghatározott más ügyekben

A nevelőtestület véleményezési jogköre:
• Intézményvezetői pályázat szakmai véleményezése
• Általános véleményezési jog: olyan ügyben, amely összefügg a nevelési intézmény
működésével
• Kötelező véleményeztetési jog: az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során,
a helyettes megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt.
• A szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök megtervezésében

A nevel_testület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása
A nevelőtestület valamennyi hatáskörének gyakorlási jogát fenntartja, jogszabályban
biztosított hatásköreinek gyakorlási jogát nem ruházza át.

Nevelőtestületi értekezletet kell tartani:
• a nevelési program módosítása elfogadására,
• a Szervezeti és működési szabályzat módosítása elfogadására,
• a nevelési év előkészítésére, a munkaterv elfogadására,
• az óvoda éves munkájának értékelésére, egyéb átfogó elemzések, értékelések, beszámolók
elfogadására,
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• a nevelőtestület képviseletében eljáró óvodapedagógus kiválasztására,
• a házirend elfogadására,
• az ötéves pedagógus-továbbképzési terv elfogadására,
• az óvodavezetői pályáztatáshoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai
vélemény kialakítására,
• a nevelőtestület véleményének kikérésére a vezető-helyettes megbízása, illetve megbízás
visszavonása előtt, az óvodapedagógusok külön megbízása előtt,
• nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság megkeresésére a hetedik évet
betöltött gyermek újabb nevelési évének megkezdéséhez szükséges egyetértés megadására,
• jogszabályban meghatározott esetekben.

Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell tartani, ha
• az óvodavezető összehívja,
• a nevelőtestület egyharmada kéri,
• szülői szervezet kezdeményezi, akkor, ha a kezdeményezést a nevelőtestület elfogadta.
A nevelőtestület önállóan működhet, illetve hozhat döntést azokban az ügyekben, amelyek
kizárólag saját szervezeti egységüket érintik.

A nevelőtestületi értekezlet előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos rendelkezések:
A nevelőtestületi értekezletet az óvodavezető készíti elő. A nevelőtestület írásos előterjesztés
alapján tárgyalja:
• a nevelési program,
• az SZMSZ,
• a házirend,
• a munkaterv,
• az óvodai munkára irányuló átfogó elemzés,
• a beszámoló, elfogadásával kapcsolatos napirendi pontokat.
Az óvodavezető az előterjesztés írásos anyagát a nevelőtestületi értekezlet előtt legalább
nyolc nappal átadja a nevelőtestület tagjainak, ha adott szakterületen munkaközösség
működik, a munkaközösség vezetőjének. A nevelőtestület az írásos anyagot megtárgyalja,
illetve a munkaközösség vezető szóban ismerteti a munkaközösség véleményét.
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A nevelőtestületi értekezlet levezető elnöki feladatait az óvodavezető, helyettese,
akadályoztatásuk esetén a munkacsoport vezető látja el. A jegyzőkönyv hitelesítésére az
értekezlet két nevelőtestületi tagot választ.
Ha a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel hozható döntésekor szavazategyenlőség
keletkezik, a határozatot az óvodavezető szavazata dönti el.
A nevelőtestület döntéseit határozat formában kell megszövegezni. A határozatot
sorszámozni kell, és azokat nyilvántartásba kell venni.

3.7. A szakmai munkaközösség
A nevelési-oktatási intézményben legalább öt pedagógus

hozhat létre szakmai

munkaközösséget.
Egy nevelési-oktatási intézményben legfeljebb tíz szakmai munkaközösség hozható létre. A
szakmai munkaközösség részt vesz a nevelési-oktatási intézmény szakmai munkájának
irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, összegző véleménye
figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljárásában.
A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a munkaközösség
véleményének kikérésével az intézményvezető bíz meg legfeljebb öt évre.

Alkalmazotti értekezletet kell tartani:
• A köznevelési törvényben meghatározott fenntartói döntések előzetes véleményezésére,
amelyek az óvoda megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával,
nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és módosításával, vezetői
megbízással kapcsolatosak;
• Az alkalmazotti közösség értekezlete biztosítja a szakmai munkát végző óvodapedagógusok,
valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dajkák, az ügyintéző és a műszaki, kisegítő
dolgozók együttműködését.
• A dajkák munkaértekezleteit az óvodavezető-helyettes hívja össze az éves munkaterv
szerint. Rendkívüli esetben az óvodavezető engedélyével hívható össze.
• A nevelőtestületi és az alkalmazotti közösség értekezletét az óvodavezető hívja össze az
intézményvezetői pályázattal kapcsolatos értekezletek kivételével.
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Referencia- intézményi munkacsoport
• A csoport tagjai – elkülönült szervezeti egységnek nem minősülő – közösséget alkotnak.
Munkájukat az óvodavezető megbízása alapján végzik.
• Feladataikat, jogosítványaikat a referencia intézmény portfólió tartalmazza.

Közalkalmazotti Tanács
Az intézményben Közalkalmazotti Tanács működik, jogait és kötelességeit a Közalkalmazotti
Szabályzat tartalmazza.
A munkáltató jogkör gyakorlásával kapcsolatban felmerült gondok, feladatok megoldásában
az intézményvezető bevonja a KAT-ot, amely e kérdésekkel kapcsolatban az általa képviselt
közalkalmazottak véleményét, álláspontját képviseli.
Az intézményvezető kapcsolattartása a KAT-tal folyamatos.

3.8. Az intézmény gyermekközössége
Az intézmény maximális gyermeklétszámát az Alapító Okirat határozza meg, mely létszámban
benne foglaltatik a 20%-os létszámtúllépési lehetőség. A létszámtúllépésre az intézmény a
fenntartótól kér engedélyt.
Az óvodában hat vegyes csoport működik.

3.9. A vezetők és a szülői szervezet (közösség) közti kapcsolattartás
formája
• Az óvodában a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az
intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal
rendelkező szülői szervezetet (közösséget) hoztunk létre;

• A szülői szervezettel való együttműködés szervezése az óvodavezető feladata. Az
óvodavezető és az Szülői szervezet képviselője az együttműködés tartalmát és formáját az
óvodai munkaterv és a szülői szervezet munkaprogramjának egyeztetésével állapítják meg. A
szülői szervezet működési feltételeinek biztosításáról az óvodavezető gondoskodik. A
csoportszintű ügyekben az óvodapedagógus, valamint a vezető helyettes tart kapcsolatot a
csoport szülőinek képviselőjével.

• A szülői szervezet képviselőjét meg kell hívni a nevelőtestületi ülés azon napirendi pontjainak
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tárgyalásához, amelyekben véleményezési jogosultsága van. A meghívókhoz mellékelni kell az
előterjesztés írásos anyagát. A meghívót az értekezletet megelőzően 8 nappal korábban kell
megküldeni.

A szülői szervezet véleményét be kell szerezni
• Az SZMSZ elfogadásakor a jogszabályban meghatározott kérdésekben,
• A házirend elfogadásakor.
• A nevelési program elfogadása előtt,
• A munkaterv elfogadása előtt.
• Ha a Szülői Szervezet az óvoda működésével kapcsolatosan véleményt nyilvánít, a vélemény
előterjesztéséről – 8 napon belüli rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásával – az
óvodavezető gondoskodik.
• Az óvodapedagógus a csoport szülői képviselőjének szükség szerint ad tájékoztatást.
• Ha a Szülői Szervezet a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésben tájékozódni kíván,
a kérést az óvodavezetőhöz kell címeznie. A tájékoztatás megállapodás szerint történhet
szóban vagy írásban. A gyermekek nagyobb csoportját a Házirend határozza meg.
• Ha a Szülői Szervezet a gyermeki jogok érvényesülésének és a pedagógiai munka
eredményességének figyelemmel kísérése során megállapításokat tesz, az óvodavezető
gondoskodik arról, hogy azt a nevelőtestület a Szülői Szervezet képviselőjének részvételével
megtárgyalja.

A szülői szervezet egyetértését be kell szerezni:
Az óvoda adatkezelési szabályzatának elfogadásakor a gyermekek adatainak kezelése és ezek
továbbításának szabályozása tekintetében.

4. KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA ÉS
MÓDJA
Intézményünk a feladatok elvégzésére, a gyerekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális
ellátására, valamint egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn más intézményekkel. Az
óvodát külső kapcsolataiban az óvodavezető képviseli. Ezt a feladatát megoszthatja a külső
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kapcsolattartás jellegétől függően az óvodavezetés tagjaival, és más személyeknek is eseti
megbízást adhat.

4.1. Fenntartó
Hosszúhetény Községi Önkormányzat
A közoktatási törvényben szabályozott fenntartói irányítás alapján a helyi nevelési
programunkat önkormányzatunk hagyja jóvá. Mint fenntartónk, biztonságos működésünket
finanszírozza.
Fontosnak tartjuk a bizalmon alapuló jó munkakapcsolatot, amely során a felmerült
problémák orvosolhatók. Az intézmény kapcsolatrendszerében (a fenntartói oldal
vonatkozásában, a vidékfejlesztési tézisek érdekében) a tervezésben és a megvalósításban
fontos feladatként jelenik meg a helyi igények és szükségletek összhangja.
A kapcsolattartás napi szinten szükséges az intézmény működtetése, a fenntartói
elvárásoknak való megfelelés illetve az intézmény érdekeinek képviselete miatt.
Kapcsolattartók: óvodavezető, óvodavezető-helyettes
Kapcsolat formája: értekezletek, megbeszélések, email, telefon, levelezés, ünnepségek,
rendezvények

4.2. A szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formái,
továbbfejlesztésének lehetőségei
• Beíratás
• Beszoktatás
• Naponkénti párbeszéd, beszélgetések, gyermekekkel kapcsolatos jogi tanácsok, faliújságon
információk
• A szülő jelenléte a csoportban
• Szülői értekezlet
• Családlátogatás
• Nyílt napok
• Közös programok, ünnepélyek, rendezvények, munkadélutánok, kirándulások
• Szülői Szervezettel munkaterv egyeztetése, éves terv készítése
• Honlap, Zengő Újság
• Iskolába lépés után gyerekek nyomon követése
Kapcsolattartó: óvodavezető, nevelőtestület
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4.3. Nemes János ÁMK
A gyermekek iskolai beilleszkedésének segítése, az óvoda – iskola átmenet megkönnyítése
érdekében az óvoda vezetője kapcsolatot tart az iskola vezetőivel.
A kapcsolattartás formái:
• emberi és szakmai kapcsolatok folyamatos ápolása;
• kölcsönös látogatások, tapasztalatgyűjtés;
• szülői értekezleteken való részvétel;
• gyermekek kölcsönös látogatása az intézményekben (nagycsoportosok – első osztályosok);
• közös rendezvények szervezése;
• segítségnyújtás szükség szerint;
• szolgáltatások igénybevétele (zene-ovi, könyvtár, kiállítások);

4.4. Óvodákkal való kapcsolattartás
Más óvodákkal szakmai kapcsolat mélyítése. A más településeken, városokban működő
óvodákkal kapcsolatfelvétel, szakmai munkájuk megismerése, tapasztalatcserék.
Lehetőségek:
• szakmai tapasztalatcserék,
• továbbképzések,
• egymás rendezvényein való részvétel,
• Referencia-intézményi szolgáltatás.

4.5. Orvos, védőnő
A kapcsolat a gyermekek egészséges testi, lelki fejlődésének figyelemmel kísérése, segítése
érdekében jön létre.
A védőnő hetente látogatja az óvodát. A gyermek háziorvosa hivatott elvégezni a
szűrővizsgálatot, iskolaérettségi orvosi vizsgálatot a nagycsoportosoknál. A község fogorvosa
fogászati szűrést végez évente.
Kapcsolattartó: óvodavezető
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4.6. Pedagógiai szakszolgálatok
Pedagógiai Szakszolgálat
A kapcsolattartás formája elsősorban eseti, mely kiterjed:
• a gyermek fejlettségével, személyiségével, magatartásával összefüggő szakvélemény
megkérésére,
• az iskolai alkalmasság, felkészültség megállapítására,
• a gyerekek Nevelési Tanácsadóban történő fejlesztésére,
• az óvodavezető konzultációs kapcsolatot tarthat a Pedagógiai Szakszolgálat, tanulási
képességet vizsgáló Szakértői Rehabilitációs Bizottság a vizsgálatra küldött, vagy fejlesztő
foglalkozásokon résztvevő gyermekekkel kapcsolatban

Logopédus
A kapcsolattartás formái
• hivatalos megkeresés,
• személyes beszélgetés.
Az óvoda ingyenes logopédiai szolgáltatását utazó logopédus biztosítja a munkaköri leírásában
foglaltak alapján. A logopédus rendszeres kapcsolatot tart az óvodapedagógusokkal és az
óvoda vezetőjével.

4.7. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ
Az óvodában nevelt állami gondozott gyermekek kijelölt gyámja különböző időszakokban
felkeresi az óvodát esetmegbeszélés céljából.

4.8. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Gyámügyi Hivatal
Segítségét kérjük indokolt esetekben (igazolatlan hiányzások, gyermekek bántalmazása....), ha
a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni.
Kapcsolattartó: óvodavezető

4.9. Német Nemzetiségi Önkormányzat
Segítségüket kérjük a kisebbségi feladataink megvalósításához, így a helyi mondókák,
gyermekjátékok,

hagyományok,

tárgyi

emlékek

összegyűjtéséhez,

dalaik,

táncaik,

kézművesség bemutatásához.
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A nemzeti és etnikai kisebbség és az óvoda kölcsönösen részt vesz - lehetőség szerint - egymás
hagyományőrző eseményein.
Kapcsolattartó: óvodavezető

4.10. Egyház
Szülői igényeknek megfelelően, előre egyeztetett időpontban biztosítjuk a hitoktatás
lehetőségét, feltételét az óvodában.
Az óvodás gyermekek részére a történelmi egyházak által nyújtott hittan – szülői igény esetén
–, az egyház és a szülők által megbízott szakképzett hitoktatóval szervezhető. Az óvoda
biztosítja a vallási neveléshez szükséges helyet és az eszközöket.
Kapcsolattartó: óvodavezető.

4.11. Civil szervezetekkel, alapítványokkal, Tájházzal való kapcsolattartás
Felelőse: az óvodavezető

5. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
5.1 Az óvodai működés rendje
(az óvoda nyitva tartásának, a gyermekek fogadásának rendje az óvoda Házirendjében
részletesen megtalálható)

5.2. A nevelési év rendje
A nevelési év minden év szeptember 1.-től a következő év augusztus 31.-ig tart. Június 1.-től
augusztus 31.-ig nyári életrend szerint működik az óvoda. A nevelési év helyi rendjét,
programjait a nevelőtestület határozza meg és az óvodavezető rögzíti az éves munkatervben
a szülői szervezet véleményének figyelembevételével.

5.3. Az óvoda nyitva tartása, a gyermekek fogadása, intézményben való
benntartózkodásának rendje
• Az óvoda öt napos, hétfőtől – péntekig tartó munkarenddel, egész éven át folyamatosan
üzemel.
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• Eltérő az óvodai munkarend, a gyermekek fogadásának rendje abban az esetben, ha a
nemzeti ünnepek miatt az általános munkarend, a munkaszüneti napok rendje is eltérően
alakul. Az eltérésre a fenntartó adhat engedélyt.
• Üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel. Ilyenkor
történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás.
• A nyári zárás előtt 30 nappal össze kell gyűjteni a gyermekek elhelyezésére vonatkozó
igényeket, és a szülőket, a gyermekeket fogadó óvodáról a zárást megelőzően tájékoztatni
kell.
• A zárva tartás ideje alatt hetente egy alkalommal – külön megállapított beosztás szerint –
ügyeletet kell tartani.
• Az egyéb iskolai szünetek alatt az óvodai élet zavartalan működését biztosítva, de az
észszerűség és takarékosság jegyében írásban felmérjük a várható létszámot. Amennyiben a
csoportok létszáma jelentősen csökken, az óvodavezető dönt a csoportösszevonásokról.
• Az óvoda nyitva tartási ideje napi 11,5 óra, reggel 6 órától 17 óra 30 percig.
• Gyűjtőcsoport reggel 6.00 órától 7.30-ig, délután 15.30-tól 17.30-ig tart, az év elején
kihirdetett csoportokban.
• Az óvoda nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Az
óvodapedagógusok beosztást minden évben az óvodavezető helyettes készíti el.
• Az óvodát reggel a munkarend szerint 6 órára érkező dajka nyitja.
• A hivatalos ügyek intézése a vezető irodájában történik.
• Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az óvoda vezetője engedélyezi.
•

Az óvoda épületében bekövetkezett balesetveszély, rendkívüli esemény miatt az

óvodavezető a fenntartó tájékoztatásával és engedélyével technikai szünetet rendelhet el.
• Nevelés nélküli munkanapot nevelési évenként 5 alkalommal vehet igénybe a
nevelőtestület, melyet nevelési értekezletek, továbbképzések, nevelőtestületi, szakmai céllal
szervezett tapasztalatcsere céljára használ fel. Erről a szülők a jogszabályban előírtak szerint
tájékoztatást kapnak (legkésőbb 7 nappal a nevelésnélküli munkanap előtt). Ezeken a napokon
azon gyermekek részére, akiknek elhelyezéséről a szülők nem tudtak gondoskodni, óvodai
ügyeletet biztosítunk.
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5.4. A vezetők intézményben való tartózkodása
• Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői
feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. A vezetők napi benntartózkodásának rendjét a
mindenkori éves munkaterv tartalmazza.
• Az intézmény hivatalos munkaidejében felelős vezetőnek kell az épületben tartózkodnia. Az
óvoda vezetője vagy helyettese beosztás alapján látják el a vezetői feladatokat.
• Akadályoztatásuk esetén az intézményvezető által megbízott – ügyeletes vezető –
intézkedési jogkörrel bír.
• Az óvoda vezetője általában egy műszakban tartózkodik az intézményben, de végezheti
munkáját ettől eltérő munkarendben és az óvodán kívüli helyszínen is (értekezlet,
továbbképzés, ügyintézés, vásárlás stb.)

5.5. Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak
jogviszonyban az óvodával
• 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 csengetésre kaput nyitó óvodatitkár a belépőket az óvodavezetőhöz kíséri.
• A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói, referencia - intézményi és egyéb hivatalos látogatás
az óvodavezetővel történt egyeztetés szerint történik.
• Az óvodai csoportok és foglalkozások látogatását más személyek részére az óvodavezető
engedélyezi kivételes és indokolt esetben: hospitálás, intézmény bemutatása, szakmai
gyakorlat esetén.

6. BELSŐ KONTROLL RENDSZER
Az intézmény belső ellenőrzésének megszervezéséért, rendszerének kialakításáért az
intézmény vezetője a felelős.
A részletes folyamatszabályozás megtalálható az intézmény Minőségirányítási Programjában,
illetve a Belső kontroll rendszer működtetésének szabályzatában. A belső ellenőrzés
feladatköre magában foglalja az intézményben folyó:
• szakmai tevékenységgel összefüggő és
• gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat.
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Az ellenőrzések terv alapján történnek, melyet az intézmény éves munkaterve tartalmaz.

6.1. A belső kontroll rendszer felépítése és elemei
Belső kontroll
Belső pénzügyi kontroll

Belső szakmai kontroll

Pénzügyi irányítás és kontroll
Belső ellenőrzés

1. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje
○ A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az óvodában folyó pedagógiai tevékenység
hatékonyságának mérése.
○ A teljesítményértékelési rendszert az óvodavezető-helyettes és a szakmai munkaközösség
javaslatai alapján az óvodavezető készíti el.

Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés
• területeit,
• módszerét és
• ütemezését.
Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az óvodavezető dönt.
○ Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet:
• az óvodavezető-helyettes,
• a szakmai munkaközösség és
• a szülői munkaközösség is.
• Az óvodavezető minden óvodapedagógus munkáját legalább egy alkalommal értékeli a
nevelési év során.

Az egyes nevelési területek ellenőrzésébe bevonhatja
• a vezető-helyettest
• a szakmai munkaközösség vezetőjét
• a munkacsoportok vezetőjét
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○ Az ellenőrzés tapasztalatait az érintett óvodapedagógussal ismertetni kell, aki arra írásban
észrevételt tehet.
○ A nevelési év záró értekezletén értékelni kell a pedagógiai munka belső ellenőrzésének
eredményeit, illetőleg az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait, megállapítva az esetleges
hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket.
○ a nevelőmunka belső ellenőrzése
előzetes felkészülés, tervezés;
felépítés és szervezés;
az alkalmazott módszerek;
a gyermekek tevékenysége és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása,
az eredményesség vizsgálata, a Helyi Pedagógiai Program követelményeinek teljesítése;
a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módja, minősége;
a gyerekek fejlődésének nyomon követése, fejlesztése.

Kiemelt szempont még:
• a pedagógusok munkafegyelme,
• a nevelőmunkához kapcsolódó adminisztráció pontossága,
• az óvónő-gyermek kapcsolat, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása,
• a nevelőmunka színvonala, eredményessége.

2. A gazdálkodással kapcsolatos belső ellenőrzés rendje
Az intézményben a belső ellenőrzés a hatályos 193/2003. (XI. 26.) kormányrendeletnek
megfelelően történik.
A belső ellenőrzés célja, hogy:
• biztosítsa az óvoda vezetője számára a megfelelő mennyiségű és minőségű információt a
törvényes működéshez, különös tekintettel a gazdálkodásra, és a pénzügyi tevékenységre,
• feltárja a gazdasági követelményektől való eltérést, szabálytalanságot, hiányosságot,
mulasztást,
• megszilárdítsa a belső rendet, fegyelmet,
• vizsgálja az intézményi vagyon védelmét, a takarékosság érvényesítését, a leltározás,
selejtezés végrehajtásának megfelelőségét.
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A belső ellenőrzés a FEUVE szabályainak megfelelően magába foglalja az:
• előzetes
• folyamatba épített
• és utólagos ellenőrzést.
Belső ellenőrzésre jogosultak:
• óvodavezető
• óvodavezető-helyettes
Az ellenőrzéssel kapcsolatos konkrét feladataikat a munkaköri leírás tartalmazza.

A belső ellenőrzés alapdokumentumai:
• gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok
• FEUVE rendszer
• belső kontroll rendszer működtetésének szabályzata

7. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
7.1. Az óvoda működésének folyamata
7.1.1. Az óvoda ügyintézése
Az óvoda ügyintézését a mindenkori törvényi előírások betartása mellett egyszemélyi
felelősséggel az óvodavezető látja el. Az ügyintézés folyamatos feladatai megoszlanak az
óvodavezető, az óvodatitkár és az óvodavezető-helyettes között. Feladataikat munkaköri
leírás tartalmazza. Az ügyintézés konkrét tennivalóit az óvoda Iratkezelési Szabályzata
tartalmazza.

7.1.2. Az óvoda ügyvitele
Feladatcsoportja:
○ az óvoda belső ügyviteli munkája,
○ jogszabályokhoz, valamint felettes szervekhez kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátása.
Az ügyintézés konkrét tennivalóit az óvoda Iratkezelési Szabályzata tartalmazza.

7.1.3. Az óvoda működése során keletkező ügyirat kezelése
A kezelést az erre vonatkozó rendelkezések, szabályok határozzák meg. Az óvoda munkájáról,
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dolgairól, belső életéről véleményezést csak az arra illetékes hatóságoknak adhat. Az
adatszolgáltatás valódiságáért, pontosságáért az óvodavezető a felelős. A teljes, részletes
ügymenetet az óvoda Adatkezelési Szabályzata tartalmazza.

7.1.4. Kötelező nyilvántartás vezetése - 229/2012. évi (VIII. 28.) Korm. rendelet
Az óvoda a jogszabályban előírt nyilvántartásokat köteles vezetni:
• alkalmazottakról,
• gyermekekről.
Az alkalmazottak, és a gyermekek nyilvántartandó adatainak körét az Adatkezelési Szabályzat
tartalmazza. A felsorolt adatokat a magasabb vezető tekintetében a munkáltatói jog
gyakorlója kezeli. Az adatok bizalmasak, továbbíthatók a fenntartónak, kifizetőhelynek,
bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, helyi önkormányzatnak, államigazgatási szervnek, a
munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak.
A dolgozók kötelessége: 8 napon belül adataik változását bejelenteni (házasságkötés, lakcím,
telefonszám változás, gyermekszülés, iskolai végzettség változás).
Az adatkezelés konkrét tennivalóit az óvoda Adatkezelési Szabályzata tartalmazza.

7.1.5. Az óvoda tartalmi munkáját és működését meghatározó helyi dokumentumok
• Alapító okirat,
• Az óvoda helyi pedagógiai programja.
• Az óvoda éves pedagógiai munkaterve,
• SZMSZ és mellékletei,
• Házirend,
• Közalkalmazotti Szabályzat,
• Az óvoda továbbképzési programja,

7.1.6. 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. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az
irattárban kell elhelyezni a dokumentumok papír alapú másolatát.
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8. AZ INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK
NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
A szülők és más partnerek számára nyilvános dokumentumok:
• az óvoda Helyi Pedagógiai Programja (HPP),
• a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ),
• az óvoda Házirendje.
A felsorolt nyilvános dokumentumokat a szülők a beiratkozásnál, illetve bármikor az
évfolyamán megismerhetik, és kérésre az óvodában áttanulmányozás céljából bármikor
elkérhetik.
A beiratkozás utáni első szülői értekezleten az óvoda vezetője a szabályzatokban és a
Házirendben foglaltakról tájékoztatást tart. A szülő az elhangzottak megértését és
tudomásulvételét aláírásával igazolja, kézhez kapja.

9. AZ ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A
HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS
FELADATOK
Az óvoda ünnepeit, hagyományait a gyerekek közösségére vonatkozóan az óvoda Helyi
Pedagógiai Programja és a munkaterv tartalmazza. Az ünnepélyek, megemlékezések rendjét,
időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos felelősöket a nevelőtestület az éves
munkatervében határozza meg. Célja az intézmény hagyományainak ápolása, ezek
felelevenítése és bővítése, valamint az intézmény jó hírnevének megőrzése, mely az óvoda
egész közösségére nézve kötelező. Az intézmény helyi hagyományai közé tartozó
rendezvények, a közösségi élet formálását, a közös cselekvés örömét szolgálják, a
gyermekeket az egymás iránti tiszteletre nevelik. A rendezvények, ünnepek egy része nyitott
a szülők számára.

A gyermeki élet hagyományos ünnepei az óvodában
○ Szüret
○ Vásár
○ Farkas nap
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○ Szent Márton nap
○ András nap
○ Advent
○ Mikulás
○ Karácsony
○ Farsang
○ Március 15.
○ Húsvét
○ Anyák napja
○ Évzáró, ballagás
○ Gyermeknap

• Tanulmányi kirándulások, projektek, témahetek, modul, innovatív tevékenységek, séták,
színházlátogatás, gyerek hét szervezése a munkaterv szerint történik.
• A szolgáltatásaink kínálata és beindítása évente változhat, a szülők igényeinek
függvényében.

10. AZ INTÉZMÉNY MUNKAVÉGZÉSSEL KAPCSOLATOS
SZABÁLYAI
10.1. Közalkalmazotti jogviszony, munkavégzésre irányuló
jogviszony létrejötte

egyéb

A foglalkoztatottak jogviszonyára a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvényt kell alkalmazni. A foglalkoztatottak engedélyezett létszáma az irányító szerv által
jóváhagyott Költségvetési rendeletben kerül meghatározásra.
Az intézmény az alkalmazottak esetében a belépéskor munkaszerződésben, vagy határozatlan
idejű kinevezéssel határozza meg, hogy az alkalmazottat milyen munkakörben, milyen
feltételekkel és milyen mértékű illetménnyel foglalkoztatja.
Az intézmény megbízási szerződést köthet saját dolgozójával munkakörén kívül eső feladatra,
határozott időre, átmeneti időszakra.
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10.2. A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali
titkok megőrzése
A munkavégzés teljesítése az intézmény vezetője által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben
lévő szabályok és a munkaszerződésben vagy a kinevezési okmányokban leírtak szerint
történik.
A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható
szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenően, nem
közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével
összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre
hátrányos következményekkel járhat. A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és
előírásoknak, a munkahelyi vezetője utasításainak, valamint szakmai elvárásoknak
megfelelően köteles elvégezni.
Amennyiben adott esetben, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn,
nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek, és
amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené. A hivatali titok megsértése
fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi dolgozója köteles a tudomására jutott
titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az illetékes felettesétől engedélyt nem kap.

10.3. Személyi juttatások
10.3.1. Rendszeres személyi juttatások
A rendszeres személyi juttatások körébe tartozik a foglalkoztatottak alapilletménye,
illetménykiegészítése, illetménypótléka és mindazon juttatások, amelyek rendszeresen
ismétlődve kerülnek kifizetésre.
A közalkalmazottat illetményének megállapítása érdekében fizetési osztályba és fizetési
fokozatba kell besorolni.
A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat munkaszerződésben vagy kinevezési
okiratban kell rögzíteni.
A közalkalmazott a betöltött munkakör függvényében illetménypótlékra jogosult.

10.3.2. Kereset-kiegészítés feltételei
Az intézményvezető kereset-kiegészítéssel ismerheti el meghatározott munkateljesítmény
elérését, illetve – a helyettesítést kivéve – az átmeneti többletfeladatok ellátását, így
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különösen a pedagógiai fejlesztő tevékenységet, a nevelés céljait szolgáló minőségi
munkavégzést (kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés). A kiemelt munkavégzésért
járó kereset-kiegészítés megállapítható – a közoktatási intézmény bármely alkalmazottja
részére – egy alkalomra, illetőleg meghatározott időre. A meghatározott időre szóló kereset
kiegészítést havi rendszerességgel kell kifizetni. A havi rendszerességgel fizetett kereset
kiegészítés egy nevelési évnél hosszabb időre nem szólhat, de több alkalommal is
megállapítható.
A kereset-kiegészítés megállapítása során figyelembe kell venni a vezetői feladatot ellátók,
továbbá

a

pedagógus-munkakörben

foglalkoztatottak

teljesítményértékelésének

eredményeit.

10.3.3. Minőségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítés feltételei
• 3 év közalkalmazotti jogviszony az óvodában
• Példamutató munkafegyelem
• Az intézményben szervezett programok, ünnepek alkalmával ötleteivel, újító
kezdeményezéseivel, szervezési feladatok lebonyolításával aktívan hozzájárul a rendezvény
sikeréhez.
• Munkaközösség vezető, fakultációt vezet, munkacsoportot vezet.
• Pályázati lehetőségeket keres, és pályázatokat ír az óvoda pedagógiai, szakmai munkájának
segítésére.
• Referencia- intézményi szolgáltatással kapcsolatos feladatot vállal.
• Az óvoda hatékony működésében vezető szerepet vállal, vagy munkájával aktívan hozzájárul
az óvoda eszköztárának, és vagyonának gyarapításához. (támogatók, szponzorok keresése,
bálon való aktív részvétel)
• A szervezet segítőkész, együttműködő tagja
• Az egész intézményt érintő, pedagógiai és szervezési feladatok vállalása, megbízás legjobb
képesség szerinti teljesítése
• A gyakorló óvónői feladatok folyamatos, magas színvonalú ellátása
• Sajátos nevelési igényű gyermekekkel való tartós foglalkozás
• Tartósan társ nélküli munkavégzés (min. 3 hónap)
• Pályakezdő patronálása
• Bemutató foglalkozás vállalása
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• Kiemelkedő tisztelet a szülők, gyermekek, kollégák körében
• Részvétel az óvodán kívüli szakmai, pedagógiai munkában
• A kötelezőn túli önképzés, továbbképzés teljesítése
• Minőségfejlesztési tevékenységben való aktív részvétel
• Lojalitás a szervezettel, a célokkal való azonosulás, konstruktivitás
• Az óvoda működése, jó hírnevének erősítése érdekében szívesen vállal feladatokat.
○ szakmai publikációk
○ bemutató foglalkozásokat vállal
○ gyermek csoportjával óvodán kívüli programokra való felkészítés, részvétel
○ könyvterjesztés, folyóirat terjesztés
○ kompetencia alapú program adaptálása
○ projekt, témahét, modul szervezése, benne való tevékeny részvétel
○ Nyugdíj előtt állók munkájának elismerése.

Kizáró okok:
• Fegyelmi vétség
• A munkafegyelem megsértése (rendszeres késés, határidő be nem tartása stb.)
• Az óvoda szokás és szabályrendszerének figyelmen kívül hagyása, elutasítása

11. A RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS
ELLÁTÁS RENDJE
Az óvodába járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását az óvodába járó
orvos és védőnő látja el.
A védőnő hetenként egyszer délelőtt látogatja az óvodát.
Valamennyi dolgozónak érvényes egészségügyi nyilatkozattal és munkaköri alkalmasságiorvosi véleménnyel kell rendelkeznie.

Az óvodavezető feladatai az egészségügyi ellátás keretén belül:
○ biztosítja az egészségügyi (orvosi, védőnői) munka feltételeit,
○ gondoskodik a szükséges óvónői felügyeletről és
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○ szükség szerint a gyermekek vizsgálatokra történő előkészítéséről.
A fenntartó által biztosított feltételek mellett az óvodában évente egy alkalommal fogorvosi
szűrés történik.

Ha egy gyerek betegségre gyanús vagy beteg, a következő módon kell eljárni:
○ Betegségre gyanús, lázas gyermeket nem szabad bevenni az óvodába.
○ A napközben megbetegedett gyermeket el kell különíteni, és le kell fektetni.
○ Szükség esetén azonnal orvoshoz kell vinni.
○Gondoskodni kell a szülők mielőbbi értesítéséről.
○ A 3. életévét betöltő kisgyermek akkor kezdheti meg óvodai életét, ha a szükséges
védőoltásokat megkapta, és a „Közösségbe mehet” orvosi igazolást kiállították számára.

A dolgozók egészségvédelmi szabályai
• Az óvoda konyhájába csak egészségügyi könyvvel rendelkező személy léphet be.
• Az egészségügyi előírások az óvoda dolgozóira is kötelező érvényűek.
• Az intézménybe ittasan és kábítószer hatása alatt belépni tilos!
• Az étkezés igénybevétele a törvényi előírásoknak megfelelően történik.
• A mosogatást, a tálalást, az ételkiosztást, az ételtárolást, az ételminta eltevést valamint ezek
dokumentálását a HACCP előírásainak megfelelően kell elvégezni.
• A maradék tárolása az egészségügyi szabályoknak megfelelően történik.

12. INTÉZMÉNYI ÓVÓ - VÉDŐ ELŐÍRÁSOK
12.1. Általános előírások
A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a
szükséges feltételrendszer biztosítása, javítása állandó feladata az óvoda valamennyi
dolgozójának. Az óvodában gondoskodni kell a ránk bízott gyermekek felügyeletéről, a
gyermekbaleseteket előidéző okok feltárásáról és megszüntetéséről Knt. 25§ (5).

A gyermekek egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrend
A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a
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szükséges feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat.

12.2.
Minden
óvodapedagógus
meghatározott feladatát képezi az, hogy

közoktatási

törvényben

○ a rábízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges
ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjék, továbbá
○ ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges
intézkedéseket megtegye.

Minden nevelési év kezdetén, valamint kirándulások előtt és egyéb esetekben szükség szerint
az óvodai csoportokban – a gyermekek életkorának megfelelően – ismertetni kell az
egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat és az
elvárható magatartásformát.
A gyermek óvodai életével kapcsolatos szervezési feladatokat, a csoport szokásrendszerének
kialakítását és betartását oly módon kell ellátni, hogy azok a baleset-megelőzést szolgálják.

Különös figyelemmel a:
• szúró- és vágóeszközök,
• csoporton belüli sporteszközök (bordásfal, trambulin, Tini Kondi),
• apró gyöngyök, termések használatára;
• a mosdóban a lecseppenő víz miatti csúszásveszélyre;
• az udvari játékok, mászókák, csúszdák, hinták biztonságos használatára. Felügyelet nélkül
nem használhatók! A tornaszoba felnőtt felügyelete nélkül nem használható.
• vízelvezető mélyedések miatt figyelmesen közlekedjenek;
• csak a felnőtt által felkínált, megmosott gyümölcs fogyasztható!
• a csapadékos időjárás serkenti a gombák fejlődését, csak a gombaszakértő által bevizsgált,
felnőtt által elkészített gomba fogyasztható!

Séták, kirándulások alkalmával tilos:
• a kerítéseken, kapukon benyúlni (harapásveszély)
• a járdáról lelépni, ismerőshöz átszaladni
• fontos, hogy bokros, bozótos területen megfelelő távolságtartással haladjanak, hogy ág ne
csapjon a szemükbe
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• csak olyan bogyókat gyűjtsenek, fogyasszanak, amit az óvodapedagógus megenged
• Fokozott figyelemmel közlekedjenek a késő őszi, téli időszakban /köd, szél, eső, hó/, mert az
öltözködés (kapucni, sapka, esernyő) rontja a látási és hallási viszonyokat!
• Csúszásveszély miatt megnő a járművek féktávolsága!
• Vegyszerek, gyógyszerek olyan helyen és állapotban tárolhatók, ahol nem jelentenek
veszélyt a gyermekekre.
• Meleg étel csak akkor tálalható fel, ha a gyermekek már a helyükön ülnek.
• A folyosót, öltözőt, mosdót tilos akkor felmosni, amikor csúszásveszélyt jelenthet.
• Biztosítani kell a nyár folyamán a gyermekek árnyékos helyen való tartózkodását és a
folyadékpótlást.
• Ismert, biztonságos helyeket válasszunk az élményt nyújtó, tapasztalatszerző
kirándulásokhoz.

○ Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásárolhat. A játékot használó
óvodapedagógus köteles a játékon feltüntetett vagy ahhoz mellékelt figyelmeztetést, feliratot
és használati utasítást gondosan áttanulmányozni és a játékszert aszerint alkalmazni.
○ Ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó óvodapedagógus kötelessége az
elsősegélynyújtás. Tájékoztatni kell az óvodavezetőt a gyermek kisebb sérüléséről is.
Bármilyen veszélyforrás észlelése esetén a gyermekcsoportot biztonságba kell helyezni, majd
azonnal értesíteni kell az óvodavezetőt. A gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és
jelentési kötelezettséget jogszabály szerint kell teljesíteni.
○ Az óvoda vezetője felelős az óvodában a nevelőmunka egészséges és biztonságos
feltételeinek a megteremtéséért, és a gyermekbalesetek megelőzéséért. A feltétel rendszer
vizsgálata, a feltételek javítása állandó vezetői: óvodavezetői, vezető helyettesi feladat.
○ Az óvodában alkalmazottak általános feladatai közé tartozik a gyermekek testi épségének
megóvása.
○ Az óvoda minden dolgozójának ismernie kell a Munkavédelmi Szabályzat, Tűzvédelmi
utasítása Tűzriadó terv és a Házirend rendelkezéseit. (Aláírásukkal igazolják)
○ Az óvodai egész napos nevelőmunka folyamán a dolgozónak körültekintően kell
megszervezni a gyermekek tevékenységét. (Védő, - óvó előírások figyelembe vételével.)
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○ Az óvónőnek fel kell hívni a gyermekek figyelmét a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező
viselkedési szabályokra, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő
magatartásra – mindezeket dokumentálja a csoportnaplóban.
Különösen fontos ez, ha:
• az udvaron tartózkodnak,
• ha különböző közlekedési eszközzel közlekednek
• ha az utcán közlekednek
• ha valamilyen rendezvényen vesznek részt,
• ha a közeli építkezést látogatják meg,
• és egyéb esetekben.

A munkavédelmi szabályzat tartalmazza a munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) idejét, az
ellenőrzésbe bevont személyeket.

12.3. Az óvoda dolgozóinak feladatai a gyermekbalesetek esetén
Az óvodapedagógusok feladata a gyermekeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét
esetén a szükséges intézkedések megtétele:
○ a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesíteni
○ ha szükséges, orvost kell hívni
○ ha a gyermek szállítható, orvoshoz kell vinni,
○ a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetni,
○ a gyermekbalesetet azonnal jelezni kell az óvoda vezetőjének

Az elsősegélynyújtáskor csak azt teheti az óvodapedagógus, amihez ért. Ha bizonytalan abban,
hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor azonnal orvost kell hívni. Az orvos megérkezéséig
nem szabad a gyermeket elmozdítani.
Minden dolgozónak kötelessége a segítségben részt venni.
Az óvodában történt balesetet, sérülést az óvoda vezetőjének ki kell vizsgálni. A vizsgálat során
tisztázni kell a balesetet kiváltó és a közreható személyi és szervezési okokat. A vizsgálat
eredményeképpen meg kell állapítani, mit kell tenni a baleset elkerülése érdekében, és a
szükséges intézkedéseket az óvodavezetőnek meg kell tennie.
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A gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettség teljesítését az
óvodavezető és a munkavédelmi felelős végzi.
A három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell
vizsgálni, a balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni, a kivizsgálás
folyamatába a szülőt is be kell vonni. A jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a
fenntartónak, egy példányt pedig át kell adni a gyermek szüleinek. A jegyzőkönyv egy
példányát az óvoda őrzi meg.
A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az óvoda fenntartójának.
A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel
rendelkező személyt kell bevonni.
Minden gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a hasonló esetek
megelőzésére.

12.4. Az intézmény biztonságos működését garantáló szabályok
Az intézménnyel közvetlen jogi kapcsolatban nem álló személyek (az intézmény területén
tartózkodó szülők, gondviselők, gyám illetve az intézménnyel kapcsolatban nem álló minden
más személy) magatartásukkal, viselkedésükkel az intézményben folyó pedagógiai és
szabadidős tevékenységet nem zavarhatják. Az intézmény rendezvényein, ünnepségeken és
más, az intézmény által szervezett programokon, foglalkozásokon olyan magatartás,
viselkedés várható el, amely másokban megbotránkozást, riadalmat nem kelt. Tilos a botrány,
garázdaság, közösségellenes, erőszakos magatartás tanúsítása. Az intézmény az elvárt normák
megszegése esetén a módosított 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet előírásait alkalmazza.”

Egyéb, az intézmény biztonságát garantáló szabályok
• Idegent az épületben mindig egy dajka kíséri a keresett személyhez.
• Ügynök (könyv, mese CD vagy fejlesztő játékot árusító személy) az óvodában csak az
óvodavezető előzetes engedélyével árusíthat.
• Reklám jellegű anyagok elhelyezését csak a vezető engedélyezheti.
• A szándékosan okozott kárért a szülő anyagi felelőséggel tartozik. Kiskorú gyermekéért is ő
felel.
• Az óvoda helyiségei az alapfeladattól eltérő célra csak a fenntartó hozzájárulásával vehetők
igénybe.
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• A referencia – intézményi szolgáltatások körében belépő vendégeinket dajka, szakmai
vezető, mentor, óvodavezető kíséri az előre egyeztetett helyszínekre.

13. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY, BOMBARIADÓ ESETÉN
SZÜKSÉGES TEENDŐK
Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen
felettesének jelenteni. Az óvodavezető dönt a szükséges intézkedésekről és a fenntartó
értesítéséről.

Bombariadó esetén az óvodavezető intézkedhet. Akadályoztatás esetén az SZMSZ-ben
szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni.

Székhelyen az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik.

Az épület kiürítésének időtartamáról, a gyermekek elhelyezéséről az intézkedést vezető
hatóság információja alapján az óvodavezető, akadályoztatása esetén az intézkedéssel
megbízott személy dönt.

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

Az óvodavezető feladata:
• hogy meghatározza a polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendjét, az
intézmény Katasztrófavédelmi Szabályzatában, irányítja és ellenőrzi a felkészülési és a
védekezési időszakra meghatározott feladatokat.
• közreműködik a Katasztrófavédelmi törvény 17.§ d) és 20.§ (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladatok végrehajtásában, az élet és az anyagi, kulturális javak védelme
érdekében kiadott intézkedései szerint.
• elősegíti az intézmény dolgozóinak és gyermekeinek a felkészítését, kiképzését,
együttműködik az illetékes katasztrófa-elhárítási szervekkel
• az előre prognosztizálható veszélyhelyzetek felmérése
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• a védekezési feladatok nagyságát mérlegelve a védekezési feladatok ellátásához szükséges
erők, technikai eszközök, felszerelések kijelölése és biztosítása
• a kárelhárítás során használható anyagi lelőhelyek, eszközbeszerzési lehetőségek kijelölése
• a mentésben résztvevők ellátásának, pihentetésének a megszervezése
• a gyermekek ideiglenes elhelyezésére igénybe vehető helyiségek kijelölése
• a szükséges egészségügyi ellátás megszervezése
• a híradás biztosítása

14. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. A Szervezeti és működési szabályzatot az óvoda nevelőtestülete fogadja el, amely a
fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.

2. Amennyiben a Szervezeti és működési szabályzat felterjesztésére nem érkezik válasz, a
hatályba lépés napja a felterjesztést követő 30. nap utáni első képviselő-testületi ülés napja.

3. A hatálybalépéssel egyidejűleg érvényét veszti az óvoda előző Szervezeti és működési
szabályzata.

4. A hatályba lépett Szervezeti és műkődési szabályzat határozatlan időre szól.

5. A hatályba lépett Szervezeti és működési szabályzatot meg kell ismertetni
• az óvoda azon alkalmazottaival is, akik nem tagjai a nevelőtestületnek, valamint
• azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával és meghatározott körben használják
helyiségeit.

6. A Szervezeti és működési szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az óvoda
valamennyi alkalmazottjára kötelező, megszegése esetén az óvodavezető munkáltatói
jogkörében intézkedhet.

A Szervezeti és működési szabályzatban foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell.
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Módosítására akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban a szervezet és működés
tekintetében változás áll be, illetve a szülők vagy a nevelőtestület minősített többséggel erre
javaslatot tesz. A módosítás alkalmával az eljárási rendet a Knt. 25. § 4. határozza meg.
Felülvizsgálata a törvények változásának megfelelő évenkénti karbantartásával történik

A szabályzat mellékletei:
1. Adatkezelési Szabályzat
2. Iratkezelési Szabályzat
3. Az intézményi kedvezményes felnőtt étkezési díjban részesülők köre
5. Munkaköri leírás minták készül
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Záradék
Készítette: Czentner Györgyné óvodavezető

Dátum: 2017. augusztus. 02.
Ph.

………………………………………………………….
óvodavezető

A fenti – módosításokkal egybeszerkesztett és a mellékleteket is tartalmazó – Szervezeti és
működési szabályzatot a Zengő Óvoda nevelőtestülete 2017. 08. 29-én megtartott
határozatképes nevelőtestületi értekezletén 100 %-os szavazataránnyal elfogadta.

Dátum: 2017. augusztus 29.
……………………………………………
óvodavezető-helyettes

A szülői képviselet az SzMSz elfogadásához magasabb jogszabályban meghatározott kérdések
rendelkezéséhez a véleményezési jogát korlátozás nélkül, a jogszabályban meghatározott
határidő biztosításával gyakorolta.

Dátum: 2017. szeptember 13.

……………………………………………
SzSz elnök
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SZABÁLYZATOK ÉS MELLÉKLETEK
I. számú melléklet
Adatkezelési szabályzat
Általános rendelkezések
1. Az Adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja
Az alkalmazottak, valamint a gyermekek adatai nyilvántartása, kezelése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, intézményi rendjének megállapítása, az ezekkel összefüggő
adatvédelmi követelmények szabályozása.

2. A Szabályzat alapját képező jogszabályok
• Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)
• 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
• 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
• 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
• 335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános
követelményeiről
• 1995. évi LXVI. Törvény A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag
védelméről
• 2011. évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól
• 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben
• 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

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
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● 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).

3.3 A Szabályzatot megfelelően kell alkalmazni a közalkalmazotti jogviszony megszűnése után,
illetve e jogviszony létesítésére irányuló előzetes eljárásokra.

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

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 helyettes felelősek az illetményszámfejtés körébe tartozó adatok
intézményen belüli feldolgozása és továbbítása során az adatvédelmi rendelkezések
betartásáért.

2. Az alkalmazottak nyilvántartott adatai
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Az Nkt. 41. § (1) alapján óvodánk köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, a
köznevelés információs rendszerébe bejelentkezni, valamint az Országos statisztikai
adatgyűjtési program keretében előírt adatokat szolgáltatni.

2.1 A közoktatásról szóló törvény alapján nyilvántartott adatok:
a) név, születési hely és idő, állampolgárság, TAJ szám
b) lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, azonosító szám
c) munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok:
• iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása;
• munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, besorolással
kapcsolatos adatok;
• alkalmazott részére adott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek;
• munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre irányuló
további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés;
• munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelő tartozás
és annak jogosultja;
• szabadság, kiadott szabadság;
• alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei;
• az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei;
• az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei;
• a többi adat az érintett hozzájárulásával.

2.2 A közoktatásról szóló törvény szerint nyilvántartott és kezelt adatok köre alapvetően
megegyezik a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 5. számú mellékletében
meghatározott adatkörök adataival, ezért az alkalmazottak adatainak nyilvántartására a
közalkalmazotti alapnyilvántartás vezetése szolgál a Szabályzat melléklete szerinti adatkörök
formájában.
2.3 A közalkalmazotti alapnyilvántartás rendezetten tárolja és feldolgozza a közalkalmazott
közalkalmazotti jogviszonyával összefüggésben keletkezett és azzal kapcsolatban álló adatait.
2.4 A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörén kívül – törvény eltérő rendelkezése
hiányában – adatszerzés nem végezhető, ilyen adat nem tartható nyilván.

46

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 óvodavezető-helyettes 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.

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,
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• 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 közoktatásról szóló törvény 2.
számú mellékletében felsorolt adatok – a 2. sz. melléklet 3. pontja alapján – továbbíthatók: a
fenntartónak (helyi önkormányzatnak), a kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek,
ügyészségnek, államigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések
ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak. Ezenkívül a Kjt. 83/D §-a szerint
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a

közalkalmazott

felettesének,

a

minősítést

végző

vezetőnek,

(óvodában:

a

teljesítményértékelésben közreműködő vezetőnek), a törvényességi ellenőrzést végző
szervnek, a fegyelmi eljárást lefolytató testületnek vagy személynek (óvodában: a
vizsgálóbiztosnak és a fegyelmi tanács tagjainak).
4.9 Az adattovábbítás a 4.9 pontban felsoroltak írásos megkeresésére postai úton ajánlott
küldeményként, kézbesítés esetén átadókönyvvel történhet. Intézményen belül papír alapon,
zárt borítékban.
4.10 Az adattovábbításra az óvoda vezetője jogosult. Az illetményszámfejtő-hely részére
történő adattovábbításban az óvodatitkár működik közre.

5. A közalkalmazott jogai és kötelezettségei az alapnyilvántartással kapcsolatban
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
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az elbírálás során keletkezett iratokat személyi iratként, de más ügyiratoktól elkülönítve kell
iktatni és kezelni.

6.3 A személyi iratok körébe az alábbiak sorolandók:
• a személyi anyag iratai,
• a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok,
• a közalkalmazottnak az alkalmazotti jogviszonyával összefüggő más jogviszonyaival
kapcsolatos iratok (adóbevallás, fizetési letiltás),
• a közalkalmazott saját kérelmére kiállított vagy önként átadott, adatokat tartalmazó iratok.

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

7. A személyi irat kezelése
7.1 Az intézmény állományába tartozó közalkalmazottak személyi iratainak őrzése és kezelése,
a

személyi

számítógépes

nyilvántartó

rendszer

működtetése

az

óvodatitkár

közreműködésével az óvodavezető feladata.

7.2 A személyi iratokba betekinteni jogosult szervek és személyek: a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény 83/D §-ában meghatározott személyek, azaz
• a közalkalmazott felettese,
• a teljesítményértékelést végző vezető (óvodavezető-helyettesek),
• feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző szerv,
• a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy,
• munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság,
• a közalkalmazott ellen indult büntetőeljárásban nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság,
• az illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal megbízott munkatársa
feladatkörén belül,
• az adóhatóság, a társadalombiztosítási igazgatási szerv, az üzemi baleseteket kivizsgáló szerv
és a munkavédelmi szerv.
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7.3 Az intézményben keletkezett személyi iratok kezelése jelen szabályzat, valamint 20/2012
(VIII. 8.) EMMI rendelet VII. fejezet rendelet iratkezelési előírásai alapján történik

7.4 A közalkalmazotti jogviszony létrehozásának elmaradása esetén a közalkalmazotti
jogviszony létrehozását kezdeményező iratokat vissza kell adni az érintettnek.

7.5 A személyi anyag tartalma:
• a közalkalmazotti alapnyilvántartás,
• a pályázat vagy a szakmai önéletrajz,
• az erkölcsi bizonyítvány,
• az iskolai végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevél másolata,
• a továbbképzés elvégzéséről szóló tanúsítvány másolata,
• iskolarendszeren kívüli képzésben szerzett bizonyítvány másolata,
• 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
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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 irattározni kell. A közalkalmazotti jogviszony
megszűnése után a közalkalmazott személyi iratait az irattározási tervnek megfelelően a
központi

irattárban

kell

elhelyezni.

Az

irattárba

helyezése

előtt

az

iratgyűjtő

tartalomjegyzékén fel kell tüntetni az irattározás tényét, időpontját és az iratkezelő aláírását.
7.12 A személyi anyagot – kivéve azt, amelyet áthelyezés esetén átadtak – a közalkalmazotti
jogviszony megszűnésétől számított ötven évig kell megőrizni.

8. A Közoktatás Információs Rendszere (KIR)
A közoktatás információs rendszere – központi nyilvántartás keretében – a nemzetgazdasági
szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási gyermek adatokat
tartalmazza. A közoktatás információs rendszeréből személyes adat csak az érdekelt kérése,
illetve hozzájárulása esetén, illetve az érdekelt egyidejű értesítése mellett meghatározott
esetben adható ki. A KIR keretében folyó adatkezelés tekintetében az adatkezelő a hivatal. A
közoktatás információs rendszerébe – kormányrendeletben meghatározottak szerint –
kötelesek adatot szolgáltatni azok az intézményfenntartók, illetve azok az intézmények,
amelyek

közreműködnek

a

köznevelési

törvényben

meghatározott

feladatok

végrehajtásában. Annak, akit első alkalommal alkalmaznak pedagógus-munkakörben, illetve
nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazotti munkakörben, az adatkezelő a
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hivatal azonosító számot ad ki. A közoktatás információs rendszere tartalmazza azoknak a
nyilvántartását, akik azonosító számmal rendelkeznek. A nyilvántartás tartalmazza az érintett
nevét, születési adatait, az azonosító számot, a végzettségre és szakképzettségre vonatkozó
adatokat, a munkahely címét és típusát, valamint OM-azonosítóját. A nyilvántartásból
személyes adat – az érintetten kívül – csak az egyes, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások
jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható, a szolgáltatást nyújtó vagy az
igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott részére. Az információs rendszerben adatot
az érintett foglalkoztatásának megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított öt évig lehet
kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintett ismét bejelentik a nyilvántartásba.

Az óvoda vezetője a KIR-ben az oktatási azonosító számmal kapcsolatosan nyilvántartott
adatok változását a változást követő öt napon belül köteles bejelenteni.
A Közoktatási Információs Központ annak, aki első alkalommal létesít jogviszonyt, azonosító
számot ad ki.
• A közoktatás információs rendszere tartalmazza a gyermekek nyilvántartását.
• A nyilvántartás tartalmazza a gyermek nevét, születési helyét és idejét azonosító számát,
anyja nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, állampolgárságát, valamint az érintett nevelési
intézmény adatait.
• A nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak a jogviszonyhoz kapcsolódó
juttatás jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható a szolgáltatást nyújtó
vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésre hivatott részére. A nyilvántartásban adatot a
jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított öt évig lehet kezelni, kivéve, ha
ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba.

9. A Pedagógusigazolvány
A munkáltató a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak részére - kérelemre pedagógusigazolványt ad ki.
• A pedagógusigazolványt a Közoktatási Információs Iroda készítteti el és a munkáltató útján
küldi meg a jogosult részére. A pedagógusigazolvány a közoktatás információs rendszerében
található adatokat tartalmazhatja.
• A pedagógusigazolvány tartalmazza továbbá az igazolvány számát, a jogosult fényképét és
aláírását.
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• A pedagógusigazolványt jogszabályban meghatározottak szerint kell igényelni. Az
igényléshez szükséges adatok a pedagógusigazolvány elkészítéséhez továbbíthatók.
• A pedagógusigazolvány elkészítője az adatokat az igazolvány érvényességének megszűnését
követő öt évig kezelheti. Az adatkezelés kizárólagosan a pedagógusigazolvány elkészítését, az
adatok tárolását és a Közoktatási Információs Irodával történő egyeztetését foglalja magában.

2. rész
A gyermekek adatainak kezelése és továbbítása
1. Felelősség a gyerekek adatainak kezeléséért
1.1

Az óvoda vezetője felelős a gyermekek adatainak nyilvántartásával, kezelésével,

továbbításával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések és a Szabályzat előírásainak
megtartásáért, valamint az adatkezelés ellenőrzéséért.
1.2

Az óvodavezető általános helyettese, a tagóvoda-vezető az óvodapedagógusok és az

óvodatitkár munkakörével összefüggő adatkezelésért tartoznak felelősséggel.

2. A gyermekek nyilvántartható és kezelhető adatai
2.1 A gyermekek személyes adatai a közoktatásról szóló törvényben meghatározott
nyilvántartások vezetése céljából, pedagógiai célból, pedagógiai célú habilitációs és
rehabilitációs feladatok ellátása céljából, gyermekvédelmi célból, egészségügyi célból a célnak
megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelhetők.
2.2 A közoktatásról szóló törvény 2. számú melléklete alapján nyilvántartott adatok:
a) gyermek neve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási
helyének címe, nem magyar állampolgár esetén a Magyar Köztársaság területén való
tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma;
b) a szülő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma;
c) a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok;
d) a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok;
e) a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermek rendellenességére vonatkozó
adatok;
f) a gyermekbalesetre vonatkozó adatok;
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g) a többi adat a szülő írásbeli hozzájárulásával, valamint:
h) jogszabályban biztosított kedvezményekre való jogosultság elbírálásához és igazolásához
szükséges azon adatok, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre
való jogosultsága.

3. Az adatok továbbítása

3.1 Az adattovábbításra az óvodavezető jogosult.
A gyermek adatai a közoktatásról szóló törvényben meghatározott célból továbbíthatók az
óvodától:
a) fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv,
nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat,
b) sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési zavarra, magatartási rendellenességre vonatkozó
adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, illetve onnét vissza,
c) az óvodai fejlődéssel, iskolába lépéshez szükséges fejlettséggel kapcsolatos adatok a
szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának,
d) a gyermek óvodai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett óvodához,
e) az egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a gyermek egészségügyi állapotának
megállapítása céljából,
f) a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermekvédelemmel
foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek veszélyeztetettségének feltárása,
megszüntetése céljából.

3.2 Nem szükséges az adattal kapcsolatosan rendelkezésre jogosult beleegyezése az
adattovábbításhoz, ha az óvoda vezetője a gyermekek védelméről szóló törvény rendelkezése
alapján azért fordul a gyermekjóléti szolgálathoz, mert megítélése szerint a gyermek – más
vagy saját magatartása miatt – súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került.
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4. Az adatkezelés intézményi rendje

4.1

Az óvodában adatkezelést végző vezető, óvodapedagógus az adatfelvételkor

tájékoztatja a szülőt arról, hogy az adatszolgáltatás kötelező-e vagy önkéntes. A kötelező
adatszolgáltatás esetében közölni kell az alapjául szolgáló jogszabályt.
Az önkéntes adatszolgáltatásnál fel kell hívni a szülő figyelmét arra, hogy az
adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező, amelyet az iraton a szülő aláírásával együtt
fel kell tüntetni. A szülőt külön kell tájékoztatni arról, ha különleges adatról van szó, amelynek
kezeléséhez a személyes adatok védelméről szóló törvény az érintett írásos hozzájárulását írja
elő. Az önkéntes adatszolgáltatási körbe tartozó adatok gyűjtéséről az óvodavezető határoz.
4.2 A felvételi előjegyzési naplóba az adatokat a jelentkezéskor a szülőtől az óvodavezető
veszi fel. A köznevelési törvény 46. § alapján a nyilvántartható adatok körébe nem tartozó
önkéntes adatszolgáltatáshoz a szülő írásbeli nyilatkozatát kell kérni. A felvételi előjegyzési
napló biztonságos őrzéséről az óvodavezető gondoskodik.
4.3 Az óvodába felvett gyermekek nyilvántartására szolgáló felvételi és mulasztási naplót
gyermekcsoportonként óvodapedagógusok vezetik.
4.4 Az óvodai foglalkozásról az óvodapedagógus foglalkozási (csoport-) naplót vezet.
4.5 A felvételi és mulasztási, valamint a foglalkozási napló, a gyermek óvodai fejlődésével
kapcsolatos

adatok,

a

beilleszkedési,

magatartási

nehézséggel

küzdő

gyermek

rendellenességére vonatkozó adatok, a gyermekvédelem körébe tartozó adatok biztonságos
kezeléséről és őrzéséről a csoportot vezető óvodapedagógus gondoskodik; az iratokat az e
célra rendelkezésre álló iratszekrényben zárja el.
4.6 A gyermekbalesetre vonatkozó adatok kezelésében közreműködik a munka- és
balesetvédelmi feladatokkal megbízott óvodapedagógus.
4.7 A jogszabályban biztosított kedvezményekre való jogosultság megállapításához szükséges
adatok kezelésében közreműködik az óvodatitkár.
4.8 Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt. Az irattári őrzési idő
naplók esetében, valamint a pedagógiai szakszolgálati iratok és a gyermek ellátása, juttatásai,
térítési díjak esetében 5 év, a gyermekvédelmi ügyekben 3 év a 11/1994. (VI. 8.) MKMrendelet melléklete szerint.
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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 óvodavezető-helyettest, az óvodapedagógust, továbbá azt, aki
esetenként közreműködik a gyermek felügyeletének ellátásában, hivatásánál fogva harmadik
személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel és családjával
kapcsolatos minden olyan tényre, adatra, információra vonatkozóan, amelyről a gyermekkel,
szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást.
5.2 A gyermek szülőjével közölhető minden gyermekével összefüggő adat, kivéve, ha az adat
közlése súlyosan sértené vagy veszélyeztetné a gyermek érdekét.
5.3 Az adat közlése akkor sérti vagy veszélyezteti súlyosan a gyermek érdekét, ha olyan
körülményre (magatartásra, mulasztásra, állapotra) vonatkozik, amely a gyermek testi,
értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza, és amelynek bekövetkezése
szülői magatartásra, közrehatásra vezethető vissza.
5.4 A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület
tagjainak egymás közti, a gyermek fejlődésével összefüggő megbeszélésre.
A titoktartási kötelezettség kiterjed mindazokra, akik részt vettek a nevelőtestületi
értekezleten.
5.5 A titoktartási kötelezettség alól a szülő írásban felmentést adhat. A felmentés megadását
az óvodavezető kezdeményezheti írásban. A kezdeményezésre az óvodavezető részére
javaslatot tehet az óvodapedagógus.
5.6 A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a gyermek adatainak a közoktatásról szóló
törvény 2. számú mellékletében meghatározott nyilvántartására és továbbítására.
Az adatok nyilvántartását és továbbítását végzők és abban közreműködők azonban betartják
az adatkezelésre vonatkozó előírásokat.
5.7 A közoktatásról szóló törvényben meghatározottakon túlmenően a gyermekkel
kapcsolatban adatok nem közölhetők.
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II. számú melléklet
A
SZEMÉLYI
SZABÁLYZATA

ANYAGOK

TARTALMÁNAK,

KEZELÉSÉNEK

1. A személyi anyag tartalma:
• a közalkalmazotti alapnyilvántartás,
• a pályázat vagy a szakmai önéletrajz,
• az erkölcsi bizonyítvány,
• az iskolai végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevél másolata,
• a továbbképzés elvégzéséről szóló tanúsítvány másolata,
• iskolarendszeren kívüli képzésben szerzett bizonyítvány másolata,
• 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.

2. A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatköre
I. A közalkalmazott
- neve (leánykori neve)
- születési helye, ideje
- anyja neve
- TAJ száma, adóazonosító jele
- lakóhelye, tartózkodási hely, telefonszáma
- családi állapota
- gyermekeinek születési ideje
- egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete
II.
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- legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi)
- szakképzettsége(i)
- iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint
meghatározott munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai
- tudományos fokozata
- idegennyelv-ismerete
III.
- a korábbi, jogviszonyban töltött időtartamok megnevezése,
- a munkahely megnevezése,
- a megszűnés módja, időpontja
IV.
- a közalkalmazotti jogviszony kezdete
- állampolgársága
- a jogviszony létesítéséhez szükséges, az erkölcsi bizonyítvány száma, kelte
- a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló
időtartamok
V.
- a közalkalmazottat foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele
- e szervnél a jogviszony kezdete
- a közalkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői megbízása, FEORszáma
- címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai
- a minősítések időpontja és tartalma
- hatályos fegyelmi büntetése
VI.
- személyi juttatások
VII.
- a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama
VIII.
- a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és a határozott idejű
áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai
IX.
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A közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai
3. A közalkalmazotti alapnyilvántartás vezetése, az adatok továbbítása
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.

A 4.1 pont alapján készített iratokat személyügyi iratként kell kezelni.

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.

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.

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.
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.
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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.

A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörébe tartozó és a közoktatásról szóló törvény 2.
számú mellékletében felsorolt adatok – a 2. sz. melléklet 3. pontja alapján – továbbíthatók: a
fenntartónak (helyi önkormányzatnak), a kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek,
ügyészségnek, államigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések
ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak. 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).
Az adattovábbítás a 4.9 pontban felsoroltak írásos megkeresésére postai úton ajánlott
küldeményként, kézbesítés esetén átadókönyvvel történhet. Intézményen belül papír alapon,
zárt borítékban.
Az adattovábbításra az óvoda vezetője jogosult. Az illetményszámfejtő-hely részére történő
adattovábbításban az óvodatitkár működik közre.

4. A munkaidő és pihenőidő megállapításának, nyilvántartásának szabályzata
• A munka és pihenőidő nyilvántartását a helyettes végzi, az óvodavezető ellenőrzésével, a
szabadságok nyilvántartására szolgáló karton, illetve a szabadságok kivételét igazoló tömb és
jelenléti ív segítségével.
• Az éves munkaidő beosztás, a nyári szabadságolási terv elkészítése is feladatai közé tartozik.
• A munkaköri leírás tartalmazza a dolgozók feladatait, mely a személyi anyag részét képezi.

5. A közalkalmazottak előmeneteli és illetményrendszere
• A közalkalmazottak előmeneteli és illetményrendszerét az óvoda vezetője a hatályos
jogszabályoknak megfelelően állapítja meg, a dolgozók személyi anyagában, és az iktatóban
találhatóak az erről szóló dokumentumok.
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III. számú melléklet
AZ ÜGYINTÉZÉS ÉS IRATKEZELÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI,
TANÜGYI NYILVÁNTARTÁSOK
A Zengő Óvoda ügyvitelével és iratkezelésével kapcsolatos feladatokat az alábbiak szerint
szabályozom.

I. rész

ÜGYVITELI ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

1. Ügyek megoldásáról az intézmény vezetője által kijelölt illetékes óvodai dolgozónak kell
gondoskodni.

2. Az óvodai feladatok ellátásával kapcsolatos hivatalos ügyek szervezését, intézését, az
ügyeket kísérő iratkezelést, valamint ezek ellenőrzését az intézmény vezetője, valamint az
általa kijelölt vezető helyettes felügyeli, irányítja az alábbiak szerint:

a. óvodavezető
- elkészíti és kiadja az óvoda ügyvitelével kapcsolatos iratokat és szabályzatokat, jogosult az
érkező küldemények felbontására;
- jogosult kiadványozni;
- kijelöli az iratok ügyintézőjét;
- meghatározza az iratok selejtezésének és levéltárba kerülésének évét.

b. mindenkori óvodavezető helyettes
- ellenőrzi, hogy az óvodában az iratkezelés a vonatkozó jogszabályok és az iratkezelési
szabályzat előírásai szerint történjen;
- figyelemmel kíséri az iratkezelésre vonatkozó jogszabályokat és annak változásaira és
iratkezelési szabályzat módosítása végett felhívja az óvodavezető figyelmét;
- az óvodavezető távollétében jogosult a kiadványozásra;
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- az óvodavezető távollétében jogosult az óvodába érkező küldemények felbontására;
- az óvodavezető távollétében kijelöli az iratok ügyintézőit;
- előkészíti és lebonyolítja az irattári anyag selejtezését és levéltári átadását.

3. Az ügyvitel és az ügyiratkezelés személyi feltételei, az óvodai feladatok ellátásával
kapcsolatos hivatalos ügyeket kísérő iratkezelés:
óvodatitkár
- köteles munkáját az iratkezelésre vonatkozó jogszabályok és az iratkezelési szabályzat
előírásai alapján végezni;
- köteles a tudomására jutott hivatali titkot megőrizni;

feladatai:
- küldemények átvétele;
- a feladatkörébe utalt küldemények felbontása;
- az iktatás;
- az esetleges elő-iratok csatolása
- az iratok mutatózása;
- kiadványok tisztázása, sokszorosítása;
- a kiadványok továbbítása, postai feladása, kézbesítése, illetve átadása a kézbesítőnek;
- határidős iratok kezelése és nyilvántartása;
- az elintézett ügyek iratainak irattári elhelyezése;
- az irattári jegyzékek készítése;
- közreműködés az irattári anyag selejtezésénél és levéltári átadásánál.

4. Az iratokkal, ügyekkel kapcsolatos feladatok
Az ügyintézés határideje:
- az óvoda működésével kapcsolatos ügyekben az óvoda vezetője dönt a határidőről.
Amennyiben az óvoda vezetője másképp nem rendelkezik, az elintézés határideje legkésőbb
az iktatás napjától számított 5 nap.
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5. Felvilágosítás hivatalos ügyekben
a) Az óvoda ügyeivel kapcsolatos bármilyen érdemi felvilágosítást csak az óvoda vezetője, vagy
az általa kijelölt dolgozó adhat.
b) Hivatalos szervek részére információkat, adatokat csak írásos megkeresés alapján lehet
kiadni, rendelkezésre bocsátani.
c) A személyesen benyújtott iratok átvételét – kérelemre – igazolni kell, az igazolásul
felhasznált másolat lebélyegzésével aláírásával.
d) Ha az ügyet telefonon, vagy személyes tájékoztatással lehet intézni, akkor annak lényegét,
az elintézés határidejét az ügyiratra rá kell vezetni.
e) Az óvodai ügyek intézésekor, illetve azokról való felvilágosítás során ügyelni kell arra, hogy
a személyiségi jogok, valamint az adatvédelmi törvény rendelkezései ne sérüljenek.

6. Az óvodai bélyegzők
a) Hivatalos bélyegzőinek készítésére, használatára az óvodavezető adhat engedélyt.
b) A tönkrement, elavult bélyegzőt az óvodavezető ellenőrzése mellett, meg kell semmisíteni.
A megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell felvenni.
c) Hivatalos bélyegző elvesztése esetén jegyzőkönyvet kell készíteni és az elvesztés az
óvodavezetőnek közleményben közzé kell tennie.
d) A bélyegzők nyilvántartásának a következőket kell tartalmaznia:
- a bélyegző sorszámát
- a bélyegző lenyomatát
- a bélyegző használatára jogosult személy nevét, beosztását;
- a bélyegző őrzéséért felelős személy nevét;
- a bélyegző átvételének keltét és az átvételt igazoló aláírást;
- a „Megjegyzés” rovatot a változások (visszaadás, elvesztés, megsemmisítés) feltüntetésére.
A bélyegzők nyilvántartásáért az óvoda vezetője által kijelölt dolgozó a felelős

Iratkezeléssel kapcsolatos fogalmak
1. Az iratkezelés
- Az óvodába érkező beadványok és egyéb küldemények, vagy az itt keletkező iratok átvétele,
illetékesség szerinti elosztása, iktatása, nyilvántartása;
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- A kiadványok és egyéb iratok tisztázása, (leírása, sokszorosítása), továbbítása, postára adása,
kézbesítése;
- Irattározás, irattári kezelés, megőrzés;
- Selejtezés
2. Irat
Minden írott szöveg, számadatsor, térkép, tervrajz, mely az óvoda működésével kapcsolatban
bármilyen anyagban, alakban és bármely eszköz felhasználásával keletkezett, kivéve a
megjelentetés szándékával készült könyvjellegű kéziratokat.

3. Irattári anyag
Az óvoda és jogelődei működése során keletkezett, az óvoda irattárába tartozó iratok és az
azokhoz kapcsolódó mellékletek.

4. Irattári terv
Rendszerbe foglalja az intézmény által ellátott ügyköröket, és az azokhoz kapcsolódó iratokat.
Az irattári terv az iratok rendszerezésének alapja.

5. Iratkezelési szabályzat
Az

iratok

biztonságos

átvételét,

feldolgozását,

kiadványozását,

rendszerezését,

nyilvántartását, irattározását, selejtezését és levéltárba történő átadását szabályozza.

6. A küldemények átvétele és felbontása
6.1 Az óvodának érkező küldemények átvételére jogosult:
- az óvodavezető
- az óvodavezető helyettes
- óvodatitkár

6.2 Az óvodának személyesen benyújtott iratok átvételére az óvoda vezetője, óvodavezető
helyettese, és óvodatitkára jogosult.
6.3 A személyesen benyújtott iratok átvételét kérelemre igazolni kell.
6.4 Amennyiben a küldemény címzéséből megállapítható, hogy az nem az óvodát illeti,
felbontás nélkül kell a címzetthez eljuttatni, vagy a postára visszaküldeni.
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6.5 Ha az irat burkolata sérülten vagy felbontottan érkezett, a küldeményt átvevőnek rá kell
írnia „Sérülten érkezett”, illetőleg „Felbontva érkezett” megjegyzést, a dátumot, és alá kell
írnia.
6.6 Felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani a névre szóló iratokat, a szülői
munkaközösség a munkahelyi szakszervezet, stb. részére érkezett leveleket.
6.7 A névre szóló iratot, amennyiben az nem magánjellegű és hivatalos elintézést igényel, a
címzetteknek haladéktalanul vissza kell juttatnia az óvodavezetőnek.
6.8 A névre szóló küldeményt a címzett távolléte esetén az intézményvezető, óvodatitkár vagy
intézményvezető helyettes felbonthatja, ha a küldemény külseje alapján megállapítható, hogy
hivatalos iratot tartalmaz.
6.9 A küldemény téves felbontása esetén a borítékot ismét le kell ragasztani. A küldeményt
felbontó dolgozónak a borítékra rá kell vezetnie a téves felbontás tényét, s azt dátummal és
aláírással kell ellátnia. A tévesen felbontott küldeményt haladéktalanul továbbítani kell a
címzetthez.
6.10 Ha a feladó neve és címe csak a borítékról állapítható meg; továbbá ha a küldemény
névtelen levél; illetve ha a feladás időpontjához jogkövetkezmény fűződik (fellebbezés,
bírósági idézés, jelentkezés, pályázat, felül bírálati kérelem, törvényességi kérelem, stb.) a
borítékot az irathoz kell csatolni.

7. Az iktatás
7.1. Az óvoda iktatási rendszere évente újrakezdődő sorszámos rendszer, melyet az
óvodavezető által hitelesített iktatókönyvbe kell rögzíteni.
7.2. Az iktatás az iratok beérkezésének, illetve keletkezésének sorrendjében történik a
beérkezés napján.
7.3. A küldeményeket felbontó vezető, illetve a névre szóló hivatalos küldemény címzettje
köteles a hivatalos ügyiratot az óvodatitkárnak iktatás céljából átadni.
7.4. Iktatni kell az óvodába érkező és azon belül keletkezett iratokat.
7.5. Nem kell iktatni: meghívókat, közlönyöket, sajtótermékeket, reklámcélú kiadványokat.
7.6. Iktatáskor az iratot a jobb felső sarokban kell ellátni
- a beérkezés dátuma,
- az iktatókönyv sorszáma (iktatószám),
- irattári tételszám.
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Ezzel egy időben, a fenti adatokkal megegyezően az iktatókönyvbe is be kell jegyezni:
- a sorszámot,
- az iktatás idejét,
- a beküldő nevét és ügyiratszámát,
- az ügy tárgyát,
- a mellékletek számát,
- az ügyintéző nevét,
- az elintézés módját,
- az irattári tételszámot.

7.7. Az iktatókönyv több éven keresztül használható. Az iktatás sorszáma azonban naptári
évenként újra kezdődik.
Az év utolsó munkanapján az iktatókönyvet a felhasznált utolsó sorszámot követően
aláhúzással, az utolsó iktatás sorszámával feltüntetésével, a körbélyegző lenyomatával és az
óvodavezető aláírásával le kell zárni.
7.8. Az iktatókönyvben oldalt, iktatószámot üresen hagyni nem szabad.
7.9. Téves iktatás (vagy üresen hagyott iktatószám esetén) a téves bejegyzést érvényteleníteni
kell. Érvénytelenített iktatószámot újból kiadni nem szabad.
7.10. Az iktatókönyvben a téves bejegyzéseket át kell húzni, hogy az eredeti szöveg is
olvasható maradjon, és fölé kell írni a helyes adatot.
7.11. Az iktatókönyv egy-egy sorszámára csak egy ügyet szabad iktatni.

8. Az iratok selejtezése
Az irattárban elhelyezett bármelyik iratot megsemmisíteni csak iratselejtezés útján lehet.
8.1. Az irattárban elhelyezett iratanyagot felül kell vizsgálni és azokat az iratokat, amelyeknek,
őrzési idejük lejárt, ki kell selejtezni.
8.2. Az őrzési időt az ügyirat keltezésének évét követő január 1-jétől egész évekre kell
számolni.
8.3. Az iratselejtezésről a selejtezési bizottság, - melyet az intézményvezető jelöl ki –
selejtezési jegyzőkönyvet készít.
8.4. Selejtezési jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
- a selejtezés helyét,
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- a selejtezés időpontját,
- a selejtezésre kerülő iratok irattári tételszámát, évkörét és mennyiségét,
- a selejtezést és az ellenőrzést végző személyek nevét és hiteles aláírását.
8.5. A selejtezés megtörténtét az iktatókönyvben az adott irat iktatószámánál „S” jelöléssel,
valamint a selejtezési jegyzőkönyv iktatószámának és a selejtezés időpontjának
feltüntetésével jelezni kell.
8.6. A megsemmisítésről a selejtezési bizottság vezetője az adatvédelmi szabályozás
figyelembevételével gondoskodik.

Ha az irattárkezelőnek a munkaköre megváltozik, vagy munkaviszonya megszűnik, akkor az
irattárat jegyzőkönyvileg kell átadni. A jegyzőkönyvet 3 példányban kell készíteni.

II. rész

AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT PAPÍRALAPÚ NYOMTATVÁNYOK, IRATKEZELÉSI
SZABÁLYZAT

1. A Szabályzat célja:
Az Intézmény működése során keletkező iratok elektronikus úton történő létrehozásának,
archiválásának, továbbításának, valamint az elektronikus úton érkező iratok kezelésének,
megőrzésének szabályzása.

2. A Szabályzat személyi hatálya: A Szabályzat minden dolgozó számára kötelező érvényű, aki
munkája során iratkezeléssel, illetve elektronikus iratkezeléssel kapcsolatba kerül. A
szabályzat bizalmas információkat tartalmaz az Intézmény működését illetően, ezért tartalma
SZOLGÁLATI TITOK!

3. A Szabályzat tárgyi hatálya:
- kiterjed a védelmet élvező iratok teljes körére, felmerülésük és feldolgozási helyüktől,
idejüktől és az iratok fizikai megjelenési formájuktól függetlenül,
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- kiterjed az intézmény tulajdonában lévő, valamennyi informatikai berendezésre,
- kiterjed az informatikai folyamatban szereplő összes dokumentációra

Az elektronikus úton létrehozott iratok végleges, jóváhagyott változatát ki kell nyomtatni,
el kell látni a megfelelő azonosítókkal, továbbá megőrzés céljából archiválni kell.

Elektronikus irat: számítástechnikai program felhasználásával elektronikus formában
rögzített, készített, elektronikus úton érkezett, illetve továbbított irat, amelyet
számítástechnikai adathordozón kezelnek, tárolnak;
Elektronikus Iratok létrehozása: Elektronikus irat létrehozása számítástechnikai eszközökkel
történik. Az elektronikus úton keletkezett iratnak számítástechnikai eszközökön történő
tárolása fájlokban történik. Az elektronikus iratokat lehetőleg olyan eszközön és formátumban
kell létrehozni, melyek a felhasználás helyétől függetlenül ugyan azt az eredményt nyújtják.
Iratkezelő: Az a személy, aki munkája során irattal foglalkozik, iratot hoz létre, továbbít, vagy
fogad. Az intézmény jelenleg nem használ elektronikus iktató rendszert, a szabályozást az
intézménybe érkezett és keletkezett elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok
hitelesítésére alakítja ki.

Az elektronikus iratkezelés szervezeti rendje: Az óvodai Az elektronikus úton létrehozott
iratok dokumentumok ellátásával kapcsolatos hivatalos ügyek szervezését, intézését, az
ügyeket kísérő iratkezelést, valamint ezek ellenőrzését az intézmény vezetője, valamint az
általa kijelölt személy felügyeli, irányítja.
Az óvoda vezetője felelős:
- az iratok szakszerű és biztonságos megőrzéséért az elektronikus úton előállított papíralapú
nyomtatványok iktatási rendszerének kialakításáért, működtetéséért, felügyeletéért,
- kijelöli a számítástechnikai rendszerének biztonsági követelményeiért általánosan és a
rendszer üzemeltetéséért önállóan felelős személyt,
- az Iratkezelési Szabályzat elkészítéséért, jóváhagyásáért, szabályszerűségéért és a
feladatoknak megfelelő célszerűségéért.

Óvodatitkár: Minden, olyan küldeményt, amely az óvoda címére elektronikus úton érkezik,
illetve a foglalkoztatottak nevére érkezett, hivatalos dokumentumnak kell tekinteni.
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- az érkezés követően az iratokat átadja az óvoda vezetőjének
- intézi az érkeztetett, illetőleg iktatott iratok irányítását, óvodán belüli továbbítását
- az óvodába közvetlenül e-mailben, érkezett küldeményeket nyilvántartásba veszi és iktatja
az óvodaiktató – könyvébe
- kezeli a kézi irattárat, a kézi irattári feljegyzéseket rögzíti
- a vezető utasítása alapján megszervezi és lebonyolítja az iratselejtezéseket
Az iratkezeléssel kapcsolatos további eljárás az Ügyviteli és iratkezelési szabályzat szerint
történik.

III. rész

TANÜGYI NYILVÁNTARTÁSOK

Tanügyi nyilvántartások formái
1. A beírási napló, a felvételi és mulasztási napló
- az óvodába felvett gyermekek nyilvántartására felvételi és mulasztási naplót kell vezetni,
melyet gyermekcsoportonként az óvodapedagógusok vezetnek.
- A gyermekeket, akkor lehet felvételi és mulasztási naplóból, illetve a beírási naplóból törölni,
ha az óvodai elhelyezés megszűnt.
- A törlést a megfelelő záradék bejegyzésével kell végrehajtani.
- Ha az óvoda értelmi, beszéd vagy más fogyatékos gyermek nevelését is ellátja, a felvételi
naplóban illetve a beírási naplóban fel kell tüntetni a szakvéleményt kiállító szakértő és
rehabilitációs bizottság nevét és címét, a szakvélemény számát és kiállításának keltét, a
felülvizsgálat időpontját.

2. A csoportnapló
Az óvodai foglalkozásokról a nevelőmunkát végző, illetve a foglalkozást tartó óvodapedagógus
foglalkozási naplót vezet. A foglalkozási naplót az óvodai nevelés nyelvén kell végezni.
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3. Jegyzőkönyv
- Jegyzőkönyvet kell készíteni, ha a jogszabály előírja, továbbá ha nevelési-oktatási intézmény
nevelőtestülete, szakmai munkaközössége a nevelési-oktatási intézmény működésére, a
gyermekekre, vagy a nevelőoktató munkára vonatkozó kérdésben határoz (dönt, véleményez,
javaslatot tesz), illetőleg, ha a jegyzőkönyv készítését rendkívüli esemény indokolja, s
elkészítését a nevelési-oktatási intézmény vezetője elrendelte.
- A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell elkészítésének helyet, idejét, a jelenlévők felsorolását, az
ügy megjelölését, az ügyre vonatkozó lényeges megállapításokat, így különösen az elhangzott
nyilatkozatokat, a hozott döntéseket, továbbá a jegyzőkönyv készítőjének aláírását.
- A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv készítője, továbbá az eljárás során végig jelen lévő
alkalmazott írja alá.

4. A tanügyi nyilvántartások vezetése
Az óvoda vezetője összegyűjti és vezeti a nevelő-oktató munkával összefüggő feladatokhoz
nélkülözhetetlen ügyviteli anyagokat.
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A Nevelési-oktatási intézmény irattári terve,
az iskolai záradékok és a kötelező nyomtatványok
XI./ 1.

1. melléklet a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján

I. Irattári terv
Irattári
tételszám

Ügykör megnevezése

Őrzési idő (év)

Vezetési, igazgatási és személyi ügyek

1.

Intézménylétesítés, -átszervezés, -fejlesztés

nem selejtezhető

2.

Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek

nem selejtezhető

3.

Személyzeti, bér- és munkaügy

50

4.

Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem,

10

5.

Fenntartói irányítás

10

6.

Szakmai ellenőrzés

10

7.

Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek

10

8.

Belső szabályzatok

10

9.

Polgári védelem

10

10.

Munkatervek, jelentések, statisztikák

5

11.

Panaszügyek

5
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Nevelési-oktatási ügyek

12.

Nevelési-oktatási kísérletek, újítások

10

13.

Törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók

nem
selejtezhető

14.

Felvétel, átvétel

20

15.

Naplók

5

16.

Pedagógiai szakszolgálat

5

17.

Szülői

munkaközösség,

iskolaszék

szervezése, 5

működése
18.

Szaktanácsadói, szakértői vélemények, javaslatok és 5
ajánlások

19.

Gyermek- és ifjúságvédelem

5

Gazdaságiügyek
20. Ingatlan-nyilvántartás, -kezelés, -fenntartás, épülettervrajzok, helyszínrajzok, határidő
használatbavételi engedélyek

nélküli

21. Társadalombiztosítás

50

22. Leltár, állóeszköz-nyilvántartás, vagyonnyilvántartás, selejtezés

10

23. Éves költségvetés, költségvetési beszámolók, könyvelési bizonylatok

5

24. A gyermekek, tanulók ellátása, juttatásai, térítési díjak

5

Az óvoda által használt kötelező nyomtatványok
1. Felvételi előjegyzési napló
2. Felvételi és mulasztási napló
3. Óvodai csoportnapló
4. Óvodai törzskönyv
5. Tankötelezettség megállapításához szükséges szakvélemény
6. Jegyzőkönyv a tanuló- és gyermekbalesetekről*
7. Nyilvántartás a tanuló- és gyermekbalesetekről*
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IV. SZÁMÚ MELLÉKLET
Az óvoda belső kontrollrendszere
A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. r. 161.§ értelmében a
költségvetési szerv vezetőjének kötelessége a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét
kialakítani.

A szabálytalanságok fogalomköre széles, a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok, illetve
a fegyelmi-, büntető-, szabálysértési-, illetve kártérítési, eljárás megindítására okot adó
cselekmények egyaránt beletartoznak.

A szabálytalanság valamely létező szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat, stb.) való
eltérést jelent, az államháztartás működési rendjében, a költségvetési gazdálkodás bármely
gazdasági eseményében, az állami feladatellátás bármely tevékenységében, az egyes
műveletekben, stb. előfordulhat.

1. A szabálytalanságok alapesetei
A szabálytalanságok alapesetei:
• a szándékosan okozott szabálytalanságok (félrevezetés, csalás, sikkasztás, megvesztegetés,
szándékosan okozott szabálytalan kifizetés, stb.)
• a nem szándékosan okozott szabálytalanságok (figyelmetlenségből, hanyag magatartásból,
helytelenül vezetett nyilvántartásból, stb. származó szabálytalanság)

2. A szabálytalanságok megelőzése
A szabályozottság biztosítása, a szabálytalanságok megakadályozása elsődlegesen az
intézményvezető felelőssége.
A szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatosan az intézményvezető felelőssége, hogy:
• a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok alapján működjön az intézmény,
• a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását folyamatosan kísérje figyelemmel a
vezető,
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• szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szülessék, a szabálytalanság korrigálásra
kerüljön annak a mértéknek megfelelően, amilyen mértéket képviselt a szabálytalanság.

A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések általános célja, hogy:
• megakadályozza a különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott előírások
megszegését, (megelőzés)
• keretet biztosítson ahhoz, hogy azok sérülése, megsértése esetén a megfelelő állapot
helyreállításra kerüljön, a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelősség
megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtörténjen.

Intézményünkben a szabálytalanságok kezelése (az eljárási rend kialakítása, a szükséges
intézkedések meghozatala, a kapcsolódó nyomon követés, a keletkezett iratanyagok
elkülönített nyilvántartása) az OGESZ vezető feladata.

3. A szabálytalanságok észlelése a FEUVE rendszerében
A szabálytalanságok észlelése a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés
rendszerében történhet a munkavállaló és munkáltató részéről egyaránt.

3.1. Az intézmény valamely munkatársa észlel szabálytalanságot
Amennyiben a szabálytalanságot az intézmény valamely munkatársa észleli, köteles értesíteni
a szervezeti egység vezetőjét.
Amennyiben a szervezeti egység vezetője az adott ügyben érintett, a munkatársnak a vezető
felettesét, annak érintettsége estén a felügyeleti szervet kell értesítenie.
Ha a szervezeti egység vezetője megalapozottnak látja a szabálytalanságot, úgy arról értesíti
az intézményvezetőt.
A költségvetési szerv vezetőjének kötelessége gondoskodni a megfelelő intézkedések
meghozataláról, illetve indokolt esetben a szükséges eljárások megindításáról.

3.2. Az intézményvezető észleli a szabálytalanságot
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Az intézményvezető illetve a szervezeti egységek vezetőinek észlelése alapján a feladat,
hatáskör és felelősségi rendnek megfelelően kell intézkedést hozni a szabálytalanság
korrigálására, megszüntetésére.

3.3. Az intézmény belső ellenőrzése észleli a szabálytalanságot
Amennyiben a belső ellenőr ellenőrzési tevékenysége során szabálytalanságot tapasztal, a
193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően jár el.
A költségvetési szervnek intézkedési tervet kell kidolgoznia a belső ellenőrzés megállapításai
alapján, az intézkedési tervet végre kell hajtania.

3.4. Külső ellenőrzési szerv észleli a szabálytalanságot
A külső ellenőrzési szerv szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az ellenőrzési jelentés
tartalmazza. A büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot
adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az ellenőrző szervezet működését
szabályozó törvény, rendelet alapján jár el (pl. ÁSZ, az EU ellenőrzést gyakorló szervei, stb.).
A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások alapján az intézménynek intézkedési tervet kell
kidolgozni.

4. A szabálytalanság észlelését követő szükséges intézkedések, eljárások megindítása
Az intézményvezető felelős a szükséges intézkedések végrehajtásáért.
Büntető- vagy szabálysértési ügyekben a szükséges intézkedések meghozatala az arra illetékes
szervek értesítését jelenti annak érdekében, hogy megalapozottság esetén az illetékes szerv a
megfelelő eljárásokat megindítsa.
Fegyelmi ügyekben az intézményvezető vizsgálatot rendel el a tényállás tisztázására. A
vizsgálatban való részvételre munkatársakat (indokolt esetben külső szakértőt) kér fel a
munkajogi szabályok tiszteletben tartásával.

5. Intézkedések, eljárások nyomon követése
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Az intézmény vezetője:
• nyomon követi az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntéseket, illetve a megindított
eljárások helyzetét,
• figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálatok során készített javaslatok végrehajtását,
• a feltárt szabálytalanság típusa alapján a további „szabálytalanság-lehetőségeket”
beazonosítja, (a hasonló projektek, témák, kockázatok meghatározása) információt szolgáltat
a belső ellenőrzés számára, elősegítve annak folyamatban lévő ellenőrzéseit, az ellenőrzési
környezetre és a vezetési folyamatokat érintő eseményekre való nagyobb rálátást.

6. A szabálytalanság/intézkedés nyilvántartása
Az intézményvezető feladata:
• a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok (jogszabály szabályozza)
nyilvántartásának naprakész és pontos vezetéséről gondoskodik;
• egy elkülönített, a szabálytalanságokkal kapcsolatos nyilvántartásban iktatni kell a
kapcsolódó írásos dokumentumokat;
• nyilván tartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó határidőket;
• a pályázati úton felhasználásra kerülő források, költségvetési előirányzatok tekintetében
figyelembe veszi a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi
Kezdeményezés program és Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó
pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról 360/2004. (XII. 26.)
Korm. rendelet VII. Szabálytalanságok kezelése című fejezetében meghatározottakat.

Intézményi kockázatértékelési terv
Intézkedési terv

A kockázatok csökkentésének elvei a következők:
 A veszély keletkezési helyén történő felszámolása.
 A munkafolyamat, technológia elkülönítése, elszigetelése.
 A munkavállaló eltávolítása a munkafolyamattól.
 A munkaeszközök ellátása biztonsági berendezéssel.
 Megfelelő mozgástér biztosítása.
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 Tiszta, rendes munkahely kialakítása, a keletkező anyagok, szennyvíz, hulladék megfelelő
eltávolítása.
 A munkavállalók megfelelő tájékoztatása, képzése, oktatása, ellenőrzése.
 Megfelelő szakképzettségű és számú munkavállaló alkalmazása.
 A munka összehangolása.
 A munkaszervezés megváltoztatása.
 Megfelelő jelző- és riasztóberendezése, mentési tervek, menekülési útvonalak és elsősegély
biztosítása.
 Egyes munkafolyamatok elvégzésének képesítéshez vagy előzetes engedélyhez kötése.
 Rendszeres, tervezett karbantartás megszervezése.
 Veszélyes technológiák és munkaeszközök időszakos biztonsági felülvizsgálata.
 Egyéni védőeszközök biztosítása.
 Megfelelő előzetes és időszakos orvosi vizsgálatok megszervezése.
 A munkabalesetek és foglalkozási betegségek megfelelő bejelentése, kivizsgálása,
nyilvántartása.
 Megfelelő öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési, pihenési és melegedési
lehetőségek biztosítása.

Azonnali intézkedési terv:
 Fokozottan ügyeljen minden dolgozó, hogy a mosdóban, folyosón a csoportok ne torlódjanak,
ezzel csökkenthető a balesetveszély mértéke.
Csúszdalap leszerelése, új beszerzése.

Rövid és középtávú intézkedések:
 Éves terv szerint végzi a karbantartó a karbantartási munkálatokat. A munkaköri leírások
rögzítik az intézményegység-vezetők erre vonatkozó feladatait, jogköreit.
 Az alkalmazottak rendszeres orvosi vizsgálatokon vesznek részt.
 Új alkalmazottat alkalmassági vizsgálat nélkül nem alkalmazunk.
 Munka- és védőruha biztosításával kívánjuk a baleseteket megelőzni.
 Minden évben munkavédelmi oktatásban részesülnek az alkalmazottak.
 Rendszeresen felülvizsgáltatjuk az intézmény villamoshálózatát, elektromos eszközeit.
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Külső kockázatok

Megnevezés

Infrastrukturális

A

Felelős

nyílászárók,

a

tetőszerkezete

raktár óvodavezető,

–

tulajdonos,

nem önkormányzat

kielégítő. A villanyvezeték
korszerűsítése
elengedhetetlen.
Gazdasági

oktatási

normatívák Óvodavezető,

csökkenése,
hatások,
bérek

inflációs tulajdonos

fenntartó,

önkormányzat

munkavállalói vezetője

alacsonyak

munkahely-

Kevés

alacsony

községi jövedelemteremtő
képesség,

magas

munkanélküliség, magas a
szociálisan

támogatott

tanuló.
Jogi és szabályozási

A

kistérségi óvodavezető,

együttműködési

tulajdonos

önkormányzat vezetője

megállapodás
Környezetvédelmi

Udvarkép

szépítése,

parkosítás
Politikai

A

óvodavezető, karbantartó,
kollektíva

kistérségi tulajdonos

együttműködési

önkormányzat

vezetője, óvodavezető

megállapodás
oktatáspolitikai szándékok
Piaci

Elemi csapás

A válságfolyamatok érintik óvodavezető, gazdálkodási
az oktatást is

munkatárs

vihar, fadőlés veszély,

óvodavezető, karbantartó,
önkormányzat vezető
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Pénzügyi kockázat
Költségvetési

Oktatási

programok gazdasági munkatárs

finanszírozásának
bizonytalansága

–

SNI,

kompetencia alapú oktatás
stb.
Csalás vagy lopás

nem

kimutatható,

jellemző

ill.

nem óvodavezető
egyes

épületrészek

védelmi

rendszere nem megoldott
Biztosítás

Nem teljes körű az épületek tulajdonos

önkormányzat

biztosítása. Magas önrész vezetője
vállalása jellemző.
Tőke beruházási
Felelősségvállalási

nem kimutatható, nem jellemző
A tulajdonos anyagi célzatú óvodavezető,
pályázatai

tulajdonos

esetenként önkormányzat vezetője

oktatási felelősségvállalásra
“késztetik” az intézményt, a
teherviselő

képesség

mérlegelése nélkül.

Tevékenységi kockázat
Működési- stratégiai

Gyakran

változó óvodavezető, gazdálkodási

finanszírozási információk munkatárs
veszélyeztetik a tervezést.
Működési

A fejlesztés anyagi okok óvodavezető, gazdálkodási
miatt nem valósult meg.

munkatárs,

tulajdonos

önkormányzat vezetője
Információs

Felgyorsult

óvodavezető, vezetőség

információáramlásszolgáltatás

=
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hibalehetőségek száma nő
Bizonytalan eredetű döntés
előkészítő

információk

veszélye - internet
Hírnév

Szülői, tanulói, és fenntartói óvodavezető,
“elfogadottságra

való munkatárs,

törekvés”.
Kockázat- átviteli
Technológiai

minden
tulajdonos

önkormányzat
nem kimutatható, nem jellemző

Az új technológia, technika óvodavezető, gazdálkodási
bevezetése és működtetése munkatárs,
is

egyre

tulajdonos

költségesebb. önkormányzat vezetője

(elengedhetetlen)
Projekt

A

párhuzamosan

futó óvodavezető

projektek

A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés szabályozása (FEUVE)

Belső ellenőrzés

A belső ellenőrzés célja, hogy:
• Biztosítsa az óvodavezetője számára a megfelelő mennyiségű és minőségi információt a
törvényes működéshez, különös tekintettel a gazdálkodásra, és a pénzügyi tevékenységre.
• Feltárja a gazdasági követelményektől való eltérést, szabálytalanságot, hiányosságot,
mulasztást, ezáltal megszilárdítsa a belső rendet, fegyelmet.
• Biztosítsa az intézményi vagyon védelmét, a takarékosság érvényesítését, a leltározás,
selejtezés végrehajtásának megfelelőségét.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 2003. évi módosítása megváltoztatta az
államháztartás belső pénzügyi ellenőrzésére vonatkozó eddigi szabályokat. A törvény
határozottan elkülöníti a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési
tevékenységet (FEUVE) és a belső ellenőrzési tevékenységet.
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A belső ellenőrzés működtetése:
Az óvoda belső ellenőrzésének megszervezéséért, rendszerének kialakításáért az óvodavezető
a felelős.

A belső ellenőrzés feladata:
• vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési
rendszerek kiépítésének, működtetésének, jogszabályoknak és szabályzatoknak való
megfelelését,
• vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének
gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét,
• vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal valógazdálkodást, a vagyon megóvását és
gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát.
• a vizsgált folyamattal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint,
elemzéseket, értékeléseket készíteni az óvoda vezetője számára a költségvetési szerv
működése eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos
vezetői ellenőrzési, és belső ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében,
• ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok
megszüntetése, kiküszöbölése érdekében,
• nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.

A FEUVE rendszer magába foglalja a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői
ellenőrzést.
Belső ellenőrzésre jogosultak:
• óvodavezető,
• óvodavezető helyettes.
Az ellenőrzéssel kapcsolatos konkrét feladataikat a munkaköri leírás, valamint a FEUVE
rendszer szabályzata tartalmazza.

A belső ellenőrzés ütemterv alapján történik.
Az ellenőrzés eredményéről az érintettet tájékoztatni kell:
• kedvező tapasztalatok elismerés,
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• feltárt hiányosságok megszüntetésre vonatkozó intézkedés  felelősségre vonás 
megelőzés feltételeinek biztosítása.

A belső ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer-és teljesítményellenőrzéseket, illetve informatikai rendszerellenőrzéseket kell végezni, valamint az éves elemi
költségvetési beszámolókról megbízhatósági ellenőrzés keretében igazolásokat kell
kibocsátani.
A belső ellenőrzések éves ellenőrzési terv alapján történnek.

Az éves ellenőrzési tervnek tartalmaznia kell:


az ellenőrzési tervet, megalapozó elemzéseket, különös tekintettel a kockázat elemzésre,



a tervezett ellenőrzések tárgyát,



az ellenőrzések célját,



az ellenőrzendő időszakot,



az ellenőrzések típusát, módszereit,



az ellenőrzések ütemezését.

Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés
Az intézmény vezetője a gazdálkodás folyamatára és sajátosságaira tekintettel köteles
kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői
ellenőrzés (FEUVE) rendszerét.

Az intézményvezető köteles:


Elkészíteni az intézmény ellenőrzési nyomvonalát, amely szervezet tervezési, pénzügyi
lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak szöveges illetve táblázatba foglalt és
folyamatábrákkal szemléltetett leírása.



A kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési
rendszert működtetni. A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani az
intézmény tevékenységétben, gazdálkodásában rejlő kockázatokat.



Szabályozni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét.
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Az intézményvezető évente értékeli a FEUVE rendszer működését és az éves költségvetési
beszámolóval együttesen megküldi a felügyeleti szerv részére.
A Zengő Óvoda FEUVE rendszer kialakításának célja a munkafolyamatok és az intézeti célok
megvalósításának elemzése, a szakmai és gazdálkodási tevékenységek folyamatának
ellenőrzése a 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet, a többször módosított 217/1998. (XII. 30.)
(Amr.), valamint az
Feladata:
- hogy az intézet vezetője számára használható információt adjon a folyamatokra vonatkozóan,
- a kockázati tényezők kezelésére vonatkozóan megoldási lehetőséget javasoljon,
- a pénzügyi-irányítási és operatív működésre vonatkozóan az információk a vezetés
rendelkezésére álljanak,
- annak vizsgálata, hogy az intézet dolgozóinak tevékenysége megfelel-e a szakmai és
szakszolgálatra vonatkozó jogszabályoknak,
- eszközök és források tekintetében takarékos gazdálkodásra ösztönzés,
- személyi és tárgyi feltételek tekintetében tájékoztatást ad a vezetés részére a működés
zökkenőmentes biztosításához.

A FEUVE során keletkezett dokumentumokat, melyek a későbbi belső vagy külső ellenőrzések
során hasznosíthatók, kronológiai sorrendben rendszerezve elkülönítetten tárolandók.

Pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje
Az Óvodavezető és a helyettes az ellenőrzési ütemterv és az írásban rögzített
munkamegosztás alapján a pedagógiai munka eredményessége és az óvoda zavartalan
működése érdekében ellenőrzi, értékeli a közalkalmazottak - óvodapedagógusok munkáját.
A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az intézményben folyó pedagógiai tevékenység
hatékonyságának mérése, annak feltárása, hogy milyen területen szükséges erősíteni a
tevékenységet, milyen területeken kell a rendelkezésre álló eszközöket, felszereléseket
felújítani, korszerűsíteni, illetve bővíteni.

A pedagógiai munka ellenőrzése része az intézményi minőségirányítási program ellenőrzési
fejezetének, mely részletesen tartalmazza az ellenőrzési területeket, módszereket,
gyakoriságot és felelősöket.
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Az ellenőrzési terv az éves munkatervben kerül megfogalmazásra. Az ellenőrzési terv
tartalmazza az ellenőrzés területeit, módszereit és ütemezését.

Az ellenőrzési ütemterv az érintettek számára hozzáférhető.
Az ellenőrzés kiterjed - a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjára,
minőségére - a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre.
A pedagógusok teljesítmény értékelése a MIP-ben meghatározottak alapján történik
A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés megállapításánál figyelembe kell venni a
vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak
teljesítményértékelésének eredményeit.
Az óvoda alkalmazottainak minősítése a MIP-ben meghatározottak alapján történik
Az

ellenőrzés

tapasztalatairól

írásos

feljegyzést

kell

készíteni,

azt

az

érintett

óvodapedagógussal illetve dolgozóval ismertetni kell, aki arra szóban vagy írásban észrevételt
tehet.

Az ellenőrzés fajtái:

1./ Tervszerű: előre megbeszélt szempontok szerint.
2./ Alkalomszerű: a problémák feltárása érdekében. A napi felkészültség felmérésének
érdekében.

Az ellenőrzési tapasztalatok egyénileg kerülnek értékelésre.
Az általánosítható tapasztalatok a nevelőtestülettel ismertetésre kerülnek.

Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet:

Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az intézményvezető dönt.
Rendkívüli

ellenőrzést

kezdeményezhet

az

intézményvezető-helyettes,

a

szakmai

munkaközösség, a minőségfejlesztési team és a szülői szervezet.
 az óvodavezető helyettes
 szakmai munkaközösség
 szülői munkaközösség
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Ellenőrzési nyomvonal a költségvetés felhasználásával kapcsolatosan

Főbb csomópontok:

Költségvetés tervezés

Költségvetés felhasználás

Személyi kiadásokkal kapcsolatos
szerződések,
Személyi kiadások felmérésének

kötelezettségvállalások, jelenléti

dokumentumai

ívek, túlórák, vizsgálati

naplók

ellenőrzése

Dologi

kiadások

bizonylatainak

külső-belső
ellenőrzése,

kötelezettségvállalások,
Dologi

kiadások

felmérésének

dokumentumai

utalványozás

dokumentálása,

közbeszerzések
dokumentumainak

ellenőrzése,

hatékonysága a szolgáltatásokra

Beruházási

felújítási

kiadások

tervezésének dokumentumai

Beruházási felújítási kiadások terv
szerinti alakulása, szerződések,
utalványozás
milyen

dokumentálása,

hatással

volt

az
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alaptevékenység

minőségének

javítására

Pályázatok tervezése (szakmai és

Elnyert

gazdasági)

felhasználásának dokumentumai,
a

pályázatok

tényleges

nyilvántartása,
szakmai

anyagok,

felhasználás
elszámolása,
gazdasági

lehetőségek dokumentálása
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A FEUVE rendszerben tehát a folyamatok az alábbiak:
Ellenőrzés
Tartalma, területei

Módszere

Ellenőrzést

Ellenőrzött

Ellenőrzés

Mutatók,

indikátorok,

végzi

munkakör

gyakorisága

sikerkritériumok

Pedagógiai munka:
Nevelőmunka feltételei, minősége

Csoportlátogatás,
helyzetértékelés
A csoportok és gyermekek fejlődése Dokumentumelemzés
(fejlettségmérő
csoportnapló)

Vezető,

vezető Óvoda-

helyettes,

lapok, óvodapedagógus

folyamatosan
 hatékonyság

pedagógusok, éves
dajkák

munkaterv, tervszerűség
és

összehasonlítás,
Gyermekvédelmi
esélyegyenlőség

megteremtése, helyzetértékelés

tehetséggondozás
Éves munkaterv teljesülése
Tankötelezettségi
betartása

Dokumentumelemzés,
összehasonlítás

követelmények Dokumentumelemzés,
helyzetértékelés

a eredményesség

teljesítményé

Folyamatosa
rtékelési 
n
rendszer 
szerint


Ünnepek,
ünnepélyek
méltó Csoportlátogatás,
megrendezése,
hagyományok helyzetértékelés
ápolása
HPP
beválása
Dokumentumelemzés,

levonása
tevékenység, következtetések
Adatgyűjtés,

 szakszerűség

következetesség
intézményi klíma
partnerek elégedettsége
HNP

hatékony

gyermekek

működése,

neveltségi

szintje,

Gyermek-

Gyermek-

Törvényi

védelmi felelős

védelmi

előírás szerint
 vezetői

felelős
Teljes

Folyamatosa hatékonysága

alkalmazotti

n

 szolgáltatások eredményessége,

kör

Évente

 egészségügyi ellátás

szokás- és szabályrendszere
tevékenység

Tartalma, területei

Módszere

Ellenőrzést

Ellenőrzött

Ellenőrzés

Mutatók,

végzi

munkakör

gyakorisága

sikerkritériumok

Folyamatosa
 gyermekvédelem
n
 logopédus

Adatgyűjtés,
csoportlátogatás

Munkaidő betartása, aktív
kihasználása

 pszichológus
 intézmény

belső

és

tervezése,

Vezető,

felhasználása

Gazdasági

vezető helyettes vezető

Analitikus nyilvántartások

Egyeztetés

Szigorú számadású nyomtatványok

Havonta
---

Költséghatékony,

takarékos

gazdálkodás

önkormányza

Következetesség

t

Törvényesség

vezetése

Jogszerűség

Havi jelentések leadása (MÁK)
Eszköznyilvántartás,

külső

környezete

Gazdálkodás
Költségvetés

indikátorok,

leltározás,

selejtezés
Pénzügyi kapcsolatok (alapítvány,

Aláírás
Önkormányzat

támogatók, szolgáltatás)

Nyertes

Gyermekek, felnőttek juttatásai

pályázatot

Kötött felhasználású normatívák

Belső ellenőr

készítők

Évente
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Tartalma, területei

Módszere

Ellenőrzést

Ellenőrzött

Ellenőrzés

Mutatók,

végzi

munkakör

gyakorisága

sikerkritériumok

Kimutatás a felhasználásról

indikátorok,

elszámoltatás
a

Munkáltatás, tanügyigazgatás
Személyi anyagok, személyes adatok Egyeztetés

Belső ellenőrzés Vezető

nyilvántartása

óvoda-

Tanügyi

nyilvántartások, Áttekintés

Vezetés, munka- pedagógusok

dokumentumok vezetése
Egészséges,

Alkalmanként Törvényesség, jogszerűség

és tűzvédelmi f. fűtő-udvaros,

biztonságos

óvoda Bejárás

(gyermekbalesetek

megelőzése,

biztonságtechnikai

előírások

karbantartó
munkavédelm
i

betartása, udvar )

és

tűzvédelmi
felelős
Ellenőrzés

Az ellenőrzés rendszere (folyamata)
Meghatározása

Célja

Vizsgálja

- az elért eredményből -

tevékenységünk

és következtetések

Feladata
a

szubjektivitás

Folyamata
vezetői Tervezés:
és - ki, mit, mikor

Alapformája
-

Fajtája

megvalósítás Vezetői:-

fenntartói

módjának, tempójának elvárások
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Meghatározása
minőség

Célja

Folyamata

jegyeink levonása a hatékonyság ötletszerű

célszerűségét,

a elősegítése

normáknak

való -

megfelelést.
tényleges

Feladata

pozitívumok csökkentése

helyzetet hiányosságok

összehasonlítja
célokkal és tervekkel.

a feltárása;
-

a

okának megteremtése

hatékonyság folyamatosság

érdekében
legoptimálisabb

eszközzel
-

mi

az

megkezdett folyamatok eredményei;
ellenőrzés befolyásolására,

hibák, - az értékelés alapjának tartalma

tervszerűség,

eredményesség

következetesség
a elvének

Fajtája

- milyen módszerrel és ellenőrzése (alkalmas a megvalósításának

döntéshozatal

A megerősítése,

Alapformája

a Végrehajtás:
-

ellenőrzés

és eredményekről

minőségfejlesztés

kiszolgálásra,

eredményei;

korrekcióra,

-

működés

az megváltoztatásra,

hatékonyságának

az megerősítésre )

eredményei

érintettek tájékoztatása - az elért eredmények Belső: - a fenntartó

betartásával Beavatkozás:

tényszerű és objektív -

módszerek alkalmazása adatok által.

-

javító,

ellenőrzése (értékelés vagyongazdálkodásra
fejlesztő alapjául

szolgál, irányuló

ellenőrző

javaslatok

átmenetet teremt egy tevékenysége

megfogalmazása

adott

folyamat -

önálló

gazdálkodó

befejezése és egy új szervezet
megkezdése között )

Önellenőrzés:
Célok

megvalósítási

folyamatainak
eredményeinek
ellenőrzése
Külső:
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Meghatározása

Célja

Feladata

Folyamata

Alapformája

Fajtája
-

működéshez

kapcsolódó törvények,
rendeletek
(ÁSZ,

betartása

ÁNTSZ,

szakértő)
Az intézet vezetője az utólagos vezetői ellenőrzés során észlelt hibák kiküszöbölésére meghozza a szükséges intézkedéseket és figyelemmel kíséri
azok végrehajtását.
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külső

V. számú melléklet
1. Óvodapedagógus
MUNKAKÖRI LEÍRÁS

Intézmény megnevezése: Zengő Óvoda és Konyha – Kindergarten und Küche Zengő
Munkavállaló neve:
Munkakör megnevezése: óvodapedagógus
Munkaideje: 40 óra / hét
A gyermekcsoportban eltöltendő kötelező óraszáma: 32 óra / hét
Közvetlen felettese: óvodavezető

Munkakör célja:
A családi nevelés kiegészítése. Az óvodáskorú gyerekek testi-lelki-szellemi gondozása,
nevelése, fejlesztése, oktatása

Jogkör, hatáskör:
Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak törvény és jogszabályok által és az
óvoda SzMSz-ben biztosított jogokat. Hatásköre és képviseleti joga az általa vezetett gyermek
csoportra terjed ki.

Munkaköri kapcsolatok:
Részt vesz a nevelőtestületi, alkalmazotti értekezleteken. Az intézmény gyermekei és dolgozói
érdekében kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszik: a fenntartóval és annak szervezeteivel,
szakmai szervezetekkel, iskoláival és kulturális intézményeivel, a szülőkkel ápolja
hagyományosan kialakult kapcsolatainkat.

Felelősségi kör:
Felelős különösen a kijelölt gyermekcsoportban a pedagógiai program megvalósításáért, a
gyermekek biztonságáért, a gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért.
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére.
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Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható:
• munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért;
• a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért;
• a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek
jogainak megsértéséért;
• a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért;
• a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért.

Egyéb feladatok és megbízások:
Személyre szólóan az adott nevelési év intézményi munkatervében kerül meghatározásra az
egyéb feladat és megbízás.

Ellenőrzési tevékenység:
• Az SZMSZ és az éves intézményi munkaterv tartalma és ütemezése szerint.
• Ellenőrzését maga is kérheti, munkája véleményezéséhez
• Rendkívüli ellenőrzésére a naprakészség, munkafegyelem ellenőrzése esetén, illetve a
munkájával szemben felmerült ok miatt kerülhet sor.
• Az ellenőrzésével kapcsolatban kialakított véleményhez írásbeli észrevételt tehet.

Az óvodapedagógus feladata
Az óvodapedagógus munkáját oly módon köteles végezni, hogy ezzel garantálja a
köznevelésről szóló törvényben, az óvodai nevelés országos alapprogramjában valamint a
nemzeti és etnikai kisebbség óvodai irányelveiben megfogalmazott valamennyi alapelv
érvényesülését, gyermeki jogok biztosítását. Feladatait a helyi pedagógiai program alapján
önállóan és felelősséggel végzi. (Ismeri a HPP német nemzetiségi nevelésre vonatkozó
feladatait, valamint a helyi német nemzetiségi hagyományokat.)

A munkakör célja:
A családi nevelés kiegészítése. Az óvodáskorú gyerekek testi-lelki-szellemi gondozása,
nevelése, fejlesztése, oktatása
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A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása:
A kötelező óraszámon belül (heti 32 óra): pedagógiai-szakmai feladatok, tanügy-igazgatási,
adminisztratív teendők

Az óvodapedagógus nevelő – oktató tevékenysége:
 Alapvető feladata a gyermekek nevelése, a gyermekek fejlődésének segítése, legjobb
tudásának megfelelően, minden területre kiterjedően.
 Feladata a gyermekközösségek alakítása, fejlesztése, a rábízott gyermekek differenciált
nevelése. Vegye figyelembe a gyermekek egyéni képességeit, tehetségét, fejlődési ütemét,
szociokulturális helyzetét, eltérő másságát. Biztosítsa a gyermek részére az etikus
viselkedéshez szükséges ismereteket. Feladata a tehetséggondozás, felzárkóztatás, a
preventív nevelőmunka.
 Gondoskodik a gyermekek testi épségéről, erkölcsi védelmükről, a balesetek megelőzéséről
(nem hagyhat gyermeket felügyelet nélkül)
 Megfelelően felkészül a tervszerű nevelőmunkára (folyamatos, napi felkészülés).
 Felkészül és részt vesz a nevelőtestületi értekezletekre.
 Folyamatosan képezi magát, továbbképzésekre jár.
 A gyermekek eredményes nevelése érdekében együttműködik, kapcsolatot tart a családokkal.
 Szükség szerint családlátgatást végez. Szülői értekezleteket tart.
Minden nevelési év első szülői értekezletén a szülőkkel ismerteti a gyermekek értékelési
rendszerét, majd évente kétszer (január, május) írásban is értékeli a gyermekeket és azt
ismerteti a szülőkkel.
 Játszó délelőttöket tart. Közös ünnepeket, programokat, kirándulásokat szervez.
 Kapcsolatot tart a társintézményekkel /óvodák, iskola/, és a szakmai segítő intézményekkel
/Nevelési Tanácsadó, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat /.
 Aktívan részt vesz a minőségfejlesztési munkában.
 Felkészülten és aktívan részt vesz az óvoda pedagógiai programjának értékelésében,
módosításában, a nevelési értekezleten, szakmai munkaközösségi és munkacsoport
foglalkozásokon, az ünnepélyeken, rendezvényeken.
 Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival és munkájával, a gyermekek egészségügyi
és családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni.
 Megtartja a pedagógus etika követelményeit, a munkafegyelmet, a közösségi együttműködés
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normáit, összehangolt munkát végez az óvoda többi dolgozójával.
 Kötelessége az óvoda éves munkatervében meghatározott és elfogadott feladatok elvégzése.

Tanügy-igazgatási, adminisztratív teendők
•

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának tartalmát ismeri, annak elveit munkája

során betartja.
•

A helyi nevelési program és az éves pedagógiai munkaterv elkészítésében, esetleges

módosításában aktívan részt vesz, mint a nevelőtestület tagja. Ezek tartalmát jól ismeri,
azonosul vele, és megvalósítását magára nézve kötelezőnek tekinti.
•

A szervezeti és működési szabályzatban (SZMSZ), valamint az óvoda házirendjében

megfogalmazottakat betartja, és betartatja a vele kapcsolatban álló gyerekekkel és azok
szüleivel.
•

Nyomon követi a gyerekek hiányzását, naprakészen vezeti a mulasztási naplót.

• Az igazolatlan hiányzásról, illetve a nagycsoportos foglalkozások rendszeres elmulasztásáról
haladéktalanul tájékoztatja az intézmény vezetőjét.
• Szükség szerint, kérésre pedagógiai szakvéleményt ír (a nevelési tanácsadó, szakértői vagy
rehabilitációs bizottság, bíróság számára; gyermekelhelyezés ügyében).
• Közreműködik a gyerekek egészségügyi vizsgálatának megszervezésében.
• Az érintettekkel (nevelőtárs, szülő, óvodavezető, fejlesztőpedagógus, pszichológus,
logopédus, gyerekorvos stb.) történt egyeztetés alapján szakvéleményt ad a tanköteles
gyerekekről.
• Tájékoztatja a szülőket az iskolába való beíratás szabályairól, feltételeiről.
• Naprakészen vezeti a nevelőtestület által elfogadott csoportnaplót: hetirend, napirend,
csoportos szokásrend, nevelési terv), heti ütemterv szintjén, játék, mozgás, foglalkozások
tagolásban.
• Évente legalább kétszer kitölti a „fejlettségmérő lapot”, mely a gyerek aktuális fejlettségi
állapotát tükrözi. Ennek alapján készíti el a gyerek fejlesztési tervét.
• A gyerekeket felnőtt felügyelete nélkül hagyni tilos.

Egyéb
• A kötelező óraszám letöltése alatt az intézmény épületét elhagyni kizárólag csak vezetői
engedéllyel lehet.
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• A kötelező óraszám letöltése alatt magánügyben csak a nevelőmunka zavarása nélkül, a
legszükségesebb esetben használja a telefont.
• Munkahelyén olyan időpontban jelenjen meg, hogy a munkaidejének kezdetekor már
átöltözve, a munkavégzésre készen álljon.
• Hiányzás esetén külön díjazás ellenében a vezető rendelkezése alapján köteles a
helyettesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátni.
• Munkája során az óvónő az óvoda berendezéseit, tárgyait, értékeit megóvni köteles, azokat
a rendeltetésüknek megfelelően kell használnia. Amennyiben kárt okoz, anyagi felelősséggel
tartozik.
• Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, egészségügyi
szabályokat.
• Váratlan távolmaradást, hiányzást (betegség, egyéb komoly indok) a helyettesítés
megszervezésének érdekében a munkaidő megkezdése előtt minimum két órával jelezni kell
az óvodavezetőnek, illetve a helyettesnek.

Egyéb feladatok a teljes munkaidő (heti 8 óra) kitöltése alatt
• felkészülés a nevelési-oktatási feladatokra (például továbbképzésen való részvétel, eszközök
előkészítése);
• a tanügy-igazgatási (mulasztási napló) és pedagógiai (csoportnapló, fejlettségfelmérő lap)
adminisztráció elvégzése;
• családlátogatás;
• gyermekvédelmi feladatok ellátása;
• szülői értekezletre való felkészülés, annak levezetése, fogadóóra tartása;
• szakmai megbeszéléseken, valamint nevelői értekezleteken való részvétel;
• óvodai kirándulások, ünnepélyek, szabadidős tevékenységek előkészítése, lebonyolítása.
A fentieken túl az óvodavezető eseti feladatokat adhat, kizárólag pedagógiai témában.
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NYILATKOZAT

A munkaköri leírásban megfoglaltakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy
példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt anyagi
értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat,
eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom.

Hosszúhetény, 2017.

...........................................
Óvodavezető

………………………………………..
Munkavállaló
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2. Óvodavezető- helyettes
MUNKAKÖRI LEÍRÁS

Intézmény megnevezése: Zengő Óvoda és Konyha – Kindergarten und Küche Zengő
Munkavállaló neve:
Munkakör megnevezése: óvodavezető-helyettes
Munkaideje: 40 óra / hét
A gyermekcsoportban eltöltendő kötelező óraszáma: 24 óra / hét
Kinevezés módja: a nevelőtestület véleményét figyelembe véve, a vezető nevezi ki.
Kinevezés időtartama: határozott (5 év)
Közvetlen felettese: óvodavezető

Megjegyzés: Az általános részt elegendő az óvónői munkaköri leírásban rögzíteni, itt csak a
vezetői feladatmegosztást kell szabályozni.

Munkakör rendeltetése, felelőssége:
Megbízott felelős vezetőként segíti az óvodavezető munkavégzését, tervezi, irányítja, ellenőrzi
és értékeli az intézményében az alkalmazottak munkáját, a jogszerű működést.

Jogkör, hatáskör:
Hatásköre a közvetlen beosztottak irányítása, ellenőrzése, értékelése.

Véleményezési,

javaslattételi jogköre van az óvoda működésének egészére.

Munkaköri kapcsolatok:
A vezető közvetlen munkatársa, a vezetés felelős tagja, aki önállóan látja el a feladatkörébe
utalt feladatokat. A vezető távollétében teljes felelősséggel végzi a vezetési feladatokat.
Munkáját azok a pedagógiai és egyéb feladatok alkotják, melyeket – közös megbeszélés és
egyeztetés után – az óvodavezető a munkaköri leírásban meghatároz. A vezetőt tartós
távolléte esetén helyettesíti, teljes jogkörrel és felelősséggel látja el a vezetői feladatokat. A
vezető távollétében képviseleti és aláírási joga van. Az óvodavezető-helyettes, nem
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függetlenített, munkáját csoportos óvodapedagógusi munkakör mellett végzi.

A munkakör célja:


Az intézményvezető távollétében képviseli az óvodát.



Segíti az intézmény működtetését és a vezető munkáját.



A munkamegosztás szerint ellátja a rábízott pedagógiai-szakmai, tanügy-igazgatási,
munkáltatói feladatokat.



Részt vesz a belső ellenőrzés feladataiban.

Feladatkörök:
• A kötelező óraszámon belül (heti 24 óra): az óvodapedagógusi feladatok ellátása a
gyerekcsoportban.
• A teljes munkaidő (heti 16 órás) kitöltése alatt alapvető feladatok: pedagógiai-szakmai,
tanügy-igazgatási feladatok, munkáltatói-humánpolitikai, gazdasági-adminisztratív feladatok.

Kötelező óraszámon felül ellátandó feladatok:
Pedagógiai feladatkör:
• A nevelőtestület munkájának vezetése és segítése.
• A pedagógiai program figyelembevételével a pedagógiai munka tervezése, irányítása,
ellenőrzése, értékelése, az értékelési rendszer működtetése.
• Felkészül a tervezést, ellenérzést és értékelést, valamint a különböző döntéseket előkészítő
értekezletekre és alkalmakra, véleményével és javaslataival hozzájárul és segíti az intézmény
minőségelvű működését.
• A nevelőmunka szervezése és irányítása, a csoportok dokumentációinak jóváhagyása.
• Javaslat továbbképzésekre, szakmai innováció koordinálása.
• Az óvoda rendezvényeinek előkészítésében tevékenyen részt vesz.
• Elősegíti az újító szándékú, korszerű pedagógiai törekvések kibontakoztatását.
• A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásának szakszerű
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szervezése,ellenőrzése.
• Pedagógiai pályázatok írása, írásának ösztönzése a nevelőtestület körében.
• A helyi hagyományoknak megfelelően az ünnepek, jeles napok méltó szervezése.
• A szülőkkel, a szülői közösséggel való együttműködés és a kapcsolatrendszer működtetése.
• Elősegíti az újító szándékú, korszerű pedagógiai törekvések kibontakoztatását.
• Figyelemmel kíséri az intézményben folyó pedagógiai munkát, és rendszeresen értékeli
annak színvonalát, eredményességét és hatékonyságát.

Tanügy-igazgatási feladatok


Adatok kigyűjtésével segíti az éves statisztika elkészítését.



Biztosítja az intézményen belüli információáramlást.



Vezetői kérésre ellenőrzi a csoportnaplók, a felvételi és mulasztási naplók vezetését és azok
tartalmát.



Javaslatot tesz arra, hogy az óvoda nevelés nélküli munkanapjain milyen pedagógiai tartalmú
előadást, foglalkozást szervezzenek.



A balesetvédelmi szabályok betartását folyamatosan ellenőrzi, és a hiányosságokat azonnal
jelzi a vezetőnek.



Kapcsolatot tart a szülői munkaközösséggel, évente egy alkalommal összehívja őket.



Javaslattétel alkalmazáshoz, minősítéshez, jogviszony megszüntetéséhez.



Összehangolt munkarend kialakítása.

Munkáltatói-humánpolitikai feladatok


Naprakészen vezeti a szabadság-nyilvántartást, és elkészíti a szabadságolási ütemtervet.



Elkészíti a dolgozók munkabeosztását, ügyeleti rendjét, és nyomon követi ezek betartását.



Megszervezi és ellenőrzi a dajkák napi munkáját.



Megszervezi a hiányzó dolgozók helyettesítését, és erről tájékoztatja a vezetőt.



Ellenőrzi a jelenléti ívet, a helyettesítés, a túlóra és a délutáni pótlék helyességét.



A dolgozók munkavégzése során tapasztalt, közérdekű, pozitív, illetve negatív észrevételeiről
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tájékoztatja az óvoda vezetőjét.


Javaslatot tesz a jutalmazás elbírálására, a kereset kiegészítés elosztására és a kitüntetésekre.



Segíti a pályakezdő, illetve az új kolléga beilleszkedését.



A kollektíván belül elősegíti a munkafegyelem és a törvényesség megtartását, a
munkaviszonyát vétkesen megszegő dolgozó törvényes felelősségre vonását.



Személyes példájával segíti a jó munkahelyi légkör kialakítását.

Gazdálkodási feladatkör:
• Az óvodai eszközök és tárgyak selejtezési és leltározási folyamatában felelős részvétel.
• Elvégzi a leltározást.
• A vezető hosszabb távolléte esetén biztosítja a pontos adatszolgáltatást. Az intézménybe
érkező ügyiratokat naprakészen átnézi, érdemben intézkedik.
• Részt vesz az óvoda számára szükséges különböző eszközök vásárlásában.
• Javaslatot tesz a szükséges javításokra, felújításokra, beszerzésekre.
• Feladata, az intézmény költségvetésének ismeretében, a takarékos gazdálkodás, az
intézményi vagyon őrzése, védelme.

Kapcsolattartási kötelezettsége:
Közvetlen, napi munkakapcsolatot tart fenn


az óvodavezetővel,



valamennyi pedagógussal,



a pedagógiai munkát segítő dajkákkal



egyéb dolgozókkal.

Indokolt esetben, a vezető távollétében, telefonon tartja a kapcsolatot.

Az óvodavezető feladataiból, hatásköréből átruházza az óvodavezető-helyettesre:
• az éves munkatervében meghatározottak alapján a nevelőmunka feladatainak ellenőrzését,
megszervezni a házi bemutatókat, nyíltnapokat,
• a nemzeti és óvodai ünnepek megszervezését,
• az alkalmazottak helyettesítési feladatainak önálló szervezését, a jelenléti íven történő
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dokumentálás ellenőrzését, (megszervezi a hiányzó dolgozók helyettesítését),
• elkészíti a dolgozók szabadságolási tervét, ellenőrzi a végrehajtást
• dajkák ellenőrzését,
• leltározás elvégzését.

Beszámolási kötelezettsége:
Rendszeresen az óvodavezető felé beszámolási kötelezettséggel tartozik.

NYILATKOZAT

A munkaköri leírásban megfoglaltakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy
példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt anyagi
értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat,
eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom.

Hosszúhetény, 2017.

...........................................
Óvodavezető

...........................................
Munkavállaló

103

3. Pedagógiai asszisztens
MUNKAKÖRI LEÍRÁS

Intézmény megnevezése: Zengő Óvoda és Konyha – Kindergarten und Küche Zengő
Munkavállaló neve:
Munkakör megnevezése: pedagógiai asszisztens
Besorolási kategória: nevelőmunkát segítő alkalmazott
Munkaideje: 30 óra / hét
Közvetlen felettese: óvodavezető

Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre. Feladatait az óvoda napiés heti rendjéhez igazítva, az óvodavezető határozza meg.
Munkakör rendeltetése: Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése. A pedagógiai
program eredményes megvalósítása, a gyermekek zavartalan és folyamatos ellátása
érdekében segítse az óvodapedagógusok munkáját.

Különleges felelősségek
Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek.
Az óvoda nevelőtestületével és technikai dolgozóival összhangban szervezi munkáját,
törekszik az egymást segítő emberi kapcsolatok kialakítására. Részt vesz a gyermekek
egészséges testi és mentálhigiénés környezetének kialakításában. A gyermekek óvodai
munkájáról a szülőknek tájékoztatást nem ad, őket a megfelelő pedagógushoz irányítja. A
hivatali titoktartás e munkakörben is kötelező.

Tervezés:
Figyelemmel kíséri az csoportra/gyerekekre vonatkozó terveket, azok megvalósítását
proaktívan segíti. Saját feladatait a munkahelyi vezető utasítása szerint tervezi és
adminisztrálja. Technikai döntések: Betartja a tűz- munka és balesetvédelmi előírásokat.
Takarékosan gazdálkodik a rábízott anyagokkal. Kialakítja az egészséges és biztonságos
munkakörülményeket, az anyagi lehetőségek szerint.
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Bizalmas információk:
A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak minősülő
információkkal a törvény szellemében jár el, bizalmas információkat / dolgozói, gyermeki,
szülői / csak a szükséges mértékben – az óvoda vezetőjének vagy helyetteseinek utasítására
tárhat fel. Az intézmény belső életére vonatkozó értesüléseit köteles hivatali titokként
megőrizni.

Ellenőrzés foka: Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai / PP, SZMSZ,
KSZ, HÁZIREND stb./ által megfogalmazott célkitűzések, a működési rend, a vezetői utasítások
és a nevelőtestületi határozatok betartása alapján végzi. A fenti dokumentumokban előírtakat
a gyermekekkel is betartatja. Ha bármely területen hiányosságot tapasztal, erről értesíti az
illetékes vezetőt.
Kapcsolatok:
Napi munkájában rendszeresen együttműködik a csoportban dolgozó pedagógusokkal, az
óvodatitkárral és az óvodavezetéssel. Részt vesz a nevelőtestületi, alkalmazotti
értekezleteken. Az intézmény gyermekei és dolgozói érdekében kiegyensúlyozott kapcsolatra
törekszik:

a

társintézményekkel,

a

szülőkkel

ápolja

a

hagyományosan

kialakult

kapcsolatainkat.

Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése:
• A gondjára bízott gyermekek testi épségéért teljes körű felelősséggel tartozik.
• Felkészül feladatainak ellátására, elvégzi az előkészítésükkel kapcsolatos teendőket.
• Köteles gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek
foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális segítéséről a pedagógusok iránymutatása szerint.
• Foglalkozásokon az óvónő irányításával segíti a csoportban folyó munkát, az eszközöket
előkészíti, elrakja, segít a csoportszoba átrendezésében, a gyermekek eszközeinek
előkészítésében, egyes gyermekeknek egyéni segítséget nyújt, hogy a foglalkozáson
megfelelően tudjanak dolgozni.
• Az óvodapedagógussal egyeztetett formában részt vesz a csoport szülői értekezletén.
• Ügyel a folyosói rendre, a WC rendeltetésszerű használatára, a kézmosásra, a gyermekek
étkezésére. • Részt vesz a reggeli, az ebéd és uzsonnáztatás lebonyolításában.
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• Az udvari levegőztetésnél, sétánál segít a gyermekek öltözködésében, az udvari rend
megtartásában, játékot kezdeményez. Játékfoglalkozásokat önállóan tart.
• Sétánál, óvodán kívüli foglalkozásoknál, kirándulásoknál segíti a gyermekek utcai
közlekedését, a programokon való kulturált részvételt. A délutáni foglalkozásokon a
pedagógus

útmutatása

szerint

segít

a

szervezett

foglalkozások

előkészítésében,

levezetésében.
• Esetenként önállóan megtervezi és levezeti a játékot.
• Csendes pihenő alatt és szabadidejében szemléltető eszközöket készít, azokat karban tartja,
előkészíti a következő napokra. • Segít a gyermekek hazabocsátásánál.
• Óvónői útmutatás alapján önállóan egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést végez. A megtanult
fejlesztő terápiák egyes elemeit a pedagógus útmutatása szerint a gyermekekkel gyakorolja.
• Szükség szerint közreműködik a gyermekek orvosi vizsgálatánál, vizsgálatra vagy haza kíséri
a gyermeket, ha erre utasítást kap.
• Kisebb baleset esetén elsősegélyt nyújt, de erről mindenképpen értesíti a beosztott
pedagógust vagy vezetőt.
• Ismeri az intézmény alapdokumentumait (SZMSZ, Házirend, Pedagógiai program). Munkáját
minden esetben az említett dokumentumok alapján és a pedagógusok útmutatása szerint
végzi.

Jogkör, hatáskör
Gyakorolja az óvoda SzMSz-ben biztosított jogokat, hatásköre és képviseleti joga az adott
gyermekcsoportra terjed ki.
Javaslattételre jogosult: az óvoda működési körébe tartozó kérdésekben.

Véleményezésre jogosult:
• intézményvezető választás
• éves munkaterv értékelés

Döntésre jogosult:
pedagógiai eljárások, módszerek megválasztása témakörben
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NYILATKOZAT

A munkaköri leírásban megfoglaltakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy
példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt anyagi
értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat,
eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom.

Hosszúhetény, 2017.

...........................................
Óvodavezető

...........................................
Munkavállaló
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4. Óvodatitkár
MUNKAKÖRI LEÍRÁS

Intézmény megnevezése: Zengő Óvoda és Konyha – Kindergarten und Küche Zengő
Munkavállaló neve:
Munkakör megnevezése: óvodatitkár
Besorolási kategória: nevelőmunkát segítő alkalmazott
Munkaideje: 40 óra / hét
Közvetlen felettese: óvodavezető

Munkakör célja:
• Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése.
• Az óvodai ügyvitel szervezése és adminisztratív végrehajtása.
• Adatrögzítési feladatok ellátása
• Alapvető tájékoztatási és protokoll-szervezési feladatok ellátása

Felelőssége, jogköre, hatásköre:
Az óvodai gazdasági, ügyviteli feladatai, és az ezzel kapcsolatos ügyintézések. Munkáját az
óvodavezető közvetlen irányítása szerint és ellenőrzése mellett önállóan, a kapcsolódó
intézményi belső szabályzatok betartásával végzi. Önálló intézkedési, döntési jogkörrel nem
rendelkezik. Az óvodát érintő hivatalos ügyben bármely felettes és társadalmi szervvel csak a
vezető óvónő megbízásából tarthat munkakapcsolatot.

Munkakör rendeltetése: Kulturált megjelenésével, magatartásával, viselkedésével és
beszédkultúrájával értékeket közvetít, pozitív példát nyújt, képviseli az óvoda szellemiségét.
Tiszteletben tartja az óvoda szokásait, hagyományait, megjelenésével, magatartásával is
erősíti az óvoda szellemiségét, képviseli és védi érdekeit. A tudomására jutott, az óvoda belső
ügyeivel, az egyes gyermekekkel, családokkal kapcsolatos információkat bizalmasan kezeli,
megőrzi.
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Feladatkörébe tartozik:
• az intézmény ügyviteli és adminisztrációs feladatainak, jogszabályoknak, belső szabályoknak
megfelelő maradéktalan ellátása,
• folyamatosan tájékozódik a megjelenő, az óvodát és saját munkáját érintő, új rendeletekről
• elvégzi a postai ügyintézést
• leveleket fogad, felad, iktat, szortíroz, nyomon követi azok megfelelő és időben történő
rendezését
• az alkalmazottak, bér, adó, távolmaradás ügyeinek intézése,
• gyermeklétszámok, nyilvántartások naprakész vezetése,
• a számítógépes adatbeviteli feladatokat folyamatosan elvégzi
• az óvodai dokumentációit, leveleket, jelentéseket, jegyzőkönyveket, pedagógiai anyagokat
• a vezető utasításának megfelelően selejtezés, leltározás megszervezése, előkészítése,
lebonyolítása, adminisztrálása,
• az óvoda működését akadályozó műszaki munkák elvégzéséhez szükséges megrendelés
ügyviteli lebonyolítása.
• A vezető távolléte esetén felírja az üzeneteket. Rögzíti, hogy ki kereste őt (személyesen, vagy
telefonon), milyen ügyben, és hogy ki keresse a másikat

Különleges felelőssége
• Közalkalmazotti alapnyilvántartás vezetése
• KIR rendszerbe az adatok felvitele, rögzítése, módosítása
• A pedagógusok és a többi dolgozó adatváltozásairól feljegyzések vezetése
• Az elektronikus rendszer használata során nyomtatja és irattárba helyezi az alábbi
dokumentumok papíralapú másolatát:
• az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása,
• az alkalmazott pedagógusokra, dajkákra vonatkozó adatbejelentések,
• a gyermekek jogviszonyára vonatkozó bejelentések,
• az október 1-jei pedagógus- és gyermeklista elkészítése.
• Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény
bélyegzőlenyomatával és az igazgató aláírásával hitelesített formában tárolja.
• Az adatvédelmi szabályzat előírásait betartja.
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére.
109

Egyéb:
• Munkahelyén olyan időpontban jelenjen meg, hogy a munkaidejének kezdetekor már a
munkavégzésre készen álljon.


Munkája során az óvoda berendezéseit, tárgyait, értékeit megóvni köteles, azokat a
rendeltetésüknek megfelelően kell használnia. Amennyiben kárt okoz, anyagi felelősséggel
tartozik.



Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, egészségügyi
szabályokat.



Ha idegen érkezik az épületbe, udvariasan megkérdezi, hogy kit keres, majd megkéri, hogy
várakozzon az előtérben. Ezután szól a keresett személynek.



Az intézmény épületét elhagyni kizárólag csak a vezető engedélyével lehet.

Kapcsolatok


Közvetlen napi kapcsolatban áll az intézményvezetővel, helyettessel.



Kapcsolatot tart az intézmény közvetlen és közvetett partnereivel, az óvodát támogató
szponzorokkal, vállalkozókkal.



Részt vesz az alkalmazotti értekezleteken.

NYILATKOZAT

A munkaköri leírásban megfoglaltakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy
példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt anyagi
értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat,
eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom.

Hosszúhetény, 2017.

...........................................
Óvodavezető

...........................................
Munkavállaló
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5. Dajka
MUNKAKÖRI LEÍRÁS

Intézmény megnevezése: Zengő Óvoda és Konyha – Kindergarten und Küche Zengő
Munkavállaló neve:
Munkakör megnevezése: dajka
Besorolási kategória: nevelőmunkát segítő alkalmazott
Munkaideje: 40 óra / hét (műszakváltással)

Munkakör rendeltetése:
A csoportos óvónő segítése, részvétel a gondozásban, napközbeni takarítás, étkeztetés.
Közvetlen felettese: óvodavezető- helyettes

A

munkakör

leírása:

Gyermekszerető

viselkedésével,

személyi

gondozottságával,

kommunikációs és beszédmintájával hat az óvodás gyermekek fejlődésére. Tiszteli a
gyermeket, a szülőt, kapcsolataira a tapintat, az elfogadás jellemző. A tudomására jutott
pedagógiai információkat titokként kezeli. A gyermekekről a szülőknek tájékoztatást nem
adhat. Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az óvodapedagógushoz
irányítja. Munkájának minőségével kapcsolatban elvárás hogy pozitív irányban befolyásolja a
gyermekek egészséges fejlődését. Munka és gyermekszeretetével az óvónő segítőtársa.
Felelősségteljes munkavégzéséhez ismernie kell csoportja az adott időszakra vonatkozó
nevelési terv „egészséges életmódra nevelés” fejezetét. A napi élet során adódó feladatokban
az óvónő útmutatásai szerint vegyen részt. Saját csoportján kívül felelős a többi csoport
rendjéért és tisztaságáért is.

Napi feladatok:
• Az óvónő mellett a nevelési tervnek megfelelően tevékenyen részt vesz a gyermekcsoport
életében. • Biztosítja a pedagógiai munkához szükséges higiénés feltételeket.
• Közreműködik a gyermek egész napi gondozásában a környezet rendjének, tisztaságának
megteremtésében.
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• Ellátja a környezetgondozási és baleset-megelőzési teendőket, kisebb baleseteknél
elsősegélyt nyújt. • Munkáját a gyermek óvodai napirendjéhez igazodva az óvónők irányítása
mellett szervezi és végzi.
• Segít a gyermekek gondozásában, öltöztetésében, a tisztálkodási teendők ellátásában.
• Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik, segít az ételek kiosztásában,
az edények leszedésében.
• A nyugodt pihenés feltételeinek megteremtéséhez lerakja az ágyakat, ágyneműket,
visszarendezés felkeléskor.
• A terem szellőztetéséről gondoskodik lefekvés előtt.
• A játék- és egyéb tevékenységekhez szükséges eszközök előkészítésében közreműködik, az
óvónő útmutatásait követve.
• A gyermek érkezésekor és távozásakor szükség szerint segít az öltözőben.
• Segíti a nevelőmunkát, a gyermekek szokásrendjének alakulását.
• Séták, kirándulások alkalmával az óvodapedagógusokat segítve kíséri a gyermek-csoportot,
felügyelve a biztonságos közlekedésre.
• A napközben megbetegedett gyermekeket felügyeli, ápolja, amíg a szülő érte nem jön.
• Saját csoportjának takarítása, rendben tartása napközben.
• A csoport edényeinek ki és behordása, tárolása.
• Tevékeny segítség a gyermekek mosdózásánál, öltözködésénél, fogmosó poharak, fésűk
tisztántartása.

Időszakos feladatok:
• Az időszakos nagytakarítás során – évente minimum 3-szor (augusztusban, decemberben és
áprilisban) – különös gonddal végzi el a fertőtlenítést, a bútorok, játékok, csempék, csövek,
ablakok, ajtók lemosását. Amennyiben indokolt, a különböző részfeladatokat (például
ajtómosás vagy járvány idején fertőtlenítés) gyakrabban is elvégzi.
• Legalább három-négy hetenként gondoskodik a gyerekek ágyneműjének le- és felhúzásáról.
Járványos időszakban, tetűvel való fertőzöttség idején az óvónő kérésére gyakrabban is.
• Kéthetente fogmosó felszerelés és fésűk fertőtlenítése.
• Hetente a csoport textíliák tisztása, cserélése (terítők, törölközők stb.)
• Fertőző betegség esetén teljes fertőtlenítés.
• Babaruhák, textíliák szükség szerinti tisztítása, javítása, varrása.
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• Évente egy alkalommal takaró és ágyvászon mosás.
• A csoportszoba növényeit ápolja, szükség szerint lemossa, átülteti.

Egyéb:
• Váratlan távolmaradást, hiányzást (betegség, egyéb komoly indok), a helyettesítés
megszervezésének érdekében a munkaidő megkezdése előtt minimum két órával jelezni kell
az óvodavezetőnek, illetve a helyettesnek.
• Munkája során az óvoda berendezéseit, tárgyait, értékeit megóvni köteles, azokat a
rendeltetésüknek megfelelően kell használnia. Amennyiben kárt okoz, anyagi felelősséggel
tartozik.
• Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, egészségügyi
szabályokat.
• Az intézmény épületét elhagyni kizárólag csak vezetői engedéllyel lehet.
• Az óvoda zárásakor áramtalanít, és meggyőződik arról, hogy az ablakok, ajtók jól be vannak
zárva. Ezután beüzemeli a riasztót.
• Az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik.

NYILATKOZAT

A munkaköri leírásban megfoglaltakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy
példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt anyagi
értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat,
eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom.

Hosszúhetény, 2017.

...........................................
Óvodavezető

...........................................
Munkavállaló
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6. Óvodavezető
MUNKAKÖRI LEÍRÁS

Intézmény megnevezése: Zengő Óvoda és Konyha – Kindergarten und Küche Zengő
Munkavállaló neve:
Munkakör megnevezése: óvodavezető
Besorolási kategória: magasabb vezető
Közvetlen felettese: polgármester
Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója: a helyi önkormányzat képviselő-testülete
Kinevezés módja: vezetői pályázati eljárás útján
Kinevezés időtartama: 5 év
Munkaideje: 40 óra / hét
Kötelező óraszáma: 10 óra/hét

A munkakörből és betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:


Az óvoda egyszemélyi felelősségű vezetőjeként tevékenységével felelős az intézmény
szakszerű és törvényes működtetéséért.



Képviseli a gyerekek, a szülők, a munkatársak és a fenntartó érdekeit.



Közreműködik a fenntartói döntések előkészítésében.



Végrehajtja a képviselő-testület és a polgármester által meghatározott feladatokat.

A munkakör célja:
Az intézmény munkájának szervezése, irányítása, képviselete. A nevelőmunka személyi, tárgyi
és szervezeti feltételeinek biztosítása. Pedagógiai-szakmai, tanügy-igazgatási, munkáltatóiszemélyzeti, gazdasági-adminisztratív feladatok ellátása, megszervezése, ellenőrzése,
értékelése. A törvényi előírásoknak megfelelő működés, működtetés biztosítása.

A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása:


A kötelező óraszámon belül (heti 10 óra): szükség esetén óvónők helyettesítése
gyerekcsoportban, egyéni fejlesztés, kirándulások kísérése, stb.



Teljes munkaidő (heti 30 órás) kitöltése alatt: pedagógiai-szakmai, tanügy-igazgatási,
munkáltatói-humánpolitikai, gazdasági-adminisztratív feladatok.
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Pedagógiai-szakmai feladatok


Előkészíti az óvoda nevelési programjának kialakítását. Nevelőtestületi döntésre előterjeszti a
program tervezetét. Elfogadtatása után biztosítja a szülői szervezet véleményezési jogát, és
kezdeményezi

jóváhagyását

a

fenntartónál.

Folyamatosan

ellenőrzi

a

program

megvalósulását, beválását, amennyiben szükséges, kezdeményezi a program módosítását.


Ellenőrzi az egyenlő bánásmód elvének érvényesülését.



Megszervezi, valamint ellenőrzi a tehetséggondozást, a részképességekben lemaradt, illetve a
speciális nevelést igénylő gyerekek differenciált gondozását, fejlesztését.



Elkészíti az éves munkatervet, és azt elfogadtatja a nevelőtestülettel.



Előkészíti, igény szerint aktualizálja a szervezeti és működési szabályzat tervezetét, vitára
bocsátja, és elfogadtatja.



Előterjeszti a házirend tervezetét, gondoskodik annak megvitatásáról (nevelőtestület, szülői
szervezet előtt) és annak egyetértéssel történő elfogadásáról. Jól látható helyen kifüggeszti,
és valamennyi szülőhöz egy példányt eljuttat.



A nevelőtestület véleményét figyelembe véve megszervezi az óvodai csoportokat.



Összehangolja és jóváhagyja a csoportok heti- és napirendjét.



Elkészíti a feladat-ellátási tervet.



Támogatja és ösztönzi a pedagógusok tervszerű és folyamatos önképzését.



Elősegíti az újító szándékú, korszerű pedagógiai törekvések kibontakoztatását.



Ellenőrzi az intézményben folyó pedagógiai munkát, és rendszeresen értékeli annak
színvonalát, eredményességét, hatékonyságát.



Folyamatosan aktualizálja és ellenőrzi az óvodai dokumentumok érvényességét, törvényi
megfelelését. Gondoskodik arról, hogy az érintettek ismerjék ezek tartalmát.



Megszervezi az intézmény Alapító Okiratában előírt tevékenységek szakszerű ellátását.



Érvényesíti az intézmény szakmai tevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályokat.



Irányító tevékenységével biztosítja az intézmény rendeltetésszerű, törvényes, gazdaságos
működését, szakmai önállóságát, az önkormányzati tulajdon védelmét.



Vezeti a nevelőtestületet, irányítja és ellenőrzi a nevelő és gondozó munkát.



Előkészíti a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntéseket, megszervezi és ellenőrzi
végrehajtásukat.
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Elkészíti és a nevelőtestület elé terjeszti a nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó
dokumentumokat

Tanügy-igazgatási feladatok


Megszervezi a gyerekek óvodai felvételét. Felvételi és előjegyzési naplót vezet.



Naprakészen vezeti az óvoda törzskönyvét.



Elkészíti az éves statisztikát és annak módosításait.



Folyamatosan informálja a fenntartót a gyereklétszám alakulásáról.



A gyermekek nevelésével kapcsolatos, jogszabály által előírt feladatoknak eleget tesz.



Biztosítja a gyerekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.



Gondoskodik a szülői és a nevelőtestületi értekezletekről, biztosítja az intézményen belüli
információáramlást.



Felméri az ingyenes, az 50%-os térítési díjra rászoruló családok számát. A szülők keresete és a
fenntartó előírásai alapján külön fizetési kedvezményt adhat az arra rászoruló családoknak.
Mindezekről naprakész nyilvántartást vezet.



Ellenőrzi a csoportnaplók, a felvételi és mulasztási naplók vezetését és azok tartalmát.



Intézkedéseket tesz a tankötelezettség teljesítésére.



Ellátja az igazolatlan hiányzásokra vonatkozó teendőit.



Javaslatot tesz az óvoda nyári és téli szüneteltetésére, a nevelés nélküli munkanapok
időpontjára, tartalmára, megszervezésére.



Megszervezi és ellenőrzi az intézményben folyó gyermekvédelmi munka ellátását.
Munkáltatói-humánpolitikai feladatok



Elkészíti az óvodai munkaerő-gazdálkodási tervét, betöltetlen állásokra pályázatot hirdet, és
lebonyolítja a pályázati eljárást.



A jogszabályban előírt módon kinevezi az óvoda munkatársait, gyakorolja felettük a
munkáltatói jogkört. Az OKM felé eleget tesz a bejelentési kötelezettségének.



Az átsorolásokról időben gondoskodik.



Biztosítja a törvényben előírt juttatások kiadását.



Vezeti a közalkalmazotti nyilvántartást. A rendelkezésére álló adatokat és információkat az
adatvédelmi törvény rendelkezései szerint megőrzi.



Elkészíti a munkaköri leírásokat.
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A pedagógusok munkájának ellenőrzése során írásos értékelést készít, melyet a dolgozóval is
ismertet.



Gondoskodik a munkafegyelem és a törvényesség megtartásáról, a munkaviszonyát vétkesen
megszegő dolgozó törvényes felelősségre vonásáról.



Biztosítja és ellenőrzi a munkavédelmi és a tűzvédelmi szabályok betartását.



Lefolytatja az alkalmazottak foglalkozására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó
döntéseknél a jogszabály által előírt egyeztetéseket.

Gazdasági-adminisztratív feladatok


Szervezi az óvoda ügyviteli munkáját a mindenkor érvényes jogszabályok szerint.



Irattári tervet készít a szabályos iratkezelés érdekében. Elrendeli és ellenőrzi az iratok
selejtezését.



Az intézménybe érkező ügyiratokat naprakészen átnézi, érdemben intézkedik, és gondoskodik
az iktatásukról.



Biztosítja a pontos adatszolgáltatást.



A hivatalos ügyintézési határidőn belül válaszol a hozzá beérkezett, gyermekeket, szülőket és
a közalkalmazottakat érintő kérdésekre.



Felelős az intézmény költségvetésének tervezéséért, végrehajtásáért, betartásáért. Felel az
ezzel összefüggő beszámolók, mérlegek valós tartalmáért.



Biztosítja a gyerekek számára a tiszta, esztétikus környezetet. Ennek érdekében különböző
eszközöket vásárol, valamint megszervezi és irányítja a napi takarítást, fertőtlenítést és a
szükséges nagytakarításokat.



Betartja a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét.



Felelős a karbantartási terv elkészítéséért, végrehajtásáért.



Feladata az intézmény költségvetésének ismeretében a takarékos gazdálkodás, az intézményi
vagyon őrzése, védelme.

Kapcsolattartási kötelezettsége:
Vezetői feladatainak ellátása közben közvetlen munkakapcsolatban kell állnia


az óvodavezető-helyettessel



valamennyi pedagógussal,
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a pedagógiai munkát közvetlen segítőkkel,



napi szinten az óvodatitkárral



egyéb dolgozókkal

Az óvodavezető szoros kapcsolatot tart fenn:


Óvodán belül: A szülőkkel, a szakmai munkaközösségekkel



Óvodán kívül: A fenntartóval, az önkormányzat dolgozóival, képviselő testülettel. Iskolával és
más intézményekkel.

Információszolgáltatási kötelezettsége:


Feladata az információáramlás biztosítása a szülők, a fenntartó és a nevelőtestület felé.

NYILATKOZAT

A munkaköri leírásban megfoglaltakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy
példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt anyagi
értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat,
eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom.

Hosszúhetény, 2017.

____________________________
polgármester

munkavállaló
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7. Udvaros, karbantartó
MUNKAKÖRI LEÍRÁS

Intézmény megnevezése: Zengő Óvoda és Konyha – Kindergarten und Küche Zengő
Munkavállaló neve:
Munkakör megnevezése: udvaros, karbantartó
Besorolási kategória: egyéb alkalmazott
Munkaideje: 40 óra / hét (műszakváltással)
Közvetlen felettese: óvodavezető

A munkakör célja:
• az óvoda udvarainak gondozása
• az óvodai nevelőmunka technikai szintű segítése, kisebb karbantartási munkák végzése

Feladata:
Az óvoda udvarának rendben tartása:
• Szemétgyűjtés, szemetesek ürítése
• a füves rész rendszeres levágása, locsolása,
• a lehullott falevelek összegyűjtése, gereblyézése,
• az udvari növények, fák, cserjék rendszeres tisztítása, pótlása,
• a homokozók felásása, szükség szerinti locsolása,
• az óvoda kerítésének karbantartása,
• az udvari beépített játékok karbantartása, festése
• lehullott gyümölcsöket összeszedése
• Rendben tartja – az időjárástól függően – az óvodákhoz tartozó járdákat. Téli időben
eltakarítja a havat, és felsózza a járdát.
• Reggelenként bejárja az intézményt a hibaelhárítás ellenőrzése végett.
• Rendszeresen vezeti a tűzvédelmi naplót.
• Minden nap ellenőrzi az udvari játékokat.
• A felsoroltakon kívül a munkaidejében elvégzi a munkakörében fel nem sorolt, de a fűtéshez,
karbantartáshoz tartozó feladatokat, amelyekkel az óvoda vezetői megbízzák.
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Az óvoda üzemeltetésével kapcsolatos kisebb javítási munkák elvégzése:
• a világítás ellenőrzése, a világítótestek és izzók szükség szerinti cseréje,
• bútorok, zárak kisebb javítása, készítése,
• a vizesblokk működésének figyelemmel kísérése, kisebb javítások elvégzése,
• kisebb festés, mázolás, javítási munkák,
• meghatározott napokon a szemetes kukák ki- és berakása, tisztítása,

Kötelezettségei:


Köteles munkahelyén a munkaidő kezdetére pontosan beérkezni. Köteles a házirendet,
etikai kódexet, munkaidőt betartani.



Távolmaradásának okát a lehető leghamarabb, de 24 órán belül közölnie kell az
igazgatóval.



Köteles betartani a munkavédelmi előírásokat. Az esetleges balesetet, vagy balesetet
előidézhető körülményt lát azonnal jelentenie kell az vezetőnek.



A munkakörébe tartozó eszközökért felelős. Köteles célszerűen, takarékosan kezelni
azokat.



Magatartásának pedagógiai intézményhez méltónak kell lennie.



Az óvodai élet történéseivel kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli.



Köteles a neki kiadott munkaterületet minden tekintetben átvizsgálni, átnézni, az ott
tapasztalt hibákat – amennyiben ez tőle elvárható és a szükséges feltételek
biztosítottak, kijavítani.
Amennyiben ezt nem tudja elvégezni, köteles az óvodavezetőt illetve a helyettest
értesíteni.



Amennyiben az óvodában azonnali beavatkozást igénylő karbantartási munka adódik,
azt köteles azonnal elvégezni.
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NYILATKOZAT

A munkaköri leírásban megfoglaltakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy
példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt anyagi
értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat,
eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom.

Hosszúhetény, 2017.

____________________________
óvodavezető

munkavállaló
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1. 8. Takarítónő
MUNKAKÖRI LEÍRÁS

Általános információk

Munkavállaló neve:
Munkakör megnevezése: takarítónő

A munkakör helye a szervezeten belül
Szervezeti egysége és a munkavégzés helye: Zengő Óvoda és Konyha: gazdasági iroda, vezetői
iroda,

fejleszető

szoba,

alsó-felső

szint

mosdók,

gyermek

öltözők,

folyosók

Munkaidő: kötelező óraszám: heti 40 óra


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

Elvárások:


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, a nevelőmunka zavarása nélkül intézze el.



Óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait.

A takarítónő feladatai:


Az óvoda és környezetének tisztán tartása, takarítása az ÁNTSZ előírásainak
megfelelően: gazdasági iroda, vezetői iroda, fejlesztő szoba, alsó szinti mosdók,
gyermeköltözők,

folyosók,

személyzeti

mellékhelyiség,

mozgáskorlátozott

mellékhelyiség, nyugati lépcsőház.


Ablakok

tisztítása

mosdókban,

öltözőben,

irodában,

fejlesztő

szobában,

ablakpárkányok letörlése, bejárati ajtók tisztántartása, kilincsek fertőtlenítése, virágok
locsolása, szükség esetén gazolása.


Nyári szünet ideje alatt: a nyári takarítási szünetben elvégzi az éves nagytakarítást,
fertőtlenítést, homokozó játékok megtisztítását



Szemetes edények kiürítése, tisztán tartása, fertőtlenítése
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Felelős a számára kiadott eszközökért, valamint a vegyszerek, tisztítószerek
biztonságos tárolásáért, különös figyelemmel arra, hogy a gyermekekre veszélyes
szerek, illetéktelenek számára ne legyenek elérhetőek.

Követelmények:


A baleseti veszélyforrásokat figyeli, azokat haladéktalanul jelenti az óvodavezetőnek,
vagy helyettesének



A környezet esztétikai rendjének megteremtésében aktívan közreműködik.



Hiányzás esetén túlóra ellenében köteles helyettesíteni.



Az óvodában olyan időpontban jelenjék meg, hogy munkaidejének kezdetekor a
munkavégzésre rendelkezésre álljon.



Ha a munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását
jelezze az óvoda vezetőjének, helyettes vezetőnek, kollégájának, hogy helyettesítésről
időben gondoskodhassanak. Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével
hagyhatja el az óvodát.



Alkotói módon működjön együtt az óvónőkkel, és munkatársaival!



Járuljon hozzá az óvoda jó munkahelyi légkörének kialakításához!

NYILATKOZAT

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy
példányát átvettem. Az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért felelősséggel
tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek
megfelelően használom.

Hosszúhetény, 2017.

………………………………….
óvodavezető

………………………………..
munkavállaló
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