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I. Általános rendelkezések 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) általános 

rendelkezései, hatálya 

Az SZMSZ megismerése, betartása, betartatása kötelező érvényű az intézmény minden 

közalkalmazottjára és az intézménnyel szerződéses jogviszonyban állókra. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megismerése és betartása azoknak is 

kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával. Az óvoda szolgáltatásait igénybe vevők 

teljes körére nézve kötelező.  

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézményvezető előterjesztése után a nevelőtestület 

fogadja el a szülői szervezet véleményezési jogának gyakorlása mellett.  

A Szervezeti és Működési Szabályzat a fenntartói egyetértés szükséges azokhoz a 

szakaszokhoz, amelyekben a fenntartóra többlet kötelezettségek hárulnak.  

Az SZMSZ és a hozzá kapcsolódó dokumentumok, a Pedagógiai program és a Házirend 

nyilvánosak. Megtekinthetők az óvoda nevelői szobáiban, az óvoda honlapján. Mindhárom 

dokumentumról tájékoztatás kérhető az óvoda, és a tagóvoda vezetőitől. 

1.1.  A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 

Az SZMSZ meghatározza az óvodák szervezeti felépítését, az intézményi működés belső 

rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon 

rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

Az SZMSZ az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott cél- és feladatrendszer 

tevékenységeinek és folyamatainak, valamint az házirendben meghatározott működési 

folyamatok, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok 

összehangolt, racionális és hatékony megvalósulását szabályozza. 

1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere 

� 2011.évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről 

� 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

� 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 

� 229/2012. (VIII.28.)  korm. rend. a köznevelési tv. végrehajtásáról 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

� 1992. évi XXXIII. tv a közalkalmazottak jogállásáról 
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� 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről 

� 326/2013. (VIII.30.) korm. rend. a pedagógusok előmeneteli rendszeréről 

� Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm.rendelet 

� 363/2012. (XII.17.) korm. rend. az óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

� 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.) 

� 368/2011. évi (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról 

� 2012.évi I. tv. a munka törvénykönyvéről 

� 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ 

szabadságról 

� 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 

� 1997.évi XXXI. tv a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról 

� 2011.évi CLXXIX. tv a nemzetiségek jogairól 

� 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásról 

szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel 

� 335/2005. (XII. 29.) Kormányrendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 

általános követelményeiről 

� 2011. évi CCIX. törvény a családok védelméről 

� 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható 

iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes 

szabályairól 

� 32/2012.(X.8.) EMMI rend. a SNI gyermekek óvodai neveléséről 

� 7/2013. (III.1.) EMMI rend. a nemzetiségi óvodai nevelésnek irányelve 

� 227/1997. (XII.22.) korm. rend. a pedagógusok továbbképzéséről 

� 2013. évi C. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek az 

óvodák működőképességének megőrzése és a gyermekek védelmében szükséges 

módosításáról 

� A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 

közoktatási intézményekben 13/1992. (X. 8.) Kormányrendelet 
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2.  Az intézmény általános jellemzői az alapító okiratnak megfelelően 

2.1. Hivatalos neve 

� Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde 

� Rövid neve: Zombai Óvoda és bölcsőde 

� Székhelye: 7173 Zomba, Ady utca 22. 

2.2. Intézményegysége, tagintézményei 

� Intézményegysége a székhelyen: 

o Mini Bölcsőde Zomba 

� Tagintézményei, és telephelyei: 

o Zomba Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde Felsőnánai Telephelye 

o Felsőnána, Rákóczi utca 4. 

o Zomba Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde Kétyi Óvodai Tagintézménye 

o Kéty, Rákóczi utca 83. 

2.3. Alaptevékenysége (alapfeladatok) 

Köznevelési feladat: óvodai nevelés 

Az Nktv. 4. § 1. pontja alapján a köznevelési intézmény az alábbi alapfeladatot látja el:  

Zombai Körzeti Óvoda 7173 Zomba, Ady utca 22. székhelyintézmény alapfeladataként ellátja: 

bölcsődei nevelés Kormányzati funkciószám: 104031 

a) óvodai nevelés: 

vegyes életkorú óvodai csoportokban folyó, 2.5-6/7 éves korig, az iskolába lépéshez 

szükséges fejlettség eléréséig tartó nevelés; 

b) német nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése: 

a kisebbségi nevelés formája a 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet 1. számú melléklet 

IV. B) Kisebbségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda; 

c) a többi gyermekkel, együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelése: (Sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges bánásmódot 

igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 

mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 

vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd (Nktv. 4. § 25. pontja alapján)). 
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Zombai Körzeti Óvoda Felsőnánai Telephelye 7175 Felsőnána, Rákóczi u. 4. alapfeladataként 

ellátja: 

a) óvodai nevelés: 

3-6/7 éves korig, az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséig tartó nevelés,  

b) a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, 

óvodai nevelése:(Sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges bánásmódot 

igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 

mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 

vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd (Nktv. 4. § 25. pontja alapján)). 

 

Zombai Körzeti Óvoda Kétyi Óvodai Tagintézménye 7173 Kéty, Rákóczi utca 83. 

alapfeladataként ellátja: 

a) óvodai nevelés: 

3-6/7 éves korig, az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséig tartó nevelés, 

b) a többi gyermekkel, gyerekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek, óvodai nevelése: (Sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges 

bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 

mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 

vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd (Nktv. 4. § 25. pontja alapján)) 

 

Valamennyi feladatellátási helyen ellátandó további feladatok 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 68. alapján szervezett óvodai fejlesztő program 

3. Államháztartási szakágazati besorolás, gazdálkodása: 

� 851020: óvodai nevelés 

� 8510: óvodai előkészítő oktatás  

3.1. Alaptevékenységeinek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása 

� 104031: bölcsődei nevelés 
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� 851011: óvodai nevelés, ellátás  

� 562912: óvodai intézményi étkeztetés 

� 851000: óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

� 851012: sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

(Sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői 

bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 

autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 

vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd (Nktv. 4. § 25. pontja alapján)). 

� 562917: munkahelyi étkeztetés 

� 851013: nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 

3.2.  Illetékessége, működési köre 

Zomba község, Felsőnána község és Kéty község közigazgatási területe. 

3.3. Irányító szervének neve, székhelye: 

� Zomba Körzeti Intézményi Társulás; 7173 Zomba Fő tér. 1. 

� Az alapító, fenntartó neve, székhelye: 

o Zomba Körzeti Intézményi Társulás Társulási Tanácsa 

o 7173 Zomba Fő tér. 1. 

3.4. Gazdálkodási besorolása 

Önállóan működő költségvetési szerv.  

Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait Közös Önkormányzati Hivatal (7173 Zomba, Fő 

tér. 1.) látja el. Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerv 

közötti munkamegosztást és a felelősségvállalás rendjét külön megállapodás tartalmazza. 

 

A feladatellátást szolgáló vagyon 

Zomba Község Önkormányzata törzsvagyona részét képező zombai óvoda épülete (7173 

Zomba, Ady u. 22., hrsz. 230/1) Felsőnána Község Önkormányzata törzsvagyona részét képező 

felsőnánai óvoda épülete (7175. Felsőnána, Rákóczi utca 4. hrsz: 464) Kéty Község 

Önkormányzata törzsvagyona részét képező kétyi óvoda épülete (7174 Kéty, Rákóczi utca 83.; 

hrsz.: 179/1) összes berendezési és felszerelési tárgyaival együtt. 
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A vagyon feletti rendelkezési jog 

A vagyon feletti rendelkezési jog kizárólagos jogosultjai az épületek, a berendezési és 

felszerelési tárgyak tulajdonos önkormányzatai. 

Az önkormányzatok a 3.4.1 pontban megjelölt ingó és ingatlan vagyont a Zombai Körzeti 

Óvoda részére ingyenes használatba adják. 
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II. A működés rendje 

1. Az intézményben való benntartózkodás rendje  

A vezetők intézményben való tartózkodása 

Az intézményekben a hivatalos munkaidőben felelős vezetőnek kell az épületekben 

tartózkodni. Biztosítani kell, a vezetői feladat folyamatos ellátását. A vezető akadályoztatása 

esetén az SZMSZ-ben rögzített vezetői helyettesítési rend szerint kell eljárni.  

A pedagógusok munkarendje 

Munkaköri leírás mintájukat az 1. sz. Függelék tartalmazza 

A pedagógusok jogait és kötelességeit a köznevelési és a közalkalmazotti törvény rögzíti. A 

nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje kötelező 

óraszámból, valamint a nevelő-oktató munkával, vagy a gyermekekkel megfelelő 

foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A munkabeosztások 

összeállításánál alapelv az intézmény zavartalan feladatellátása és a pedagógusok egyenletes 

terhelése.  

Minden pedagógusnak személyre szóló munkaköri leírása van, melyet minden év szeptember 

15.-ig aktualizálni kell. Ebben kerül meghatározásra az egy csoportban dolgozó 

óvodapedagógusok délelőttös-délutános munkabeosztása is. 

A pedagógusok napi munkarendjét, és a helyettesítési rendet az óvodavezető és a tagintézmény-

vezetők állapítják meg. A foglalkozások, a délelőtt délutános munkarend elcserélését a vezetők 

engedélyezik.  

A pedagógus köteles munkakezdése előtt 15 perccel munkahelyén megjelenni. 

A pedagógusnak a munkából való távolmaradását előzetesen jelentenie kell, hogy feladatának 

ellátásáról helyettesítéssel gondoskodni lehessen.  

A rendkívüli távolmaradást legkésőbb az adott munkanapon foglalkozás megkezdése előtt 

negyed órával jelezni kell az intézmény vezetőjének. Köteles munkaidejéről napi 

rendszerességgel nyilvántartást vezetni. 

 

A kötött munkaid őben ellátott feladatok 

� A kötött munkaidőbe tartozik mindazon neveléssel-oktatással kapcsolatos feladat, mely 

a gyermekcsoport napirendjének megszervezése során felmerül – a gyermekek 

fogadása, játékának megszervezése, a foglalkozások megtartása (mozgás, mese-vers, 
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vizuális nevelés, ének-zene, a környező világ megismerése), a levegőzés, a séták 

szervezése, az étkezések lebonyolítása, a pihenés biztosítása stb. 

� A kötött munkaidőbe bele tartozik továbbá a pótlékkal elismert feladatok 

(munkaközösség- vezetői) ellátása legfeljebb heti két órában. 

� A neveléssel-oktatással lekötött munkaidejét meghaladóan a pedagógusnak további 

foglalkozás megtartása akkor rendelhető el, ha 

o a munkakör nincs betöltve, a pályázati eljárás idejére, 

o a munkakör nincs betöltve, és az álláshelyre kiírt nyilvános pályázat sikertelen 

volt, feltéve, hogy a munkaközvetítési eljárás sikertelen maradt, és a 

pedagógusok állandó helyettesítési rendszerében sem áll rendelkezésre 

megfelelő szakember vagy 

� a betöltött munkakör feladatainak ellátása betegség, baleset vagy egyéb ok miatt 

váratlanul lehetetlenné vált. 

 

A kötött munkaid őnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében elrendelhető 

tevékenységek 

� a foglalkozásokra való felkészülés, anyaggyűjtés 

� a gyermek fejlődésnek nyomon követése, teljesítményének értékelése 

� gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása 

� a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása 

� eseti helyettesítés 

� a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység 

� adminisztrációs feladatok ellátása, dokumentumvezetés 

� szülőkkel való kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása 

� pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása 

� a nevelőtestület, szakmai munkaközösség munkájában való részvétel 

� a munkaközösség-vezetés heti két órát meghaladó része 

� az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés 

� környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása 

� a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített 

foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása 

� gyakornok felkészülése a minősítő vizsgára 

� részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken 
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A nem pedagógus munkakörűek munkarendje 

Munkaköri leírás mintájukat az 1. sz. Függelék tartalmazza. 

A kisgyermeknevelő, bölcsődei dajka, óvodai dajkák munkarendjét az óvodavezető, és a 

tagintézmény-vezetők állapítják meg 

A kisgyermeknevelő, bölcsődei dajka, óvodai dajkák munkakezdésük előtt 15 perccel kell 

megjelenjenek a munkahelyükön. Távolmaradásukról értesíteniük kell a közvetlen munkahelyi 

vezetőjüket, aki tájékoztatja erről az óvodavezetőt. Munkaidejük, munkabeosztásuk az évente 

aktualizált munkaköri leírásuk tartalmazza. 

Köteles munkaidejéről napi rendszerességgel nyilvántartást vezetni. 

 

A munkából való távolmaradás 

A munkából való rendkívüli távolmaradásának tényét, illetve annak okát lehetőleg előző nap, 

de legkésőbb az adott munkanapon munkaidő kezdete előtt 30 perccel köteles bejelenteni, hogy 

közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről intézkedhessen. 

A betegszabadság igénybe vétele, valamint a táppénzes állományba vétel tényét az adott naptári 

nap során a munkaidő lejárta előtt a munkavállaló köteles bejelenteni az óvodatitkárnak vagy a 

pénzügyi ügyintézőnek. 

A vezetői feladatot ellátó munkavállaló köteles távollétéről értesíteni az intézményvezetőt. 

 

Távol töltött id ő 

Munkaidőben csak különlegesen sürgős esetben, vezetői engedéllyel távozhatnak az intézmény 

alkalmazottai, a távollét időtartamát a helyi vezető utasítása szerint kötelesek ledolgozni. 

Kivételt a feladatelrendelés képez, mely beszámít a munkavállaló munkaköréhez tartozó 

munkaidő-keretbe. Az elrendelés kizárólagosan vezetői jogosultság. 

A továbbtanulás, továbbképzés miatti távolmaradást az intézmény vezetője jogosult 

 

A gyermekek munkarendje  

A gyermekek munkarendjét, intézményi életének részletes szabályozását a Szervezeti és 

Működési Szabályzat ill. a Házirend határozza meg.  

A házirendet a tanévnyitó szülői értekezleteken ismertetni kell a szülőkkel és a beiratkozáskor 

a házirendet a szülő számára át kell adni. A szervezett foglalkozások idejének zavarása nélkül 

az óvodákban lehetőség van futtball edzésre, táncfoglalkozásra, angol kuckó és hitoktatás 

önkéntes igénybevételére. A hitoktatást az egyházi jogi személy által kijelölt oktató végzi.  
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Különböző szolgáltatások megtartására 16.00 óra után (szülői igény alapján) külön díjazásért 

van lehetőség. 

A működés a nyári zárva tartás alatt – legfeljebb két hétig - szünetel, ilyenkor történik az óvoda 

szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás., ez idő alatt a tagóvoda 

egyike tart nyitva és a szülők oda vihetik gyermeküket. Ez vonatkozik minden tagóvoda nyári 

gyermek elhelyezésére a helyi takarítási szünet ideje alatt. 

A szülő köteles az élelmezésvezetőnek jelenteni minden hiányzást, beleértve az iskolai 

szüneteken való távolmaradást, és a betegség miatti hiányzást. 

2.  Óvodai beiratkozás, felvétel rendje 

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Jelentkezni a fenntartó által meghatározott 

időpontban és helyszínen lehet. A felvétel időpontját legalább 30 nappal megelőzően az 

óvodákban ki kell függeszteni és a helyben szokásos módon (plakát, szórólap, képújság, 

települési honlap) közzé kell tenni. A felvételre jelentkező gyermekek adatait a beírási naplóban 

pontosan rögzíteni kell. 

� Ha az óvodai jelentkezési kérelmet az óvoda részben, vagy teljesen elutasítja, az 

intézményvezető döntését határozatba foglalja, a döntést megindokolja. 

� A felvételnél elsőbbséget élvez a dolgozó szülő gyermeke, a védelembe vett, a 

hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. 

� Amennyiben a szülő a felvételről szóló határozattal nem ért egyet - jogorvoslattal élhet, 

� Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a tagóvoda vezető az dönt: 

o figyelembe véve a csoport életkori megoszlását, a halmozottan hátrányos 

helyzetű, a sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint a nemek arányát. 

� A felvétel szempontjai: 

o Az óvodába csak a harmadik életévét betöltött, nappalra szobatiszta gyermek 

nyerhet felvételt. Nem megbízhatóan szobatiszta gyermeknek a tagóvoda vezető 

1 hónapos próbaidőt határoz meg.  

o Szervi betegség esetén a gyermek kezelő szakorvosának véleménye, illetve a 

betegség jellegétől, mértékétől függően a Megyei, vagy az Országos Szakértői 

Bizottság véleménye alapján nyerhet felvételt. 

o Amennyiben a gyermek szobatiszta, a szülője dolgozik és azt az óvoda létszáma 

lehetővé teszi 3 éves kor betöltése előtt legfeljebb 6 hónappal elkezdheti az 

óvodát. 

A bölcsődei beiratkozás, a felvétel rendje 
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A bölcsődébe a felvétel önkéntes, kérelemre történik, melyet a törvényes képviselő terjeszthet 

elő. A tájékoztatás a helyben megszokott módon történik: a község honlapján, kábeltévé 

hirdetési felületén, az intézmény hirdetőtábláján. 

A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával: 

� a körzeti védőnő, 

� a házi gyermekorvos, vagy a háziorvos, 

� a szociális, illetve a családgondozó, 

� a gyermekjóléti szolgálat, 

� a gyámhatóság is kezdeményezheti. 

 

A bölcsődei felvételnél – az alábbi sorrendben – előnyt élvez különösen az a gyermek 

� aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 

� a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket, 

� akit egyedülálló szülője nevel 

� akinek szülője orvosilag igazolt betegsége miatt az ellátást biztosítani nem vagy csak 

részben tudja, 

 

A sorrendiség figyelembe vétele nélkül a gyermek bölcsődei ellátását biztosítani kell, ha a 

gyámhatóság – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 68.§. alapján – védelembe vételt rendelt el és kötelezte a szülőt, hogy folyamatosan 

vegye igénybe a gyermekek napközbeni ellátását. 

 

A felvételi kérelmet a Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetőjéhez kell 

benyújtani. A döntésről az intézményvezető –a májusi felvétel esetén- minden év május 25. 

napjáig írásban értesíti a szülőt/törvényes képviselőt. 

Az intézményvezető döntése ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül észrevételnek van 

helye, melyet a fenntartóhoz kell benyújtani. Az észrevételről a fenntartó határozattal dönt. 

 

A felvételi kérelemhez csatolni kell: 

� a gyermek és a felvételt kérő szülő/törvényes képviselő lakcímkártyájának másolati 

(fénymásolt) példányát, 

� tanulói jogviszony esetén az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást, 

� az illetékes munkaügyi központ igazolását a munkaerő piaci képzésen való részvétel 

idejéről, 
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� a szülő betegsége esetén a háziorvos/szakorvos által kiállított igazolást, 

� az ellátás indokoltságát igazoló gyermekorvos igazolását, 

� egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi

 pótlék folyósításáról 

� a családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén a Magyar Államkincstár 

igazolását emelt családi pótlék folyósításáról (amennyiben rendszeres gyermekvédelmi 

támogatásra a szülő nem jogosult) 

� sajátos nevelési igényű gyermek esetén a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság szakértői véleményét 

� A házi gyermekorvos vagy a háziorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi 

állapota alapján bölcsődében gondozható a beszoktatás megkezdésekor kell bemutatni 

 

Ellátási körzeten kívülről érkező gyermekek fogadása 

� Az intézményünk ellátási területe lehetőséget biztosít a településen kívül érkező 

gyermekek befogadására, nevelésére és gondozására, ezzel is elősegítve a munkavállaló 

édesanyák gyermekeinek a harmonikus, kiegyensúlyozott gondoskodását. Körzeten 

kívüli gyermekeket csak abban az esetben fogadunk, ha a körzetben élők igényeit 

kielégítettük, és van szabad kapacitásunk. 

 

Különleges gondoskodást igénylő gyermekek felvétele esetén meghatározott eljárás: 

� A felvételnél, ha a bölcsőde, óvoda vezetőnek tudomása van arról, hogy a beíratott 

gyermek különleges bánásmódot igényel: 

� A beiratkozáshoz szakorvosi véleményt, és Szakértői Bizottság véleményét kell a 

szülőnek benyújtania. Amennyiben a felvételt az orvos és a bizottság nem támogatja, a 

gyermeket a megfelelő intézménybe kell irányítani. 

� Amennyiben a  különleges bánásmód iránti igény jelei a bölcsődébe, óvodába kerülés 

után jelentkeznek, a tagintézmény-vezető a megfelelő tapasztalatok beszerzése után kéri 

a illetékes szakértői bizottságok véleményét, és ezek alapján dönt a gyermek további 

óvodai ellátásáról 

Az óvodai elhelyezés megszűnése 

� Óvodai jogviszony megszűnése esetén az intézmény értesíti a lakóhely, tartózkodási 

hely szerinti jegyzőt 

� Az intézmény törli a gyermeket a nyilvántartásból 

o az átvétel napján, ha más köznevelési intézmény veszi át a gyermeket 



Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata 

 16 

o a nevelési év utolsó napján, ha a gyermeket felvették az iskolába, 

o a határnapon, ha a jegyző a gyermeket felmentette a kötelező óvodába járás alól 

� A gyermek távozásának bejelentését az óvodapedagógus köteles haladéktalanul 

bejelenteni a feladat ellátási hely vezetőjének, aki írásban elektronikusan továbbítja az 

információt az intézményvezetőnek és az óvodatitkárnak, valamint a pénzügyi 

ügyintézőnek 

� Gyermeke távozását a szülő személyesen köteles bejelenteni az intézményvezetőnek 

3. Az óvodai nevelési év rendje 

� A nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart, az óvoda és a 

bölcsőde folyamatosan működő intézmény. 

� Az óvoda- és bölcsődehasználati igényeket minden feladat ellátási hely a nevelési év 

kezdetén felméri, a változás iránti esetleges igényt az intézményvezetőnek jelzi 

 

� Beosztása: 

o szeptember 1-jétől október 31-ig befogadás/beszoktatási, felkészülési időszak 

o november 1-jétől május 31-ig szervezett fejlesztőmunka 

o június 1-jétől – augusztus 31-ig nyári időszak (nyári élet, karbantartási munkák, 

szabadságolások). 

 

Nevelés nélküli napok, tanév értékelése, új tanév megnyitása: 

� Az óvodák évente öt nevelés nélküli munkanapot vehetnek igénybe a fennálló 

rendelkezés alapján.  

� A nevelés nélküli munkanapok számát az intézmény az éves munkatervében rögzíti és 

igénybevételét az óvoda legalább 7 nappal előre jelzi a szülőknek. Az óvodai ellátást 

igénylő gyermekek számára a nevelés nélküli munkanapokon az óvoda összevont 

csoportban szükség esetén ügyeletet biztosít. 

� Az óvoda nevelőtestülete az adott tanév munkáját június 20-ig a tanévzáró értekezleten 

értékeli.  

� Az új tanév megnyitása, a munkaterv elfogadása, a feladatok meghatározása adott év 

augusztus 20-tól 31-ig történik.  

4. A gyermekek fogadása (nyitva tartás) 

� Minden tagóvoda hétfőtől péntekig, heti 5 napos munkarendben dolgozik. 
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� Az óvodák nyitvatartási idő, napi 10,5 óra, reggel 630 órától - 1700 óráig 

� A gyermekeket 630 órától óvodapedagógus fogadja. 

� Az óvoda reggel 630 – 730-ig összevont csoportban működik, készen a gyermekek 

fogadására. A nevelőmunka az óvodában folyamatosan szervezett tevékenységek során 

valósul meg. 

� A gyermekek napirendjét a csoportnaplóban rögzíteni kell. A napirendet úgy kell 

kialakítani, hogy a szülők az óvodai tevékenység zavarása nélkül hazavihessék 

gyermeküket. A napirendről a szülőket tájékoztatni kell. 

� Az óvodák napirendje az intézmény óvodáiban a helyi körülményeknek és a személyi 

feltételeknek megfelelően folyamatos, illetve szakaszos. Az óvodáskorú gyermek 

legfontosabb tevékenysége a játék, ezt a napi tevékenységek szervezésekor szem előtt 

kell tartani. 

� A tevékenységeknek nincsenek meghatározott időkeretei, így a gyermekek 

fejlesztéséhez minden lehetőséget ki kell használni, ehhez a fejlesztéshez minden 

gyermek számára biztosítani kell a megfelelő tapasztalatszerzési lehetőségeket. 

� A bölcsőde nyitvatartási ideje: 700-1700 óráig, a kisgyermeknevelő és a bölcsődei dajka 

munkarendje átfedi a nyitvatartási időt. 

 

Az ügyeleti működés rendje 

� Az intézmény nyári működési rendjét, az ügyelet időpontját és időtartamát a fenntartó 

határozza meg, a szülők minden év február 15-ig az óvodák és a bölcsőde nyitva és 

zárva tartásáról a szokásos csatornákon kapnak tájékoztatást 

� A vidéki óvodák nyári működési rendjét a tagintézmény-vezetők a települési 

polgármesterekkel egyeztetik 

� A nyári ügyelet csoport- és munkabeosztása a szülői igényeknek megfelelően a 

júniusi vezetőtestületi értekezletet követően készül el, majd a szülőin igények 

változását figyelemmel kísérve folyamatosan módosul, a módosításokról az ügyeletes 

vezetők feljegyzést készítenek 

� A nyári, élményszerű óvodai élet tevékenységeinek megszervezéséért minden 

óvodapedagógus felelős 

� A zárva tartási időszakra tervezett felújítási, festési-karbantartási, takarítási munkák 

elhúzódása esetén egy épületrészt kell alkalmassá tenni a gyerekek fogadására 

� Az iskolai szünetekben, valamint munkaszüneti napon a szülői igények felmérését 

követően szervezünk ügyeletet, a szünidei szociális étkezés folyamatosan 
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biztosítására 

� Az Óvoda és Mini-bölcsőde felújítási, festési-karbantartási, takarítási munkálatait úgy 

kell megtervezni, hogy az a 2-3 hetes leállásban elvégezhető legyen – amennyiben ez 

nem lehetséges, fenntartói utasítás szerint kell eljárni 

5. Az intézménnyel jogviszonyban nem állók belépése, benntartózkodása 

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a következők 

szerint történhet: 

� külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az óvodákban a gyermeket hozó és 

az elvitelére jogosult személy az erre szükséges időtartamig. 

� felújítást, külső karbantartást végző személy, óvodavezetői engedéllyel 

� a települést érintő nagyszabású rendezvény (pl: falunapok, szüreti felvonulás stb..), 

a fenntartó hozzájárulásával, a vonatkozó jogszabályok – dohányzási tilalom – 

betartásával. A hozzájárulást a rendezvény szervezője köteles beszerezni. A 

rendezvény alatti jogszabálysértésért az intézmény felelősséget nem vállal. 

� az intézményben engedéllyel tartózkodóknak kötelességük betartani az óvoda 

szabályzataiban előírtakat. 

6. Az intézmény vezetési szerkezete 

Az intézmény élén óvodavezető áll. Általános helyettese az óvodavezető-helyettes. A 

tagintézmények élén tagintézmény-vezetők állnak. Az bölcsődei intézményegység szakmai 

vezetője a gondozónő. 

 

 

Óvodavezető 

 

Óvodavezető-helyettes 

 

Zombai Körzeti Óvoda 

 

  Tagóvoda-vezető  Tagóvoda-vezető 

mini bölcsőde   Felsőnánai Tagóvoda Kétyi Tagóvoda 

Óvónők kisgyermeknevelő  óvónő   óvónő  

Dajkák  Dajka  dajka   dajka 
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7. A vezetők helyettesítési rendje 

Az óvodavezető akadályoztatása esetén – azonnali döntést nem igénylő kizárólagos 

hatáskörben, teljes felelősséggel az óvodavezető- helyettes helyettesíti. Az óvodavezető tartós 

távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogköreként fenntartott hatásköröket is. Tartós 

távollétnek minősül a legalább kéthetes, folyamatos távollét.  

Az intézményvezető helyettesítése az alábbiak szerint és az alábbi sorrendben történik: 

1. óvodavezető helyettes 

2. Kétyi tagóvoda-vezető 

A székhelyen a vezetők munkarendjét úgy kell megszervezni, hogy a teljes nyitva tartási időben 

a vezető vagy a vezető helyettes benntartózkodása biztosított legyen.  

A tagintézményekben a tagintézmény-vezetőt távolléte esetén a csoportban lévő 

óvodapedagógus helyettesíti. 

8. A vezetők közötti feladatmegosztás rendje 

Az óvodavezető kizárólagos jogkörébe tartozik 

� a nevelőtestület vezetése 

� a pedagógiai munka ellenőrzése, irányítása 

� a tanügy-igazgatási döntések meghozatala 

� a munkáltatói, gazdálkodási és kiadmányozási (aláírási) jogkör gyakorlása 

� az intézmény képviselete 

� a gyermekvédelmi munka irányítása 

� a munka és tűzvédelmi - a rendszeres egészségügyi felügyelet megszervezése 

 

Az intézményvezető felel: 

� az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, 

� a takarékos gazdálkodásért, 

� a pedagógiai munkáért, 

� az óvoda minőségbiztosítási rendszerének működéséért, 

� az óvoda ellenőrzési, mérési, értékelési tevékenységének megszervezéséért 

� a gyermek és ifjúság védelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, 

� a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért 

� az Esélyegyenlőségi intézkedési tervben foglaltak megvalósításáért 
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� az Óvodai fejlesztő program (IPR) működtetéséért, ha az intézmény jogosult rá, az 

érintett gyermekek létszáma miatt 

� a gyermekbalesetek megelőzéséért, 

� a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, 

� az intézmény védő, óvó előírásainak betartatásáért, 

� a rendkívüli események, bombariadó esetén szükséges teendők megszervezéséért, 

� a pedagógusi középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terv 

elkészítéséért, 

� a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért. 

 

Az intézményvezető feladata továbbá: 

� a nevelőtestületi értekezlet és az alkalmazotti közösség értekezletének előkészítése, 

vezetése, 

� a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése, 

� a nevelőmunka irányítása és ellenőrzése, 

� a költségvetés tervezési feladatainak ellátása, 

� a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges 

személyi és tárgyi feltételek biztosítása, 

� a költségvetés felhasználásáról hiteles információ szolgáltatása 

� a munkavállaló érdekképviseleti szervekkel, a szülői szervezetekkel való 

együttműködés, 

� a kötelezettségvállalási, munkáltatói, kiadmányozási jogkör gyakorlása, 

� az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben való döntés, amelyet 

jogszabály vagy közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörbe, 

� a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartása a közalkalmazottak 

foglalkoztatására, élet - és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben, 

� az intézmény külső szervek előtti teljes képviselete azon lehetőség figyelembevételével, 

hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti vagy állandó megbízást adhat, 

� a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt- és át nem ruházott feladatok ellátása, 

 

Az intézményvezető-helyettes: 

Az intézményvezető helyettes megbízását a nevelőtestület véleményének figyelembevételével 

az intézményvezető adja. Megbízást az intézmény határozatlan időre kinevezett pedagógusa 

kaphat. A megbízás határozott időre szól. 
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Vezetői tevékenységét az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi. Az 

intézményvezető akadályoztatása esetén ellátja a helyettesítését. 

A nevelési területen közreműködik az intézményvezető által megállapított tevékenység 

irányításában. 

Az intézményvezető helyettes felel: 

� a nevelőmunka és a dokumentumok ellenőrzéséért, értékeléséért, fejlesztéséért, az 

intézményvezető útmutatása alapján 

� a házi továbbképzések megszervezéséért, levezetéséért, 

� a szakmai munkaközösségek működésének segítéséért, 

� a minőségbiztosítási tevékenység szervezéséért, irányításáért, segítéséért 

� a tagóvoda munkájának irányításáért, 

� részletes faladatait a munkaköri leírás határozza meg./ SZMSZ/ 

� a hozzárendelt folyamatok működtetéséért 

 

Tagóvoda vezető: 

A tagóvoda vezető megbízását az adott óvoda összalkalmazotti véleményének 

figyelembevételével, az intézményvezető adja. Megbízást az intézmény határozatlan időre 

kinevezett pedagógusa kaphat. A megbízás határozott időre szól. Vezetői tevékenységét az 

intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi. 

 

Tagóvoda vezető felel: 

� a tagóvoda munkájának irányításáért, ellenőrzéséért, értékeléséért, 

� a tagóvoda minőségbiztosítási tevékenységének működtetéséért, 

� ünnepek, rendezvények szervező munkájának irányításáért, 

� a tagóvoda szülői szervezetének segítéséért, 

� a helyettesítések megszervezéséért, 

� az előírások és a pedagógiai munka szakszerű ellátásáért, ellenőrzéséért, 

� az intézményvezető információinak dolgozók számára történő továbbadásáért, 

� az intézményvezető tájékoztatásáért a tagóvoda eredményeiről, problémáiról, 

� a tagóvoda védő, óvó előírásainak betartásáért, 

� gyermek baleset esetén, az intézkedések meghozataláért, 

� rendkívüli esemény, bombariadó stb. az intézkedések megtételéért, 

� minden olyan kérdés megoldásáért, ami azonnali intézkedést igényel, 

� a tagóvoda vagyonvédelmének megszervezéséért. 
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A Mini-bölcsőde szakmai vezetője: 

Kisgyermekgondozó-nevelő: 1 fő, (szakmai vezető), aki egyben a bölcsődevezetői feladatokat 

is ellátja heti 1 órában. 

A Mini Bölcsőde szakmai vezetője vezetői feladatait az intézményvezető irányítása mellett teljes 

szakmai önállósággal látja el. Határozatlan időre történő megbízásáról a nevelőtestület 

véleményezési jogkörének megtartása mellett, pályázati eljárást követően az intézményvezető 

dönt. Felel a szolgálati út, az intézményvezetői utasítások, valamint az intézményi szabályzatok 

betartásáért és betartatásáért. 

Feladatai: 

� segítséget nyújt a bölcsődés korú gyermek testi, érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlesztéséhez a 

családoknak 

� együttműködik a bölcsőde orvosával, figyelemmel kíséri a gyermekek egészséges 

fejlődését, vezeti az ide vonatkozó adminisztrációt 

� gondoskodik a közegészségügyi és higiénés feltételek megteremtéséről és fenntartásáról 

� koordinálja a bölcsődei csoport dajkájának munkáját 

 

9. Átruházott hatáskörök 

A képviseleti jogosultság köréből 

� az intézmény képviseletét betegség vagy tartós távollét esetén az intézményvezető- 

helyettesekre 

� meghatározott ügyben és időtartamig a helyettesítési rend szerint a vezetőtestület 

tagjaira 

� az intézmény szakmai képviseletét szakmai rendezvényeken a szakmai 

munkaközösségek vezetőire, valamint egyedi felhatalmazás alapján a nevelőtestület 

tagjára 

A munkáltatói jogosultság köréből 

� a nevelőmunkát végző és azokat közvetlenül segítő alkalmazottak, valamint a 

kisgyermeknevelők csoportbeosztását és közvetlen irányítását a feladat-ellátási hely 

vezetőjére (tagintézmény vagy telephelyvezető) 

� a munkáltatói intézkedések indítványozását (elismerés, figyelmeztetés) az előbbiek 

vonatkozásában a feladat-ellátási hely vezetőjére (tagintézmény vagy telephelyvezető) 

� a szabadságok ütemezését a feladat ellátási hely vezetőjére (tagintézmény vagy 
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telephelyvezető) 

� az intézmény belső ellenőrzése körében tervezett ellenőrzések megvalósítását a feladat 

ellátási hely vezetőjére (tagintézmény vagy telephelyvezető) 

A tanügy-igazgatási jogosultság köréből 

� a felvételt, átvételt nyert gyermekek KIR azonosítójának igénylését és csoportba 

sorolását a feladat ellátási hely vezetőjére (tagintézmény vagy telephelyvezető) 

� az éves munkatervvel összefüggő kiegészítő munkaköri feladatok meghatározását a 

munkavállalókra vonatkozóan a feladat ellátási hely vezetőjére (tagintézmény vagy 

telephelyvezető) 

� a továbbképzésre vonatkozó javaslattételi jogot a belső ellenőrzés és önértékelés 

eredményének figyelembe vételével a feladat ellátási hely vezetőjére (tagintézmény 

vagy telephelyvezető) 

� a tanköteles gyermek óvodai szakvéleménye átadásának jogát szülőnek, törvényes 

képviselőnek a feladat ellátási hely vezetőjére (tagintézmény vagy telephelyvezető) 

� a nyári ügyelet kivételével az ügyeleti működés megszervezésének jogát a feladat 

ellátási hely vezetőjére (tagintézmény vagy telephelyvezető) 

� a tájékoztatás jogát külső partnernek az intézmény Pedagógiai Programjáról a feladat 

ellátási hely vezetőjére (tagintézmény vagy telephelyvezető) 

A tagintézmény-vezetőkre átruházott sajátos jogok köréből 

� meghatározott ügyekben szóbeli vagy írásbeli meghatalmazás alapján egyezetési joggal 

rendelkezik a település polgármesterével 

A bölcsőde szakmai vezetőjére átruházott jogkörök 

� a Mini Bölcsőde önálló szakmai képviseletét szakmai rendezvényeken a szakmai vezetőre 

� a Mini Bölcsőde teljes körű szakmai irányítását, munkaszervezését a szakmai vezetőre 

Az intézményvezető át nem ruházható jogkörei 

� a munkáltatói jogok gyakorlása 

� döntés az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet 

jogszabály vagy a közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe 

� egyeztetési kötelezettség az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és 

munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében 
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10.  A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

A vezetői munka szerves részét képezik az ellenőrzési feladatok, melyek az intézmény 

valamennyi területére kiterjednek és összhangban vannak a pedagógusi, vezetői, és intézményi 

önértékelés céljaival és feladataival. 

A belső ellenőrzés alapelvei 

Az ellenőrzést végző legfőbb törekvése az legyen, hogy megerősítse az ellenőrzöttekben 

mindazt, amit eredményesen végeznek. 

Arra kell törekedni, hogy az ellenőrzött reálisan értékelje önmagát, végzett munkája 

eredményességét. Ösztönözzön a hibák kijavítására, segítse elő az eredményesebb munkát. 

Az ellenőrzés után az elemzés semmiképpen sem maradhat el. Az elemzéskor az okkeresés 

legyen az egyik legfontosabb szempont. Az ellenőrzés elemzését csak kivételesen indokolt 

esetben lehet az ellenőrzés napjától eltérő napon végezni. 

A belső ellenőrzés feladatai: 

� biztosítsa az intézmény törvényes (a jogszabályokban, az óvoda pedagógiai 

programjában és egyéb belső szabályzataiban előírt) működését; 

� segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét,  

� segítse elő az intézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését; 

� az óvodavezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a dolgozók 

munkavégzéséről; 

� feltárja és jelezze az óvodavezetés és a dolgozók számára a szakmai (pedagógiai) és jogi 

előírásoktól, követelményektől való eltérést, illetve megelőzze azt, 

� szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény működésével kapcsolatos 

belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

Az ellenőrzés végzői 

� óvodavezető, 

� óvodavezető-helyettes, 

� tagintézmény-vezetők 

� munkaközösség-vezető 

� kisgyermeknevelő, aki egyben a szakmai vezető 

A belső ellenőrzést végző alkalmazott jogai és kötelességei: 

A belső ellenőrzést végző dolgozó jogosult: 

� az ellenőrzéshez kapcsolódva az óvoda bármely helyiségébe belépni; 
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� az ellenőrzéshez kapcsolódó iratokba, dokumentumokba betekinteni, azokról másolatot 

készíteni; 

� az ellenőrzött dolgozó munkavégzését előzetes bejelentés nélkül figyelemmel kísérni; 

� az ellenőrzött dolgozótól írásban vagy szóban felvilágosítást kérni. 

A belső ellenőrzést végző dolgozó köteles:  

� az ellenőrzéssel során a jogszabályokban és az intézmény belső szabályzataiban foglalt 

előírásoknak megfelelően eljárni; 

� az ellenőrzés során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni; 

� az észlelt hiányosságokat írásban vagy szóban közölni az ellenőrzött dolgozókkal és a 

saját, illetve az ellenőrzött dolgozók közvetlen felettesével; 

� hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést a közvetlen felettesétől kapott utasítás 

szerint időben megismételni. 

 

Az ellenőrzött alkalmazott jogai és kötelességei: 

Az ellenőrzött dolgozó jogosult:  

� az ellenőrzés megállapításait (kérésére írásban) megismerni; 

� az ellenőrzés módjára és megállapítására vonatkozóan írásban észrevételeket tenni, és 

ezeket eljuttatni az ellenőrzést végző közvetlen feletteséhez. 

Az ellenőrzött dolgozó köteles:  

� az ellenőrzést végző dolgozó munkáját segíteni, az ellenőrzéssel összefüggő kéréseit 

teljesíteni; 

� a feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat azonnal megszüntetni. 

A belső ellenőrzést végző dolgozó feladatai: 

� Az ellenőrzést végző dolgozó a belső ellenőrzést köteles a jogszabályokban, az óvoda 

belső szabályzataiban, a munkaköri leírásában, az éves ellenőrzési tervben előírtak 

szerint a tanév során folyamatosan végezni. 

� Az ellenőrzések teljesítéséről, az ellenőrzés megállapításairól közvetlen felettesét 

tájékoztatnia kell. 

� Az ellenőrzés tényét és megállapításait írásba kell foglalnia, ha bármelyik érintett fél 

(az ellenőrzést végző, illetve az ellenőrzött, vagy annak felettese) kéri. 

� Hiányosságok feltárása esetén a hiányosság megszüntetésére fel kell hívnia az 

ellenőrzött dolgozó figyelmét; a hiányosságok megszüntetését újra ellenőriznie kell. 

A belső ellenőrzésre jogosult dolgozók és kiemelt ellenőrzési feladataik: 

Óvodavezető: 
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� ellenőrzési feladatai az intézmény egészére kiterjednek; 

� ellenőrzi az intézmény összes dolgozójának pedagógiai, és ügyviteli és technikai jellegű 

munkáját; 

� elkészíti az intézmény belső ellenőrzési szabályzatát; 

� összeállítja az éves ellenőrzési tervet; 

� felügyeletet gyakorol a belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett. 

 

Óvodavezető-helyettes: 

Folyamatosan ellenőrzi a dolgozók nevelői és ügyviteli munkáját, ennek során különösen: 

� a szakmai munkaközösség vezetőjének tevékenységét; 

� a pedagógusok munkavégzését, munkafegyelmét; 

� a pedagógusok adminisztrációs munkáját (dokumentációt (naplók, törzslapok stb.) 

� a pedagógusok nevelő-oktató munkájának módszereit és eredményességét; 

� a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. 

 

Tagintézmény-vezető 

� ellenőrzési feladatai a tagintézmény egészére kiterjednek; 

� ellenőrzi a tagintézmény összes dolgozójának pedagógiai, és ügyviteli és technikai 

jellegű munkáját; 

 

Munkaközösség-vezető 

Folyamatosan ellenőrzi a szakmai munkaközösségbe tartozó pedagógusok nevelő-oktató 

munkáját.  

Az óvodavezető egyes esetekben jogosult az intézmény dolgozói közül bárkit meghatározott 

céllal és jogkörrel felruházva belső ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. 

Az egyes tanévek/nevelési évek ellenőrzési feladatait, ezek ütemezését, az ellenőrzést végző, 

illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az intézményi munkaterv „Belső ellenőrzés” fejezete 

határozza meg. A belső ellenőrzési terv elkészítéséért az óvodavezető a felelős. 

Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során: 

� a pedagógusok munkafegyelme, 

� a foglalkozások pontos megtartása, 

� az adminisztráció pontossága, 

� a csoportszoba rendezettsége, tisztasága, dekorációja, 
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� a gyermek illetve a gyermek-pedagógus kapcsolat minősége, a gyermeki személyiség 

tiszteletben tartása, 

� a nevelő munka színvonala a foglalkozásokon 

� a foglalkozásra történő előzetes felkészülés, tervezés, 

� a foglalkozás felépítése és szervezése, 

� a foglalkozáson alkalmazott módszerek  

Az ellenőrzés formái: 

� beszámoltatás  

� foglalkozás látogatása 

� dokumentumelemzés 

� értekezleteken való részvétel 

� tanügyi dokumentumok ellenőrzése. 

A visszacsatolás formái és fórumai: 

� intézményvezető tájékoztatása 

� munkaközösségi, nevelőtestületi értekezletek 

A belső ellenőrzés eredményeit felhasználva: az interjúk, illetve az adott kérdőíveket 

kiértékelve mindez az intézményi önértékelés alapját képezi. 

 

Önértékelés 

A belső pedagógiai ellenőrzés része az intézményben folyó önértékelés, a belső ellenőrzés a 

pedagógus önértékelés területein és módszertanával valósul meg. 

Az önértékelésre kijelölt óvodapedagógusokon kívül az éves munkaterv részeként elkészített belső 

ellenőrzési tervben szereplőkre is kiterjed, az előre nem tervezett eseti ellenőrzésekről az 

intézményvezető dönt. 

Megszervezéséért és hatékony működtetéséért az intézményvezető és az BECS vezetője felel. 

 

A pedagógus önértékelése 

Területei 

� Pedagógiai módszertani felkészültség 

� Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó 

önreflexiók 

� A tanulás támogatása 

� A gyermek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos 

helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
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küzdő gyermek többi gyermekkel együtt történő sikeres neveléséhez szükséges megfelelő 

módszertani felkészültség 

� A csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a 

különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, csoportos 

tevékenység 

� Pedagógiai folyamatok és a gyermek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése 

� Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

� Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

 

Módszerei 

� Dokumentumelemzés 

� Tevékenység-foglalkozáslátogatás 

� Interjúk 

� Kérdőíves felmérés 

 

A vezető önértékelése 

Területei 

� A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

� A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

� Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

� Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

� Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

Módszerei 

� Dokumentumelemzés 

� Kérdőíves felmérés 

� Interjúk 

 

Az intézményi önértékelés területei 

� Pedagógiai folyamatok 

� Személyiség- és közösségfejlesztés 

� Eredmények 

� Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 
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� Az intézmény külső kapcsolatai 

� A pedagógiai munka feltételei 

� Az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak  és a 

pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés 

Módszerei 

• Dokumentumelemzés 

• Elégedettségmérés 

• Interjúk 

 

11.  A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 

INTÉZMÉNYVEZETÉS 

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

tevékenységet) vezető beosztású munkatársak, valamint a szakmai munkaközösség vezetője 

segíti. 

A rendszeresen megbeszéléseket az intézmény vezetője hívja össze, és ő vezeti a megbeszélést.  

 

Vezetői értekezletek 

A vezetőség véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik, általában havonta tart 

összejövetelt feladatorientáltan. A döntésekről, intézkedésről az óvodavezető helyettes 

feljegyzést készít. 

Az értekezlet témájától függően a vezetői értekezletre meghívhatók a nevelőtestület tagjai is.  

Azokat az információkat, amelyek nem határozat jellegűek, csak a folyamatot segítik, a 

vezetőségnek etikai kötelessége visszatartani. 

A nevelőtestület 

A nevelőtestület az óvoda pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az 

intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. 

Tagjai: 

A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus-munkakört betöltő 

alkalmazottja, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű 

alkalmazottja. 

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

oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint e törvényben és más 
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jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyebekben 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, 

� az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai 

vélemény tartalmáról, 

� jogszabályban meghatározott más ügyekben 

 

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

 

A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. 

Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazatok egyenlősége esetén 

az óvodavezető szavazata dönt. 

A nevelőtestületi értekezletről az óvodavezető helyettes jegyzőkönyvet készít.  

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, és javaslatot fogalmazhat meg az intézményt érintő 

valamennyi kérdésben.  

A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból - 

meghatározott időre vagy alkalmilag - bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek 

gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre, vagy az intézményi 

diákönkormányzatra. Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles - a 

nevelőtestület által meghatározott időközönként és módon - azokról az ügyekről, amelyekben 

a nevelőtestület megbízásából eljár.  

 

Értekezletek: 

� tanévnyitó értekezlet  
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� tanévzáró értekezlet 

� nevelési értekezlet. 

� információs értekezletek 

 

A munkaközösségek 

Intézményi szintű munkaközösséget legalább 5 pedagógus hozhat létre. 

A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a munkaközösség 

véleményének kikérésével az intézményvezető bíz meg legfeljebb öt évre. 

Az óvodában egy munkaközösség működik. A munkaközösség éves szakmai terv alapján 

dolgozik, melyet a munkaközösség vezető készít el. 

 

 

A munkaközösség véleményezi a magasabb jogszabályok alapján a nevelőtestület 

illetékességi körébe utalt alábbi jogokat: 

� a foglalkozási, illetve pedagógiai program és módosításának elfogadása; 

� a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása; 

� a házirend elfogadása; módosítása 

� az IPR programjának és módosításának elfogadása, ha az intézményben működik a 

nevezett program 

� a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadása; 

� a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 

elfogadása; 

� az intézményvezetői, intézményvezető helyettesi pályázathoz készített vezetési 

programmal összefüggő szakmai vélemény tartalma; 

� a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása; 

� a továbbképzési program elfogadása; 

� jogszabályban meghatározott más ügyek. 

Szakmai munkaközösség értekezletei és jellemző napirendjük: 

� rendezvények meghirdetése, lebonyolítása 

� képzések, önképzések szervezések, segítője 

� az éves munkatervben, tagintézményi feladattervben meghatározottak lebonyolítása 

� szakmai, módszertani kérdésekben segítik az óvoda munkáját 

� részt vesznek az óvodai nevelő – oktató munka belső fejlesztésében (tartalmi és 

módszertani korszerűsítés, innováció) 
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� pedagógusok továbbképzésének szervezése öntevékeny szakmai továbbképzés 

elősegítése. 

12.  Az intézményi kapcsolattartás rendje és formái 

Az óvónők, kisgyermeknevelők és a szülők közötti kapcsolattartás 

Mind a bölcsődei, mind az óvodai nevelés természeténél fogva a nevelők és szülők folyamatos, 

napi kapcsolatban állnak. A napi információcsere az aktuális információk átadásának eszköze. 

A gyermekek egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi lehetőségek szolgálnak: 

� a fogadóórák 

� a nyílt napok 

� a családlátogatások 

A fogadóórák, nyílt napok időpontját a bölcsőde, tagóvoda és telephely munkaterve/időterve 

tartalmazza. A szülők a gyermekek és a saját – a jogszabályokban, valamint az intézmény belső 

szabályzataiban biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében kérdéseikkel, véleményükkel, 

javaslataikkal szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján 

az intézményvezetőhöz, a feladat-ellátási hely vezetőjéhez, az adott ügyben érintett gyermek 

óvónőjéhez, kisgyermeknevelőjéhez fordulhatnak. 

Szülői Munkaközösség 

A szülők tagintézményenként és csoportonként SZMK tagokat választanak. A tagintézmények 

vonatkozásában a tagintézményi SZMK tagok gyakorolják a törvényben meghatározott 

jogaikat. Közvetlen kapcsolatot tartanak fenn a tagintézmény-vezetőkkel. A szülők kérdéseiket, 

véleményüket, javaslataikat képviselőik, vagy az óvodapedagógusok segítségével juttatják el 

az óvoda vezetőségéhez. 

A tagintézményi SZMK tagok alkotják az intézményi szintű SZMK-t.  

A SZMK tagjai, egy elnökből és két vezetőségi tagból álló vezetőséget választanak. 

Az SZMK akkor határozatképes, ha azon az érdekeltek több mint 50 %-a jelen van. Döntését 

nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Az SZMK vezetőségét az óvoda vezetőjének tanévenként legalább 2 alkalommal össze kell 

hívnia, és itt tájékoztatást kell adnia az intézmény feladatairól, tevékenységéről.  

Az Szülői Munkaközösség elnöke közvetlen kapcsolatot tart az intézményvezetővel. 

A szülők tájékoztatási rendje 

Az intézmény él az információ átadás szóbeli, digitális és papír alapú eszközeivel. 

A szóbeli tájékoztatás lehet csoportos és egyéni. A szülők csoportos tájékoztatásának módja a 

szülői értekezlet, az egyéni tájékoztatás a fogadóórákon történik. 
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A szülők a Mini Bölcsőde szakmai programjáról, az óvoda Pedagógiai Programjáról, a 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről az óvoda vezetőjétől, és a 

tagintézmény-vezetőktől kérhetnek tájékoztatást.  

A kapcsolattartás és az együttműködés során lehetőség szerint biztosított a különböző online 

információ szerzés a szülők részére: a honlapon való teljes körű dokumentum alapú elérhetőség, 

közösségi oldalon való jelenlét intézményi szinten, csoportonkénti zárt rendszerű kétirányú 

információ áramlás biztosítása. 

A szülői értekezlet rendje 

Szülői értekezletet évente 2 alkalommal tartanak a bölcsődei és óvodai csoportok 

kisgyermeknevelő és óvodapedagógusai, szeptemberben, januárban, ahol a csoport életéről, a 

nevelési célkitűzésekről és azok megvalósulásáról adnak tájékoztatást. Rendkívüli vagy 

összevont szülői értekezletet szülői kérésre, óvónői javaslatra, vagy egyéb okból a 

tagintézmény és telephely vezető hívhat össze. 

A mini bölcsődében a kisgyermeknevelő, és a bölcsődei dajka, az óvodai csoportok szülői 

közössége számára a szülői értekezletet a délelőttös és délutános óvodapedagógus együttesen 

tartja. A szülők a tanév rendjéről, feladatairól az év eleji tagintézményi szintű szülői 

értekezleten, a tagintézmény-vezetőktől kapnak tájékoztatást.  

Rendkívüli szülői értekezletet az óvodavezető egyetértésével az óvodavezető helyettes, a 

csoportvezető és az SZMK elnöke hívhat össze – a felmerülő problémák megoldására. 

A szülői fogadóórák rendje 

Az intézményben a kisgyermeknevelő és a pedagógusok a szülői fogadóórákon egyéni 

tájékoztatást adnak a gyermekekről a szülők számára.  

A fogadóórák időpontját az éves munkatervek határozzák meg, évente két alkalommal 

Amennyiben a gondviselő fogadóórán kívüli időpontban is találkozni szeretne gyermeke 

pedagógusával, telefonon, vagy írásban időpontot kell egyeztetnie az érintett pedagógussal. 

Az IPR programjával összefüggő kapcsolattartás rendje, ha az intézményben a program 

működik 

Kötelező a három havonkénti találkozó, értékelő megbeszélés az érintett szülők írásbeli 

meghívása.  

13.  A nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyek átruházása: 

A nevelőtestület csak kivételes esetekben ruházza át jogait. A jog átruházása előtt az 

óvodavezető nevelőtestületi értekezletet hív össze, ahol többségi határozattal döntenek. 
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A nevelési évben készítendő tervekre, beszámolókra vonatkozó szabályok 

A munkatervek elkészítésének elvei: 

� Éves intézményi munkaterv: 

  Az intézményvezető az intézmény feladatainak végrehajtására intézményi éves 

munkatervet készít. A munkatervet az intézmény dolgozóival ismertetni kell, valamint meg kell 

küldeni a fenntartónak. Az intézményvezető a munkaterv végrehajtását folyamatosan ellenőrzi 

és értékeli.  

  A munkaterv fő tartalmi elemei: 

• Az óvodai nevelési év rendje, 

• A tárgyi és személyi feltételek, 

• Az értekezletek rendje, az ünnepélyek, rendezvények terve, 

• Az adott nevelési évre vonatkozó szakmai feladatok, az ellenőrzés terv 

 

� Tagintézményi munkaterv: 

• Az óvodai nevelési év tagintézményi rendje, 

• A tárgyi és személyi feltételek tagintézményi biztosítása, 

• A tagintézményi értekezletek rendje, az ünnepélyek, rendezvények terve, 

• Az adott nevelési évre vonatkozó szakmai feladatok, az ellenőrzés terv 

 

� A munkaközösség tervének tartalma: 

Az intézményi munkaterv, célkitűzései, az azokhoz kapcsolódó, az azokat 

megvalósítandó munkaközösségi szintű tevékenységek és időterv 

A munkaközösség által elhatározott kiemelt célok, az azokhoz kapcsolódó, az azokat 

megvalósítandó munkaközösségi szintű feladat, tevékenység és időterv. 

 

A tervek, beszámolók és a statisztikai táblák sablonjait az óvodavezető készíti el, a 

nevelőtestület hagyja jóvá. 

 

A tervek elkészítésének folyamata, és időrendje: 

� Intézményi /tagintézményi munkaterv előterjesztés elkészítése az új tanév központi, 

helyi feladataival, az előzői évi beszámolók és a tanév rendje alapján. 

o Felelős: Óvodavezető, tagintézmény-vezető 

o Határidő: augusztus vége 



Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata 

 35 

o Jóváhagyja: a nevelőtestület 

 

� Munkaközösségi terv elkészítése a fentiek alapján 

o Felelős: munkaközösség-vezető 

o Határidő: szeptember második fele 

o Felelős: munkaközösség-vezetők 

o Jóváhagyja: a munkaközösség, majd az óvodavezető 

 

� Beszámolók: 

o Intézmény/ tagintézményi beszámoló a fentiek figyelembe vételével történik  

o Munkaközösségi beszámolót a munkaközösség-vezető készíti el, és az óvoda-

vezető hagyja jóvá, az éves munkatervben meghatározott határidővel. 

 

A fentieken kívül tervet és beszámolót készít és közvetlenül az óvodavezetőnek juttatja el az 

munkatervi időpontoknak megfelelően: 

� IPR menedzsment, ha az intézményben működik a program 

� Az SNI – s gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógus, pedagógus 

� A BTM – es gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógus, pedagógus 

� A gyermekvédelmi felelős pedagógus 

 

A dokumentumokat elektronikus formában kell eljuttatni a megfelelő vezetői szintre. 

 

14.  A külső kapcsolatok rendszere 

A külső kapcsolatok célja, formája és módja 

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

ellátása, valamint egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn más intézményekkel. 

A bölcsőde szakmai vezetője, az óvoda vezetők, valamint az nevelő - oktató munka különböző 

szakterületeinek képviselői rendszeres személyes kapcsolatot tartanak a társintézmények 

azonos beosztású alkalmazottaival - meghívás vagy egyéb értesítés alapján. 

Fenntartó önkormányzatok 

Kapcsolattartó az intézményvezető. Formái: szóbeli és írásbeli tájékoztatás és beszámoló; 

egyeztetéseken, vezetői értekezleteken, munkamegbeszéléseken való részvétel; határozatok, 

rendeletek végrehajtása. 
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A pedagógiai szakszolgálatok 

Az intézmény az alapító okiratában rögzített körben integrált oktatás-nevelés keretében 

gondoskodik a különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátásáról, fejlesztéséről.  

Amennyiben a „különleges bánásmódú nevelési igény” gyanúja az intézmény pedagógusaiban 

felmerül, az intézmény vezetője a vonatkozó jogszabályban rögzítettek szerint: 

� a Járási Pedagógiai Szakszolgálathoz, és az ő javaslatuk alapján a Szakértői 

Bizottsághoz fordul segítségért. (A jellemzést a csoportvezető készíti el, szükség esetén 

a fejlesztő pedagógustól segítséget kér.) 

� amennyiben nem biztosítja a szülő a vizsgálaton való részvételt az óvodavezető a járási 

kormányhivatalhoz fordul 

� a vizsgálati eredmény megérkezése után az óvodavezető gondoskodik az abban 

foglaltak teljesítéséről, a gyerek ellátásáról 

� az óvodavezető a jogszabályban meghatározottak szerint minden évben értesíti a 

megfelelő szakszolgálatot a felülvizsgálaton résztvevő gyermekekről 

 

A pedagógiai szakmai szolgálatok 

Az intézmény szükség szerint, csak OM azonosítóval rendelkező szolgáltatóval tart 

kapcsolatot. 

 

A gyermekjóléti szolgálat 

Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és 

megszüntetése érdekében a gyermekjóléti-, és családsegítő szolgálattal, illetve a 

gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel 

és hatóságokkal.  

Az intézmény segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól, ha a gyermeket veszélyeztető okokat 

pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni. 

A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: 

� a gyermekjóléti szolgálat értesítése – ha az intézmény a szolgálat beavatkozását 

szükségesnek látja, 

� esetmegbeszélés – az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére, 

� a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése, 

lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget, 

� előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére. 
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� az intézmény évente egy alkalommal beszámolót készít és részt vesz a jelzőrendszerrel 

kapcsolatos értekezleten 

Egészségügyi szolgálatok és szolgáltatók (védőnő, gyermekorvos, fogorvos, ÁNTSZ, 

Ergonom: munka- alkalmassági vizsgálatot végző) 

A kapcsolat tartalmát szolgáltatói szerződés rögzíti. Formái: szűrővizsgálatok, ellenőrzések, 

tájékoztatók, alkalmassági vizsgálatok. Az intézmény a szűrővizsgálatok lebonyolításában 

együttműködik, az ellenőrzések utasításait végrehajtja. 

Közoktatási intézmények 

Együttműködés a beiskolázás feladatainak ellátásában, az iskolába lépők nyomon követése - 

kapcsolattartó az óvodapedagógus. Munkaformák: kölcsönös szakmai látogatás, közös 

rendezvény, szakmai egyeztetés, megbeszélés. 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

A nemzetiségi csoportok és az önkormányzat szakmai együttműködése megbeszélések, 

beszámolók, pályázatok, közös rendezvények formájában nyilvánul meg. 

Közművelődési intézmények 

Kulturális programokon (kiállítás, könyvtári foglalkozás, múzeumi foglalkozás, stb.) való 

részvétel. A telephelyek a kultúrház helyiségeit saját rendezvényeik megtartására előzetes 

egyeztetés után igénybe vehetik. 

Egyház 

Az óvoda kapcsolatot tart fenn egyházakkal, mely közös eseményekben, rendezvényekben, 

látogatásokban, megbeszélésekben nyilvánul meg. A tagóvodák és telephelyek a hitoktatás 

rendjét a hitoktatóval együttműködve készítik el. Az intézmény biztosítja a hitoktatás 

megszervezéséhez szükséges helyiséget. 

A partnerek irányítása és menedzselése 

Cél a „partnerközpontúság” tudatosítása: a partnerekkel való folyamatos párbeszéd és 

egyeztetés fontosságának felismerése, beépítése az intézmény mindennapi munkájába. 

Kapcsolat a belső partnerekkel 

Cél a közvetlen partnerekkel való kommunikáció érdekében az intézmény meghatározza az 

információszükségletet és az informálandók körét, a lehetséges kommunikációs csatornákat, a 

napi működéshez szükséges információk belső áramlásának, frissítésének folyamatát, az 

érintettek bevonásának módját az információk terjesztésébe és felhasználásába. 

Az intézmény vezetése, munkatársi köre folyamatos párbeszédet folytat, aktív kapcsolatot tart 

a pedagógiai folyamatban közvetlenül résztvevő partnerekkel – gyermek, szülő, alkalmazotti 

kör –, az intézmény működését biztosító fenntartóval és a gyermekeket fogadó iskolával. 
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Partneri igény –és elégedettségmérés 

Cél a partnerek igényeinek megismerése és elégedettségük mérése, elemzése. Az elemzés 

eredményeinek felhasználása az éves munkaterv értékelésénél, a következő éves tervezésnél és 

az intézményi önértékelésnél. 

A gyermekek felvételének, átvételének rendje 

A bölcsődébe történő jelentkezés és felvétel folyamatos. A gyermekek felvételéről a bölcsőde 

vezetője dönt. 

Az óvoda felvételi eljárása 

� a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú 

gyermekek egy időszakon belüli óvodai beíratásának időpontjáról, az erről való döntés 

és a jogorvoslat benyújtásának határidejét a helyben szokásos módon teszi közzé a 

beiratkozást megelőzően harminc nappal 

� az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik 

� a szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele 

folyamatos 

� a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében 

lakik, vagy ahol szülője dolgozik 

� az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni, ha 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (kötelező felvételt 

biztosító óvoda) 

� a felvételről, átvételről az óvodavezető dönt 

� ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető 

bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre 

� az óvodavezető az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról indokolással és a 

fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt, továbbá az óvodai nevelésre 

kötelezett gyermek felvétele, átvételekor indokolás nélkül értesíti az előző óvoda 

vezetőjét 

� a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője az Nkt. 45. § (10) bekezdése szerint a 

megküldött nyilvántartás alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket 

az óvodába nem íratták be 
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15.  Ünnepélyek megemlékezések rendje, hagyományápolás 

A hagyományápolás célja és külsőségei 

A közösséghez tartozás tudatát, a közösségi eszmék és értékek megbecsülését a hagyományok 

közvetítik. Intézményünk tudatosan ápolja, őrzi, és folyamatosan bővíti hagyományait. 

Az intézmény eddigi hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az óvoda 

jó hírnevének megőrzése, öregbítése az óvodaközösség minden tagjának joga és kötelessége. A 

nemzeti ünnepélyek és megemlékezések rendezése és megtartása a gyermekek nemzeti 

identitástudatát fejleszti, hazaszeretetüket mélyíti.  

Az intézmény egyéb helyi hagyományai közé tartozó rendezvények a közösségi élet formálást, 

a közös cselekvés örömét szolgálják, a fiatalokat az egymás iránti tiszteletre nevelik. 

A mini bölcsődés csoport minden ünnepélyen meghívott vendégként lehet jelen, a bölcsőde 

szakmai vezetőjének kompetenciája eldönteni, hogy a gyermekekkel részt vesz-e az adott 

programon. 

Nemzeti ünnepeink 

Ünnepek Tagintézmény 

Március 15. Valamennyi tagintézményben 

június 4. Nemzeti összetartozás napja Valamennyi tagintézményben 

október 23. Valamennyi tagintézményben 

bölcsődék napja április 21. nevelés-gondozás nélküli munkanap 

  

  

  

 

Egyéb intézményi szintű ünnepek, rendezvények: 

Ünnepek Tagintézmény 

Nemzetiségek hete Zombai székhelyen 

Mikulás Valamennyi tagintézményben 

Karácsony Valamennyi tagintézményben 

Ovis farsang Valamennyi tagintézményben 

Gyermeknap Valamennyi tagintézményben 

A három óvoda egyesített gyermeknapja Zombai székhelyen 
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A három óvoda egyesített gyermeknapja Kétyi tagóvodában 

Majális  Kétyi tagóvodában 

Anyák napja Valamennyi tagintézményben 

Évzárók csoportonként Valamennyi tagintézményben 

Márton napi lampionos felvonulás községi rendezvény 

keretében 

Valamennyi intézményben 

Szüreti felvonulás községi rendezvény keretében Valamennyi tagintézményben 

Béke Túra a megye közepén községi rendezvény keretében Felsőnánai Tagóvoda 

 

Az ünnepélyeken a intézmény dolgozóinak megjelenése kötelező. A vendégek meghívásáról a 

„vendéglista” alapján a felelős gondoskodik. 

Az óvodai ünnepélyeken kötelező viselet 

Az intézmény ünnepélyein a pedagógusoknak és a gyerekeknek egyaránt ünneplő ruhában kell 

megjelenniük kifejezve ezzel is a tiszteletadást történelmi múltunk kiemelkedő eseményei vagy 

követésre méltó személyei iránt.  

Az ünnepélyek, megemlékezések pontos időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos részletes 

feladatokat a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg. 

16.  Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

A bölcsődés és óvodás gyermekek higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát a körzeti védőnő végzi 

A bölcsődés gyermekek gyermekorvosi vizsgálatát a házi orvos rendszeresen végzi. 

A háziorvosi szolgálat előre ütemezve végzi a szűrővizsgálatokat és a védőoltásokat csakis a 

rendelőben végzi előre ütemezve. A védőnő munkatervet készít, és ezen keresztül tartja a 

kapcsolatot az óvoda vezetőségével. 

A gyermekorvosi rendelőben a rendelési idő alatt orvosi ellátásban részesülhetnek a gyermekek. 

Az óvoda orvosi ellátás külön jogszabályokban rögzített megelőző orvosi intézkedéseket és 

szűrővizsgálatokat tartalmaz. 

Az intézmény felnőtt dolgozói részére a foglalkozás egészségügyi szolgálatról szóló törvény 

keretében foglalkozási egészségügyi orvosi ellátást biztosít. Ő végzi el a törvényben előírt 

rendszeres szűréseket is. 

Az alkalmazás egészségügyi feltételei: 

� Új belépő alkalmazottat csak munkaköri-alkalmassági orvosi vizsgálat után lehet 

munkába állítani. Vizsgálatra küldés az tagóvoda-vezető feladata. 
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� Egyéb állományban foglalkoztatott alkalmazottak az egészségügyi kartonon 

meghatározott időközönként ismétlődő orvosi vizsgálaton kötelesek részt venni. 

� Az intézmény minden alkalmazottja - előírt időközönként - tüdőszűrő vizsgálaton 

köteles részt venni, a megjelenésről az igazolást az tagóvoda-vezető kell leadnia. 

Ellenőrzése minden szeptemberben az adminisztrátor feladata.  

� Évenként minden alkalmazott köteles üzemorvosi szűrővizsgálaton megjelenni. A 

figyelemfelhívás a tagóvoda-vezető feladata. 

 

17.  Az intézményi védő, óvó előírások 

Az intézmény dolgozóinak teendői baleset bekövetkezésekor 

A gyermekek felügyeletét ellátó felnőttnek a gyermeket ért bármilyen baleset, sérülés vagy 

rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket:  

� a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges, orvost kell hívnia, 

illetve gondoskodnia kell a sérült/beteg az orvoshoz történő elszállításáról, 

� a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetni, 

� minden gyermeki balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az óvoda 

vezetőjének. 

� e feladatok ellátásában a gyermekbaleset színhelyén jelenlévő többi nevelőnek is részt 

kell vennie. 

A balesetet szenvedett gyermeket elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak annyit 

tehet, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor 

feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget. 

Az óvodában történt mindenféle balesetről, sérülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, és a Ktv. 

rendelkezései szerint kell eljárni. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és 

azt, hogyan lett volna elkerülhető a baleset.  

A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tennie a hasonló balesetek 

megelőzése érdekében, és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. 

A gyermekbalesetekkel kapcsolatos óvodai feladatok a magasabb jogszabály alapján 

� Ha bármilyen okból 3 napon túl gyógyuló baleset következett be az óvodában, a 

balesetet a felügyelő pedagógusnak jelenteni kell az tagintézmény-vezetőnek, vagy az 

óvodavezetőnek. A balesetet, annak körülményeit ki kell vizsgálni, arról 

jegyzőkönyvet kell felvenni a KIR megfelelő oldalán. A jegyzőkönyv 1 példányát a 

gyermek szülőjének kell adni. 
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� A súlyos balesetet az intézménynek telefonon, személyesen, vagy telefaxon azonnal 

jelenteni kell a fenntartónak. 

� Súlyos az a baleset, amely halálos, életveszélyes, az érzékelő-képesség, 

beszélőképesség elvesztését okozza, vagy torzulást, bénulást, csonkulást eredményez. 

 

18.  Rendkívüli események esetén tett intézkedések 

Az óvoda működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható 

eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az intézmény 

gyermekeinek és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, 

felszerelését veszélyezteti. 

Rendkívüli eseménynek minősül különösen 

� a természeti katasztrófa (pl. villámcsapás, földrengés, árvíz), 

� a tűz, 

� a robbanással történő fenyegetés. 

Amennyiben az intézmény bármely gyerekének vagy dolgozójának az óvoda épületét vagy a 

benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a 

tudomására, köteles azt azonnal közölni az intézményegység vezetőjével, illetve valamely 

intézkedésre jogosult felelős vezetővel. Az eseményről azonnal értesíteni kell az óvodavezetőt, 

az óvodavezető-helyettest. 

 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

� óvodavezető, 

� óvodavezető-helyettes  

� tagóvoda-vezető 

� intézményi munkavédelmi felelős 

� bölcsőde szakmai vezetője 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell: 

� az önkormányzatot, 

� a fenntartót, 

� tűz esetén a tűzoltóságot, 

� robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 

� személyi sérülés esetén a mentőket, 
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� egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófa-

elhárító szerveket, ha ezt az óvoda óvodavezetője szükségesnek tartja. 

� Az épületben tartózkodó személyeket riasztani kell. A jelzés: folyamatosan tartó 

szaggatott csengetés, áramkiesés esetén kolompolás. Ezután haladéktalanul hozzá kell 

látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A gyermekcsoportoknak a "Tűzriadó terv" 

alapján kell elhagyniuk az épületet. 

A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre: 

� Az épületből minden gyermeknek távoznia kell, ezért a foglalkozást tartó nevelőnek a 

csoportszobán kívül (pl. mosdóban, öltözőben stb.) tartózkodó gyerekekre is gondolnia 

kell. A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület 

elhagyásában segíteni kell. 

� A gyermekeket a csoportszoba elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő 

megérkezéskor a nevelőnek meg kell számolnia. 

� Az intézmény vezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelős személynek a 

veszélyeztetett épület kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – 

gondoskodnia kell az alábbi feladatokról: 

o a "Tűzriadó terv"-ben szereplő kijáratok kinyitásáról, 

o a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról, 

o a vízszerzési helyek szabaddá tételétől, 

o az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 

o a rendvédelmi, illetve katasztrófa elhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, 

tűzszerészek, stb.) fogadásáról. 

A gyermekek egészségét veszélyeztető helyzetek kezelése 

Baleset megelőzéssel  

Fokozott figyelemmel 

� Intézményi állandó felügyelet biztosítása  

Biztonságos tárgyi feltételek meglétével  

� Balesetveszélyes eszközök cseréje, selejtezés utáni pótlása.  

Szűrővizsgálatokon való részvétel biztosításával 

� óvodai védőnővel történő optimális együttműködéssel  

� Az óvoda egészségügyi szolgálat éves munkaterve szerint egyeztetve (védőoltások, 

szűréseken való részvétel biztosítása). 
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19.  Az elektronikusan előállított nyomtatványok használatának rendje 

Az óvoda takarékossági okokból elektronikusan tárolja az alábbi dokumentumokat: 

� intézményi munkaterv és beszámoló 

� munkaközösségi munkaterv és beszámoló 

� IPR menedzsment munkaterv és beszámoló, ha működik az intézményben 

� Az SNI – s gyermekek foglalkozási munkaterve és beszámolója 

� A BTM – es gyermekek foglalkozási munkaterve és beszámolója 

� A gyermekvédelmi felelős foglalkozási munkaterve és beszámolója 

Elküldés – hitelesítés – kezelés - tárolás-: 

1. A terveket a tervért felelős készíti el, küldi át az ovoda@zomba.hu e-mail címre. 

2. Az óvodavezető visszajelzi a levél és mellékletének érkezését. 

3. Az elküldés akkor helyes, ha erről elektronikus levélben visszaigazolást kap a küldő. 

4. A feladó az alábbi tartalommal kitölti a hitelesítő nyomtatványt majd kinyomtatás után 

aláírja, aláírattatja az óvodavezetővel: 

a. Feladó neve 

b. A e-mail küldésének időpontja 

c. A visszaigazolás időpontja 

d. Melléklet megnevezése 

5. Az óvodavezető a megfelelő tanévet tartalmazó mappába menti a levél tartalmát, majd 

a mentésről másolatot készít külső merevlemezre. 

6. Az óvodavezető tanév végén a terveket, beszámolókat tartalmazó mappát CD-re- DVD-

re írja, és az irattárba helyezi el. 

7. A fenti elvek vonatkoznak az óvodavezető által elküldött hivatalos dokumentumokra is. 

20.  Az egyéb foglalkozások célja és szervezeti formái 

� Fakultatív hitoktatás Zombán és Kétyen 

� Nyelvi kuckó: 

o Idegen nyelvi (angol) foglalkozási csoport a nagycsoportos korú gyermekek 

részére angol nyelvi környezet létrehozása alapokat adva az iskola előtt székhely 

óvodában 

o Idegen nyelvi (német) foglalkozási csoport a nagycsoportos korú gyermekek 

részére német nyelvi környezet létrehozása alapokat adva az iskola előtt 

� Futball edzés a középső és a nagycsoportos korú gyermekek részére 
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IV. Függelék 

1. A tagintézmény-vezető munkaköri leírás mintája 

Munkakör megnevezése:     Óvoda tagintézmény-vezető  

A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: óvodavezető 

A munkakör szakmai irányítója:    óvodavezető 

Utasítást adó felettes munkakörök: 

• óvodavezető 

• óvodavezető helyettes 

A munkakörnek alárendelt munkakörök: 

• pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök 

• nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 

A munkakör célja: 

A köznevelési törvény szerint az óvoda tagintézménye vonatkozásában a tagintézmény-vezetői 

feladatok ellátása. 

Helyettesítés rendje: 

• a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 

• pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök. 

• a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 

o a munkakör helyettesítésére vonatkozó szabályokat az intézmény SZMSZ-e 

tartalmazza a 20/2012. (VIII. 28.) EMMI rendelet szerint  

A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  

• 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, 

• 20/2012. (VIII. 28.) EMMI 

• Alapító okirat, SZMSZ,  

• Nevelési program. 

A munkavégzés helye: 

• az intézmény székhelye:  

Az tagintézmény-vezető a munkaköri leírásában foglaltakat 

• személyesen, az intézmény legfelsőbb vezetője útmutatása alapján a tagintézmény 

vonatkozásában, illetve 

• a további – munkakörnek közvetlenül alárendelt – vezetői munkakör(öke)t ellátó(k) 

bevonásával, a feladat ellátására történő utasítással látja el. 
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A munkakör tartalma 

Vezetési feladatok 

I. Általános vezetési feladatok 

1. Alapító okirattal kapcsolatos feladatok 

• Figyelemmel kíséri az intézmény alapító okiratában foglaltakat, különös tekintettel a 

tagintézmény sajátosságaira, ha szükséges, módosítást kezdeményez. 

2. A Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatos feladatok  

• Részt vesz - az alapító okiratban foglaltak részletezéseként - az intézmény Szervezeti és 

Működési Szabályzat elkészítésében. 

• Javaslatot tesz az SZMSZ elfogadtatásáról. 

• Javaslatot tesz az SZMSZ rendszeres felülvizsgálatáról, kiegészítéséről. 

• Gondoskodik az SZMSZ az nyilvánosságáról. 

3. Házirenddel kapcsolatos feladatok  

• Gondoskodik a házirend elkészítéséről, aktualizálásáról. 

• A házirendet a nevelőtestület számára elfogadás céljából átadja. 

• Gondoskodik az SZMSZ nyilvánosságáról. 

4. Minőségirányítással kapcsolatos feladatok  

• Meghatározza az intézmény minőségpolitikájának főbb irányait. 

• Részt vesz az intézményi minőségirányítási programmal kapcsolatos feladatokban. 

5. Adat nyilvántartás, kezelés 

• Gondoskodik a köznevelési törvényben meghatározott adatok nyilvántartásáról, 

kezeléséről. 

6. A meghatározó intézményi dokumentumok nyilvánossága  

• Biztosítja az SZMSZ, a házirend, a minőségirányítási program nyilvánosságra 

hozatalát. 

7. Munkáltatói jogkörök gyakorlása 

• Javaslatot tesz a dolgozókkal kapcsolatos munkaügyi intézkedésekben. 

II. Az intézmény közoktatási feladataihoz kapcsolódó vezetési feladatok 

1. Nevelési programmal kapcsolatos feladatok  

• Irányítja a nevelési program elkészítésének feladatait, gondoskodik a nevelési program 

összeállításáról. 

• A nevelési programot elfogadás céljából átadja a nevelőtestület számára. 

2. Munkatervvel kapcsolatos feladatok 
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• Irányítja az óvodai munkaterv elkészítését, a munkaterv keretében meghatározza a 

nevelési év rendjét. 

• A munkaterv elkészítése során kikéri a szülői szervezet véleményét. 

3. Nevelőtestülettel kapcsolatos feladatok 

• Vezeti a nevelőtestületet. 

• Előkészíti a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntéseket, megszervezi és ellenőrzi azok 

végrehajtását. 

• Irányítja és ellenőrzi a nevelő munkát. 

4. Döntési, együttműködési feladatok 

• Dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet 

jogszabály, vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más 

hatáskörébe. 

• Együttműködik a(z) 

• szülői szervezetekkel. 

5. Az óvodai foglalkozások megszervezése  

• Megszervezi az óvodai foglalkozásokat oly módon, hogy az óvoda a szülők igényei 

szerint eleget tudjon tenni az óvodai neveléssel kapcsolatos, valamint a gyermek 

napközbeni ellátásával összefüggő feladatainak. 

• Biztosítja, illetve folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy a gyermek a lelkiismereti, 

világnézeti, politikai meggyőződése megvallására, illetve megtagadására ne 

kényszerüljön. 

• Biztosítja, hogy a gyermeket ne érje hátrány világnézeti, lelkiismereti, politikai 

meggyőződése miatt. 

6. Egyéb feladatok 

• Gondoskodik a nemzeti és az óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó 

megszervezéséről. 

• Irányítja a gyermek-és ifjúságvédelmi munkát. 

• Irányítja a gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenységet. 

• Gondoskodik a gyermek felvételével, az óvodai elhelyezéssel, a gyermek fejlődésével, 

a működés rendjével kapcsolatos értesítési feladatok ellátásáról. 

III. Az intézmény költségvetési szervként való működéséből fakadó vezetési feladatok 

1. Az intézmény működtetése 
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• A tagintézmény-vezető a tagintézmény költségvetése alapján biztosítja a működéshez 

szükséges tárgyi és személyi feltételeket. 

• A tagintézmény-vezető felelős a tagintézmény takarékos gazdálkodásáért. 

2. Költségvetési tervezéssel, beszámolással kapcsolatos feladatok ellátása 

Különösen a tagintézmény vonatkozásában: 

• Részt vesz az intézmény költségvetési koncepciójának összeállításában.  

• Közreműködik a beszámolási tevékenységben, megadja a szakmai beszámolóval 

kapcsolatos iránymutatást. 

3. A költségvetési szervként való működéssel kapcsolatos információ-szolgáltatási 

feladatok ellátása 

• Irányítja, illetve felügyeli a tagintézmény költségvetésével, beszámolásával kapcsolatos 

információk szolgáltatását. 

• Gondoskodik a fenntartó által kért információk biztosításáról a költségvetési 

gazdálkodása során. 

5. Költségvetési ellenőrzési feladatok 

• Segíti az intézmény FEUVE rendszerének kialakítását, működtetését, fejlesztését. 

Szakmai feladatok 

I. Általános szakmai feladatok 

1. Együttműködés a szülőkkel 

• Munkája során együttműködik a szülőkkel a gyermek személyiségének fejlesztésében, 

képességeinek kibontakoztatásában. 

• A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő munkáját a gyermekközösség 

kialakítása, fejlesztése során. 

• Feladatának ellátása során köteles tiszteletben tartani a szülőnek azt a jogát, hogy vallási 

és világnézeti meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben 

részesülhessenek gyermekeik. 

2. Az egyes jogok biztosítása 

• Gondoskodik a gyermekek közoktatási törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 

• Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról. 

• Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a gyermekkel kapcsolatos döntései, 

intézkedései meghozatalakor. 

II. Részletes szakmai feladatok 

1. A gyermek nevelésével kapcsolatos feladatok 
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Óvodapedagógusként alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése.  

Ennek keretében: 

• Gondoskodik a gyermek testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, 

személyiségének fejlődéséről,  

• az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetíti, 

• nevelő tevékenysége során figyelembe veszi a gyermek egyéni képességét, tehetségét, 

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

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

fogva hátrányos helyzetben lévő gyermek felzárkózását társaihoz, 

• a gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket 

átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződik; ha észleli, hogy a gyermek balesetet 

szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megteszi, 

• közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését 

veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében, 

• a gyermek életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi 

együttműködés magatartási szabályait, és törekszik azok betartatására, 

• a szülőket és a gyermekeket az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, a 

szülőt figyelmezteti, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése 

érdekében intézkedést tart szükségesnek, 

• a szülő javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad, 

• tevékenysége során a gyermekek és a szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben 

tartja, 

• a gyermekek részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja. 

2. A nevelési programmal kapcsolatos feladatok 

• A nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézmény nevelési programjának tervezésében, 

és értékelésében gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat. 

• A nevelési program alapján az ismeret átadás, a nevelés módszereit megválasztja. 

• A helyi nevelési terv figyelembe vételével az alkalmazott segédleteket, eszközöket, 

ruházati és más felszereléseket kiválasztja. 

3. A gyermekek értékelése 

• Irányítja és értékeli a gyermekek tevékenységét. 

4. Munkához szükséges ismeret megszerzése 

• A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi. 
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• Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítja. 

2. Óvodapedagógusok munkaköri leírás mintája 

Munkakör megnevezése:     óvodapedagógus 

A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója:  óvodavezető 

A munkakör szakmai irányítója:     tagóvoda-vezető 

Utasítást adó felettes munkakörök: 

• óvodavezető 

• óvodavezető helyettes 

A munkakörnek alárendelt munkakörök:  

• nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 

Helyettesítés rendje: 

• a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 

• pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök. 

• a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 

• a munkakör helyettesítésére vonatkozó szabályokat az intézmény SZMSZ-e tartalmazza 

a 20/2012. (VIII. 28.) EMMI rendelet szerint  

A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  

• 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, 

• 20/2012. (VIII. 28.) EMMI 

• Alapító okirat, SZMSZ,  

• Nevelési program. 

A munkavégzés helye: 

• a tagintézmény telephelye  

Az óvodapedagógus feladatai: 

• Feladata a rábízott gyerekek nevelése és fejlesztése, a legjobb tudásának megfelelően, 

minden területre kiterjedően. 

• Feladatait a közoktatási törvényben meghatározottak szerint, az országos és helyi 

nevelési program alapján végzi önállóan és felelőséggel. 

• A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyet a 

vonatkozó jogszabályok határoznak meg. 

• Alkotó módon együttműködik a nevelőmunka fejlesztése, a nevelőtestületi egység 

kialakítása érdekében. 
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• Feladata az együttműködés változatos és célszerű formájának kialakítása. 

• Köteles megtartani a pedagógusetika követelményeit, valamint a munkafegyelem és 

közösségi együttműködés normáit. 

• Életszemléletében törekedjen a pozitív beállítottságra, működjön együtt a jó 

munkahelyi légkör megteremtésében! 

 

Alaptevékenysége: 

• Az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel. 

Munkaidejét és kötelező óraszámát a mindenkor érvényben lévő jogszabály alapján 

határozza meg az óvoda vezetője. 

• Felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért, nevelőtevékenysége 

keretében gondoskodjon a gyermekek testi épségének megóvásáról, erkölcsi 

védelméről, személyiségének fejlődéséről. Az ismereteket sokoldalúan és tárgyilagosan 

közvetítse. A humanista pedagógia elveivel ellentétes büntetési eljárásokat nem 

alkalmazhat (például: testi fenyítés, megfélemlítés, csoporttól való eltávolítás, alvásra, 

vagy étel elfogyasztására való kényszerítés). 

• Minden óvónőnek hivatásából eredő kötelessége, hogy fejlessze szakmai és általános 

műveltségét, tökéletesítse pedagógiai munkáját. Ennek érdekében használja fel az 

önképzésben és a szervezett továbbképzésben biztosított lehetőségeket. 

• Az érvényben lévő alapdokumentum előírásai és ajánlásai szerint megfelelően felkészül 

a tervszerű nevelőmunkára. Alkalmazza a gyermekek tevékenységéhez szükséges 

szemléltető eszközöket, segédanyagokat. Ellátja a szakmai munkával kapcsolatos 

ügyviteli teendőket. 

• Folyamatosan ellenőrzi, méri, értékeli a gyermekek teljesítményét, fejlődését, és erről a 

személyiséglapon feljegyzést készít. 

• A csoportszobában és a közös helyiségekben teremtsen esztétikus környezetet, amely 

harmonizál az óvoda többi helyiségével! 

• A külső világ tevékeny megismeréséhez gondoskodjon biztonságos, külső 

helyszínekről, kíséretről. 

• A minőségfejlesztésben aktívan vegyen részt. 

• Megfelelő felkészültséggel, felkérésre, vállaljon és végezzen a munkaközösségben 

feladatokat. 
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• Kapcsolatot tart a szülőkkel, pedagógiai és egészségügyi felvilágosító tevékenységével 

hozzájárul az óvodai és a családi nevelés egységének kialakításához. A gyermekek és a 

szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja. Részt vesz az óvoda szülői 

értekezletein, megszervezi és vezeti azt, a szükségleteknek megfelelően fogadóórát és 

nyílt napot tart. A szülőket folyamatosan érdemben tájékoztatja az óvodában folyó 

nevelőmunkáról, a kisgyermek fejlődéséről. Családlátogatást végez, melyről feljegyzést 

készít. Közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermeke 

fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 

• A nevelés folyamatosságának biztosítása érdekében kapcsolatot tart az iskolai 

nevelőkkel. Az iskolaérettség megállapításához szakvéleményt készít. 

• Támogatja az orvos, a védőnő, a gyermekjóléti szolgálat munkáját. 

• Felelős a rábízott gyerekek testi épségéért, csoportját nem hagyhatja felügyelet nélkül. 

A gyermekek egészségügyi állapotáról, magatartásáról, viselkedéséről, értelmi 

képességeinek fejlődéséről a szülőt érdemben rendszeresen tájékoztatja. Együttesen 

gondoskodnak a kulturált étkezés, a nyugodt pihenés és gondozás feltételeinek 

biztosításáról. 

• A gyermek életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttatja a közösségi 

együttműködés magatartási szabályait, törekszik azok betartására. 

• Naprakészen vezeti a csoportmunkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat 

(mulasztási napló, csoportnapló, személyiséglapok). 

• Alapvető feladata a rábízott gyermek egyéni differenciált nevelése, a 

gyermekközösségek alapítása, fejlesztése. Vegye figyelembe a gyermek egyéni 

képességeit, tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális helyzetét, átlagtól eltérő 

másságát. Biztosítsa a gyermekek részére az etikus viselkedéshez szükséges 

ismereteket. Feladata a tehetséggondozás, felzárkóztatás, a preventív nevelőmunka. 

• Köteles a balesetveszélyt elhárítani, megelőzni, a szükséges intézkedéseket ennek 

érdekében megtenni. 

• Az óvodában, olyan időpontban jelenjék meg, hogy munkaidejének kezdetekor 

munkavégzésre rendelkezésre álljon. Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem 

kezdheti meg, távolmaradását jelezze vezetőjének, kollégájának, hogy helyettesítéséről 

időben gondoskodhassanak. Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével 

hagyhatja el az óvodát. 
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• A pedagógiai munkával, az óvoda ügyvitelével és működésével kapcsolatos – kötelező 

óraszámon kívüli – rendszeres, vagy esetenkénti teendőket a vezető útmutatása szerint 

végzi. 

• Óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait. A csoportszobában elhelyezett leltári 

tárgyakért és az általa használt eszközökért leltári felelőséggel tartozik. A 

munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért 

kártérítési felelősséggel tartozik. 

• 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. 

 

Az óvodára háruló feladatokból az óvónő köteles az alábbi részfeladatokat 

ellátni a vezető útmutatása szerint 

Helyettesítés 

Szülői értekezlet tartása 

Előadás, beszámoló, korreferátum, gyakorlati bemutató tartása 

Jegyzőkönyvvezetés 

Az óvodai munkatervben szereplő rendezvények, szabadidős tevékenységek 

megszervezése a heti 40 órás munkaidőn felül is 

Pályázatírásban való részvétel 

Továbbtanulók segítése 

Hallgatók gyakorlatának vezetése 

Leltározás, selejtezés előkészítése 

Felkérés alapján vállalhat munkavédelmi és tűzvédelmi megbízatást 

Ifjúságvédelmi feladatokat vállalhat, mint ifjúságvédelmi felelős 

 

3. Dajkák munkaköri leírás mintája 

Munkakör megnevezése: dajka  

A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: óvodavezető 

A munkakör szakmai irányítója: tagóvoda-vezető 

Utasítást adó felettes munkakörök: 
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• óvodavezető 

• óvodavezető helyettes 

• tagóvoda-vezető 

• csoportvezető óvodapedagógus 

A munkakörnek alárendelt munkakörök:  

• nincs 

A munkakör célja: 

Helyettesítés rendje: 

• a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 

• dajka 

• a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 

• dajka 

A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  

• 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, 

• 20/2012. (VIII. 28.) EMMI 

• Alapító okirat, SZMSZ,  

• Nevelési program. 

A munkavégzés helye: 

• a tagintézmény telephelye:  

Közvetlen felettese az óvodapedagógus. Munkáját az óvodavezető által meghatározott 

munkarendben a vezető irányítása és ellenőrzése alapján, csoportmunkáját a csoportvezető 

óvodapedagógus irányítása alapján végzi. 

 

Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és 

beszédmintájával hasson az óvodás gyermekek fejlődésére! Tisztelje a gyermeket, a szülőt, 

kapcsolataira a tapintat, az elfogadás legyen a jellemző. A tudomásra jutott pedagógiai 

információkat titokként kezelje. Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az 

óvodapedagógushoz irányítsa. 

 

A dajka általános feladatai a gyermekcsoportokban: 

• A csoportvezető óvónő által meghatározott napirend szerint segítik a gyermekek 

gondozásában, öltöztetésében, a tisztálkodási teendők ellátásában. Az óvónő mellett a 

nevelési terveknek megfelelően tevékenyen részt vesz a gyermekcsoportok életében. 
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• Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik,az ételeket az óvónőkkel 

együtt kiosztja., az edényeket étkezések után leszedi és a mosogatóba viszi.  

• A nyugodt pihenés feltételeinek megteremtéséhez lerakja az ágyakat, ágyneműket, a 

gyermekek jelének figyelembevételével. 

• A terem szellőztetéséről gondoskodik lefekvés előtt. 

• A játék- és egyéb tevékenységhez szükséges eszközök előkészítésében közreműködik, 

az óvónő útmutatásait követve. 

• A gyermekek érkezésekor és távozásakor szükség szerint segít az öltözőben. 

• Türelmes, kedves hangnemmel segíti a nevelőmunkát, a gyermekek szokásrendjének 

alakulását. 

• Az óvodai nevelés eredményességéhez munkájával nyújtson minőségi szolgáltatást. 

• Hiányzás esetén díjazás ellenében köteles helyettesíteni. 

• Az óvodában, olyan időpontban jelenjék meg, hogy munkaidejének kezdetekor a 

munkavégzésre rendelkezésre álljon. 

• Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelezze 

vezetőjének, kollégájának, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. 

Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát. 

• Tevékenyen vegyen részt a minőségfejlesztés megvalósításában. 

• Alkotói módon működjön együtt az óvónőkkel és munkatársaival. 

• Járuljon hozzá az óvoda jó munkahelyi légkörének kialakításához. 

• Az óvodai ünnepélyeken, hagyományokban aktívan közreműködik, a szervezési 

feladatokban a vezető és az óvónő útmutatásai szerint részt vesz. 

• Séták, kirándulások alkalmával az óvodapedagógusokat segítve kíséri a 

gyermekcsoportot, felügyelve a biztonságos közlekedésre a baleseti veszélyforrásokat 

figyeli, azokat haladéktalanul jelenti az óvodavezetőnek. 

• A környezet esztétikai rendjének megteremtésében aktívan közreműködik. 

• A rábízott növények, állatok napi gondozásban részt vesz. 

• A napközben megbetegedett gyermekeket felügyeli, ápolja, amíg a szülő érte nem jön. 

 

A dajka egyéb feladatai: 

• Az óvoda, és bölcsőde helyiségeit a munkamegosztás rendjében tisztán tartja. 

• Hetente végez fertőtlenítő takarítást a termekben, öltözőkben, mosdókban. 

• A portalanítást mindennap elvégzi. 
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• A játékeszközöket tisztán tartja, a szüksége fertőtlenítéseket igény szerint elvégzi. 

• A tisztítószereket elkülönítve a gyermekektől, biztonságos helyen tárolja. 

• A gyermekcsoport textíliáit mossa, vasalja, javítja a megbeszélt munkamegosztás 

szerint. 

• Az ablakokat, ajtókat, bútorokat lemossa, tisztítja. 

• Gondozza az óvoda udvarát, a homokozók környékét felsöpri, nyáron locsolja a poros 

udvarrészeket reggeli és délutáni időszakban. 

• A nyári takarítási szünetben elvégzi az éves nagytakarítást. 

 

Egyéb rendelkezések 

Az óvoda és bölcsőde tárgyait és eszközeit felelőséggel használja és óvja, a 

biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírásokat mindenkor betartja. A 

munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért 

kártérítési felelősséggel tartozik. 

A munkabeosztás alapján – az óvoda elhagyásakor – ellenőrzi az ajtók, ablakok 

bezárását. 

A munkatársi értekezleten részt vesz. 

 

A csoport textíliáival, evőeszközeivel, edényeivel a leltár szerint elszámol, vezeti a 

csoport törésnaplóját. 

Tervezi és vezeti a felhasznált tisztító- és mosószer mennyiségét az óvoda 

vezetőjével. 

Munkakörülményeinek javításához szükséges tárgyi feltételek fejlesztéséhez a 

költségvetés tervezésénél javaslatot tehet. 

A gyerekekről pedagógiai információt, az óvoda belső életéről, gazdasági 

helyzetéről felvilágosítást nem adhat. 

Szükség esetén elvégzi azokat a munkakörébe tartozó feladatokat is, amellyel az 

óvoda vezetője időnként megbízza. 

 

4. Kisgyermeknevelő munkaköri leírása 

 

1. Munkavállaló neve: 
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Munkavégzés helye: Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde 

 

Munkaideje: heti 40 óra 

 

2. A munkakör célja: 

A bölcsődei ellátás körébe tartozó tevékenységek, gondozási, nevelési feladatok ellátása. 

 

3. A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások: 

• 1997. évi XXXI. törvény 

• 259/2002. (XII. 18.) Kormányrendelet 

• 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 

• 235/1997. (XII. 17.) Kormányrendelet 

4. A kapcsolattartás terjedelme és módja: 

• belső kapcsolattartás: A munkakör kapcsolatot tart fenn a bölcsődevezetővel, a 

csoportvezető kisgyermeknevelővel, más beosztott kisgyermeknevelőkkel, és a 

bölcsőde egyéb munkatársaival. 

A kapcsolattartás módjai: személyes megbeszélés, beszámolás. 

• külső kapcsolattartás: A családi és bölcsődei nevelés egysége érdekében igyekszik a 

szülőkkel a legjobb kapcsolatot kialakítani és szorosan együttműködni. Együttműködik 

a gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményekkel, 

veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert működtető szervekkel, segítő 

szakemberekkel és társintézményekkel. 

A kapcsolattartás módja: esetmegbeszélés, jelzésadás, tanácskozás. 

Felelősségi kör: 

• a feladatkörébe tartozó tevékenységekért közvetlen felelősség terheli. 

A kisgyermeknevelő a munkaköri leírásában foglaltakat, személyesen - a felettese, 

felettesei - utasításával látja el. 

 

5. A munkakör tartalma  

Általános feladatok 

• Végzi a családban nevelkedő, három éven aluli gyermek napközbeni ellátását, szakszerű 

gondozását és nevelését, figyelembe véve a személyi állandóság, a saját gondozónő 

rendszer, és a felmenő rendszer elvét. 
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• A szakmai tevékenységével hozzájárul a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 

fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez. 

• Tevékenységét jó munkaszervezéssel, szakszerűen végzi, a gyermekek testi épségének, 

egészségének megóvását szem előtt tartva. 

• A kommunikációs megnyilvánulásaiban következetesen és hitelesen fordul a gyermek 

és a család felé. 

• Reális önismeret birtokában, személyiségének pozitív vonásait felhasználva végzi 

munkáját. 

• Megismeri az intézmény alapdokumentumainak körét, ezen belül az egyes 

dokumentumok funkcióját, tartalmát, főbb összefüggéseit. 

• Munkáját az alapdokumentumokban megfogalmazott elvek, célok szerint a 

meghatározott szervezeti és működési keretekhez igazodva, a bennük rögzített jogok, 

és kötelezettségek figyelembevételével végzi. 

• Betartja a szakmai illetékesség határait és munkáját a szakma értékeinek és etikai 

szabályainak megfelelően végzi. 

• Mindennapi tevékenységét az intézmény gazdálkodási lehetőségeinek ismeretében 

szervezi és végzi. 

• A személyes gondoskodás során a gyermeki és szülői jogok tiszteletben tartásával, azok 

• érvényesülését biztosítva jár el. 

• Betartja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok védelméről szóló, 

valamint az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvényt. 

 

6. Részletes szakmai feladatok 

1. A gyermek szükségleteit figyelembe vevő gondozási-nevelési tevékenységgel 

kapcsolatos feladatok 

• A szülőkkel együttműködve családlátogatási és beszoktatási tervet készít, segítséget 

nyújt a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek megelőzésében, csökkentésében, a 

változások feldolgozásában. 

• Figyelemmel kíséri és támogatja a gyermek testi és pszichés fejlődési folyamatát. 

• Felismeri az egészségestől eltérő koros állapotokra utaló tüneteket, közreműködik ezek 

szakszerű ellátásában. 

• Sajátos nevelésű, speciális gondozást igénylő gyermekek megfelelő ellátása érdekében 

folyamatosan konzultál az orvossal, gyógypedagógussal, és betartja a fenti szakemberek 
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utasítását. 

• Részt vesz a biztonságos és balesetmentes környezet kialakításában, a nevelő - gondozó 

munka, tárgyi feltételeinek megteremtésében. 

• Felelősséggel tartozik a gondozására bízott gyermekek testi és lelki és pszichés 

épségéért. 

• A csoport helyzetben is szem előtt tartja az egyéni bánásmód fontosságát. 

• Munkája során törekedjen a családi és bölcsődei szocializáció összhangjára. 

• A gyermek viselkedéseinek pozitívumaira, belátására építve elfogadtatja a szociális 

szabályokat. 

• Szakmai ismeretének birtokában a gyermek kompetenciájára alapozva, látja el a 

gyermekek étkezése, fürdetése, pelenkázása, öltöztetése, levegőzés, alvás és a 

szobatisztaság kialakulása terén jelentkező feladatokat. 

 

2. Megtervezi és megszervezi a gyermek egészséges, tevékeny életmódját. 

• A rugalmas és folyamatos napirend kialakításánál figyelembe veszi a gyermekek egyéni 

igényeit a csoport érdekeit, a gyerekek életkorát, a gyermekek érkezését és távozását, 

az évszakok változását. Az évszak, az időjárás és a hőmérséklet figyelembevételével 

dönt a levegőzés időtartamáról. 

• Megteremti a nyugodt, elmélyült, aktív játéktevékenység feltételeit. 

• A gyermek játéktevékenysége során nevelői magatartásával támogatja és megerősíti a 

gyermekek önálló aktivitását és a kreativitását. Az alkotótevékenységek lehetőségének 

felkínálásával a gyermekek tapasztalatait gazdagítja, a játék és a közös tevékenység 

élményszerűségét fokozza. 

• Alkalmazza az életkor sajátosságainak megfelelő dal-, mondóka- és gyermekvers-

repertoárt. 

• Figyelemmel kíséri, szükség esetén szerepet vállal a játékban, ötletekkel, tanáccsal 

segíti a gyermek játékát, tevékenységét. 

• Követi a gyermek mozgásfejlődését, felismeri, hogy milyen változások szükségesek a 

gyermek mozgásszabadságának, mozgásfejlődésének elősegítése érdekében. 

• A gondozónő a csoportjába járó gyermekek fejlettségi szintjét ismerve és azt szem előtt 

tartva, havi lebontásban elkészíti a gyermekek játéktevékenységét színesítő 

játéktervezetet. 
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3. Az egészségmegőrzéssel kapcsolatos feladatok 

• A bölcsőde orvossal együttműködve figyelemmel kíséri a gyermekek egészséges 

fejlődését, az azzal kapcsolatos dokumentációkat. 

• A szülő vagy az orvos megérkezéséig szakszerűen ellátja a megbetegedett gyermeket. 

• A gyermek megbetegedéséről azonnal értesíti az intézményvezetőt. 

• A helyes kulturhigiénés szokások kialakításával, preventív tevékenységének végzésével 

• támogatja a gyermekek egészségének megőrzését. 

• Betartja a közegészségügyi és higiénés előírásokat és szabályokat. 

 

4. A veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszerrel kapcsolatos feladatok 

• Veszélyeztetettség észlelése esetén értesíti az intézményvezetőt az észlelt veszélyről. 

• Figyelemmel kíséri az intézményben lévő gyermekek- életkörülményeit és szociális 

helyzetét. 

 

5. Kapcsolattartás a szülőkkel és munkatársakkal. 

• Folyamatosan tájékoztatja a szülőt a gyermek napközbeni hangulatáról, viselkedéséről, 

érdeklődéséről úgy, hogy az a szülő-gyermek kapcsolat elmélyítését szolgálja. 

• Figyelembe veszi a szülő tájékoztatását a gyermek napi ellátásához. 

• Lehetőséget kínál a szülőknek az őket érintő kérdések megbeszélésére, szülői 

értekezleten vagy szülő csoportos megbeszélésen. 

• Segíti a szülőt a gyermek viselkedésének megértésében, konkrét megoldási lehetőségek 

átgondolásában, a gondozásával, nevelésével kapcsolatos nehézségek megoldásában. 

• Megosztja a munkatársaival a napi munka során észlelt megfigyeléseit, illetve 

felhasználja saját munkájában munkatársainak a gyermekcsoportban végzett munkája 

közben szerzett tapasztalatait. 

6. Az adminisztrációval kapcsolatos feladatok 

• Pontosan és naprakészen vezeti a gyermekekkel kapcsolatos bölcsődei 

dokumentációkat. 

• Szükség szerint írásos összefoglalást készít a gyermek fejlődéséről, aktuális 

napirendjéről, állapotáról, egyéni szokásairól és érdeklődéséről. 

• Különböző megfigyeléseket végez, az észlelteket írásban rögzíti, a megfigyelés 

eredményeit elemzi, értékeli, illetve nevelői gyakorlatában felhasználja. 

• Megfigyelések, dokumentációk révén birtokába kerülő bizalmas adatokat szakszerűen 



Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata 

 63 

kezeli. 

7. A gyermek óvodába történő átadásával kapcsolatos feladatok 

• Az óvodába történő átadáskor együttműködik az intézményvezetővel, a szülőkkel, az 

intézmény orvosával, az óvoda vezetőjével, illetve az óvónőkkel. 

8. Egyéb feladatok 

• Folyamatosan fejleszti ismereteit. 

• Munkavégzése során betartja a tűz- és balesetvédelmi szabályokat. 

• A csoportjába kiadott tárgyakért anyagilag felelős. 

• Részt vesz az intézményvezető által szervezett megbeszéléseken, házi és akkreditált 

továbbképzéseken. 

• Részt vesz az éves munkaterv és beszámoló készítésében. 

9. Köteles munkája során ellátni, mindazokat a munkaköréhez tartozó feladatokat a 

felsoroltakon kívül, amit a jogszabályok, irányelvek, valamint felettesei előírnak. 

10. A dolgozó változó munkahellyel rendelkezik. Záradék 

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

ismerem el. 
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Mellékletek 

Adatkezelési szabályzat 

  

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde 

7173 Zomba, Ady E.u 22.  

Oktatási azonosító: 202180 

  

  

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT  

  

Készítette: 

Pál Gyuláné  

Intézményvezető 

2018  

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS  

  

A Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde adatkezelési és adatvédelmi rendszere a 
hatályos jogszabályokon alapul, melynek alapelvei a következők: 

  

• Az intézményben nyilvántartott és kezelt személyes adatok dokumentálásáért, 
hozzáférhetőségéért, jogszerű továbbításáért, kérelemre történő kiszolgáltatásáért az 
intézményvezető felelős. 

• Az adatokat csak törvényesen szabad megszerezni, feldolgozni, felhasználni. 
• Személyes adatot kezelni, csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelesség 

teljesítése érdekében lehet. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés 
céljának megvalósulásához elengedhetetlen. 

• Az adatoknak pontosaknak és időszerűeknek kell lenniük. 
• Az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását 

csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé. 
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• Nem lehet gépi úton feldolgozni a jogi eredetre, a politikai véleményre, a vallásos 
vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó 
személyes adatokat. 

• Megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállomány véletlen 
vagy jogtalan megsemmisítése, vagy jogtalan hozzáférés megakadályozására. 

• Az adatalany szerezzen tudomást személyes adatainak állományáról, annak céljairól, 
az adatkezelő személyéről. 

• Az adatalany kapjon lehetőséget az adatok helyesbítésére. 
• Az adatalany jogorvoslattal élhessen adatvédelmi jogsérelme esetén. 

  

A Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde vezetője gondoskodik az adatok 
biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a 
törvény érvényre juttatásához szükséges. 

  

  

2. A SZABÁLYZAT ALAPJÁT KÉPEZ Ő JOGSZABÁLYOK  

1. Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 
2. 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
3. 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 
4. 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 
5. 335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet a közfeladatot ellátó szervek 

iratkezelésének általános követelményeiről 
6. 1995. évi LXVI. Törvény A közokiratokról, a közlevéltárakról és a 

magánlevéltári anyag védelméről 
7. 2011. évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól 
8. 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 
9. 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 
10. Az óvoda működést szabályozó dokumentuma: SzMSz 

  

A szabályzat célja 

Az adatok kezelésére vonatkozó alapvető intézményi szabályok meghatározása annak 
érdekében, hogy az érintettek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák. 

  

1. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról 
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E törvény alkalmazása során: 

• Érintett : bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – 
közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. 

  

• Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, 
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, 
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból 
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 

  

• Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre 
vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti 
szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat. 

  

• Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok 
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) 
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott 
adatfeldolgozóval végrehajtatja. 

  

• Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely 
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, 
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, 
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és 
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, 
fénykép- , hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására 
alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) 
rögzítése. 

  

• Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő 
hozzáférhetővé tétele. 

  

• Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. 
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3. A KÖZALKALMAZOTTAKRA VONATKOZÓ ADATKEZELÉS  

  

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

  

Nyilvántartjuk a:  

  

• pedagógus oktatási azonosító számát 

• pedagógusigazolványának számát 

• a jogviszony időtartamát 

• heti munkaidő mértékét 

  

  

A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatköre 

• 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 
• 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 
• a korábbi jogviszonyban töltött időtartamok megnevezése, 
• a munkahely megnevezése, 
• a megszűnés módja, időpontja 
• a közalkalmazotti jogviszony kezdete 
• állampolgársága 
• a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte 
• a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló 

időtartamok 
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• a közalkalmazottat foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele 
• e szervnél a jogviszony kezdete 
• a közalkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői beosztása, 

FEOR- száma 
• címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai 
• a minősítések időpontja és tartalma 
• személyi juttatások 
• a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama 
• a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és a határozott 

idejű áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai 
• a közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai 

  

A felsorolt adatokat az intézményvezető, mint a munkáltatói jog gyakorlója kezeli.  

A pedagógusigazolványra jogosultak esetében a pedagógusigazolvány kiállításához szükséges 
valamennyi adat a KIR adatkezelője, a pedagógusigazolvány elkészítésében közreműködők 
részére továbbítható. 

  

4. A KÖZALKALMAZOTTI ADATKEZELÉSBEN KÖZREM ŰKÖDŐK  

  FELADATAI  

  

Az intézmény állományába tartozó közalkalmazottak személyi iratainak őrzéséért, 
kezeléséért, a személyi számítógépes nyilvántartó rendszer működtetéséért az óvodavezető 
felel. 

  

Az óvodában a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezelésért 

  

• az óvodavezető, 

• az intézményi nevelőmunkát segítő közalkalmazottak tekintetében a 
teljesítményértékelést végző vezető-helyettes, telephely vezető. 

• a személyügyi adatkezelésben az óvodatitkár, 

• a közalkalmazott a saját adatainak közlése tekintetében tartozik felelősséggel. 
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A magasabb vezető beosztású vezető tekintetében a közalkalmazotti adatkezelést a 
munkáltatói jogokat gyakorló fenntartó szerv látja el. 

  

A teljesítményértékelést végző vezető, vezető-helyettes, telephely vezető felelősségi körén 
belül gondoskodik arról, hogy a teljesítményértékelés folyamatába bevont harmadik személy 
kizárólag csak a jogszerű és tárgyilagos teljesítményértékeléshez szükséges adatokat 
ismerhesse meg. 

  

  

A KIR-ben jogosultsággal rendelkező felelősségi körén belül köteles gondoskodni arról, 
hogy: 

  

• Az általa kezelt, a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat és megállapítás 
az adatkezelés teljes folyamatában megfeleljen a jogszabályi rendelkezések 
tartalmának. 

• A személyi iratra csak olyan megállapítás kerülhessen, amelynek alapja közokirat 
vagy a közalkalmazott írásbeli nyilatkozata, írásbeli rendelkezése, bíróság, vagy más 
hatóság döntése, jogszabályi rendelkezés. 

• A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat helyesbítését és törlését egyeztesse 
az óvodavezetővel, ha megítélése szerint a személyi iraton szereplő adat a valóságnak 
már nem felel meg. 

• Ha a közalkalmazott nem általa szolgáltatott adatainak kijavítását vagy helyesbítését 
kéri, kezdeményezze az óvodavezetőnél az adathelyesbítés, illetve kijavítás 
engedélyezését. 

• A közalkalmazott írásbeli hozzájárulásának beszerzéséről az önkéntes adatszolgáltatás 
körébe tartozó adatok nyilvántartását megelőzően. 

  

  

A személyi iratok kezelése, tárolása 

  

  

• A személyi iratokat tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük 
sorrendjében, az e célra személyenként kialakított iratgyűjt őben kell őrizni. Az 
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elhelyezett iratokról tartalomjegyzéket kell készíteni, amely tartalmazza az 
iktatószámot és az ügyirat keletkezésének időpontját is. 

• 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. 

  

• 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. 

• A személyi anyagot – kivéve azt, amelyet áthelyezés esetén átadtak – a 
közalkalmazotti jogviszony megszűnésétől számított ötven évig kell megőrizni. 

• A közalkalmazott személyi anyagába, egyéb személyi irataiba, illetve az 
alapnyilvántartásba a Kjt. 83/D §- ban felsorolt személyek a „Betekintési lap” 
kitöltését követően jogosultak betekinteni: 

• a közalkalmazott felettese 
• a minősítést végző vezető 
• feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző vagy törvényességi 

felügyeletet gyakorló szerv 
• munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság 
• a közalkalmazott ellen indult büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész és a 

bíróság 
• a személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal 

megbízott munkatársa feladatkörén belül 
• az adóhatóság, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv, az 

üzemi baleseteket kivizsgáló szerv és a munkavédelmi szerv 

  

o 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. 

  

• Az irattárba helyezése előtt az iratgyűjt ő tartalomjegyzékén fel kell tüntetni az 
irattározás tényét, időpontját és az iratkezelő aláírását.    

• Az intézményben keletkezett személyi iratok kezelése jelen szabályzat, valamint a 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról iratkezelési előírásai alapján történik. Az 
iratokat elzárva kell őrizni az illetéktelen hozzáférés és a megsemmisülés (tűz, 
víz) megakadályozása érdekében. 
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5. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA, SZABÁLYAI, TOVÁBBÍTÁSA  

  

5.1. A GYERMEKEK NYILVÁNTARTHATÓ ÉS KEZELHET Ő ADATAI  

Az óvoda az Nkt. 41. § (4) bekezdése alapján az alábbiakat tartja nyilván:,  

A gyermek: 

• neve, 
• születési helye és ideje, 
• neme, 
• állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, 
• társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ- száma) 
• nem magyar állampolgár esetén: a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme 

és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma 
• a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok, 
• a gyermek óvodai jogviszonyával kapcsolatos adatok 
• felvételivel kapcsolatos adatok, 
• az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul, 
• jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, 
• a gyermek, mulasztásával kapcsolatos adatok, 
• kiemelt figyelmet igénylő gyermekre vonatkozó adatok, 
• a gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 
• a gyermek, oktatási azonosító száma 

  

A szülője, törvényes képviselője: 

  

• neve, 

• lakóhelye, 

• tartózkodási helye, 

• telefonszáma, 

  

  

5.2. A GYERMEKEK ADATAINAK KEZELÉSE  
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A gyermekek adatainak kezelésére és továbbítására jogosultak köre: óvodavezető, a 
vezető-helyettes feladatköre vagy megbízása szerint az óvodapedagógus, a gyermekvédelmi 
felelős, az óvodatitkár. 

• Az óvodavezető, a vezető helyettes kezeli a gyermekbalesetekre vonatkozó adatokat, 
s továbbítja a jegyzőkönyvet a jogszabályban meghatározottak szerint. 

  

• A gyermekvédelmi felelős kezeli a beilleszkedési, a tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő gyermek rendellenességére, hátrányos helyzetére vonatkozó adatokat és 
előkészíti az adattovábbításra vonatkozó adatokat a vezetőnek. 

  

• Az óvodapedagógusok Az óvodapedagógusok vezetik, és nyilván tartják a gyermek 
személyes adatait, sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási 
nehézségére, magatartási rendellenességére, hátrányos helyzetére, tartós betegségére, 
óvodai fejlődésével, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettségére vonatkozó 
adatait és előkészítik adattovábbításra a vezetőnek. 

  

5.3. AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSA  

  

Az adattovábbítás az óvodavezető aláírásával, írásos megkeresésre postai úton ajánlott 
küldeményként, kézbesítés esetén átadókönyvvel történhet. E-mailen történt megkeresés 
esetén elektronikus formában a megfelelő adatvédelem biztosításával. Intézményen belül 
papír alapon zárt borítékban. 

  

A gyermek adatai közül 

  

1. a) A fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, települési önkormányzat jegyzője, 
közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére a tartózkodásának 
megállapítása céljából, a jogviszonya fennállásával, a tankötelezettség 
teljesítésével összefüggésben: 

A gyermek neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve, 
törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és 
telefonszáma, jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, megszűnése, mulasztásainak száma. 
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1. b) Óvodai, iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos adatai az érintett óvodához, 
iskolához: 

A gyermek neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, társadalombiztosítási 
azonosító jele, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, 
tartózkodási helye és telefonszáma. 

  

1. c) Egészségi állapotának megállapítása céljából az egészségügyi, óvoda-
egészségügyi feladatot ellátó intézménynek: 

Az óvodai egészségügyi dokumentáció, a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok. 

  

1. d) A családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és 
ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek veszélyeztetettségének 
feltárása, megszüntetése céljából: 

A neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes képviselője 
neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, a 
gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre 
vonatkozó adatok. 

  

1. e) A fenntartó részére az igénybe vehető állami támogatás igénylése céljából: 
továbbíthatók az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai. 

  

A óvoda nyilvántartja azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított 
kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból 
azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a 
kedvezményre való jogosultsága. 

  

1. f) A pedagógiai szakszolgálat intézményei és a nevelési-oktatási intézmények 
egymás között: sajátos nevelési igényére, a gyermek beilleszkedési zavarára, tanulási 
nehézségére, magatartási rendellenességére vonatkozó adatai. 

2. g) Szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának: a gyermek 
óvodai fejlődésével, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével 
kapcsolatos adatai továbbíthatók. 

3. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG  
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A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, 
aki közreműködik  a gyermek felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva harmadik 
személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel és családjával 
kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel szülővel 
való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony 
megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a 
nevelőtestület tagjainak egymás közti, a gyermek fejlődésével összefüggő megbeszélésre. 

A gyermek szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, kivéve, ha az 
adat közlése súlyosan sértené a gyermek testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését. 

A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott az óvodavezető 
útján köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha 
megítélése szerint a gyermek – más vagy saját magatartása miatt – súlyos veszélyhelyzetbe 
kerülhet vagy került. Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, valamint az adattal 
kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges. 

A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha alóla a szülővel történő 
közlés tekintetében a szülő írásban felmentést adott 

. 

A titoktartási kötelezettség nem terjed ki azokra az adatokra, amelyek a köznevelési 
törvény alapján kezelhetők és továbbíthatók. 

  

A titoktartási kötelezettség kiterjed azokra is, akik részt vesznek a nevelőtestület ülésén. 

  

Az intézmény az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással, juttatások, 
kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, állampolgári jogok és 
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, a köznevelési 
törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben, 
célhoz kötötten kezelhetik. 

  

Adattovábbításra az intézmény vezetője és a meghatalmazás keretei között az általa 
megbízott vezető vagy más alkalmazott jogosult. 

Az adatkezelés és továbbítás intézményi rendjét az iratkezelési szabályzat rögzíti. 

  

Önkéntes adatszolgáltatás esetén a szülőt tájékoztatni kell arról, hogy az 
adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező. Az önkéntes adatszolgáltatásra vonatkozó 
szülői engedélyt az elévülési idő végéig nyilván kell tartani. 
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A szabályzatban felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai 
felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók. 

  

7. ADATVÉDELEM  

  

Az adatokkal és az azok kezeléséhez alkalmazott elektronikus adathordozókkal kapcsolatban 
minden esetben rendelkezni kell a szükséges védelmi intézkedésekről, beleértve a 
vírusvédelmet és archiválást. Biztosítani kell az illetéktelen hozzáférés megakadályozását 
mind a papíralapú, mind az elektronikus adathordozó esetében. Az ezzel kapcsolatos 
védekezés, az elektronikus adathordozó esetében a rendszergazda, a papíralapú 
nyomtatványok esetében az óvodatitkár, a gyermekek adatainak estében az 
óvodapedagógus feladata és felelőssége, a munkaköri leírásban szereplő ügykörével 
megegyezően. 

  

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  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 
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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 – az 
OKTIG pedagógus igazolvány alrendszere segítségével igazolást ad ki.  

  

1. A KÖZALKALMAZOTTAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI  
2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA  

  

• A közalkalmazott saját 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 való betekintésről, 
adatszolgáltatásról, személyi anyagának más szervhez való továbbításáról. 
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• A közalkalmazott az általa szolgáltatott adatai helyesbítését és javítását a nyilvántartás 
vezetőjétől, egyéb esetekben az óvodavezetőtől írásban kérheti. A közalkalmazott 
felelős azért, hogy az általa a munkáltató részére átadott, bejelentett adatok hitelesek, 
pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek. 

• A közalkalmazott az adataiban bekövetkező változásról 8 napon belül köteles írásban 
tájékoztatni az óvoda vezetőjét, aki 8 napon belül köteles intézkedne az adatok 
aktualizálásáról. 

  

A Szabályzat hatálya kiterjed az intézményvezetőjére, vezető beosztású beosztottaira, minden 
közalkalmazottjára, továbbá az intézmény gyermekeire. E szabályzat szerint kell ellátni a 
közalkalmazotti alapnyilvántartást, valamint a közalkalmazott személyi iratainak és adatainak 
kezelését. 

A gyermekek adatainak nyilvántartását, továbbítását, kezelését is e szabályzat szerint kell 
végezni. 

E szabályzatot megfelelően kell alkalmazni a közalkalmazotti jogviszony megszűnése után, 
illetve e jogviszony létesítésére irányuló előzetes eljárásokra. A gyermekek adataival 
kapcsolatos titoktartási kötelezettség független a közalkalmazotti jogviszony 
fennállásától, annak megszűnése után határidő nélkül fennmarad. 

  

2. ILLETÉKESSÉG  

  

Az óvoda vezetője: 

  

• biztosítja a szabályozás jogszerűségét és folyamatos fejlesztését 

• biztosítja a szabályozás megismerhetőségét 

• ellenőrzi a szabályozás előírásainak betartását, bevezeti a szükséges korrekciókat 

• eljár a szabályozás megsértéséből eredő- helyben kezelhető – panaszok esetén 

  

  

Az óvodavezető – helyettes 

  

• biztosítja munkaterületén a szabályozás megvalósulását és annak ellenőrzését 
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• kezdeményezést tesz a szabályozás betartásával, korrekciójával, fejlesztésével 
kapcsolatban 

• előkészíti a munkaköréhez tartozó területeken a külső adattovábbítást és az 
óvodavezető elé terjeszti azt engedélyezésre 

  

• személyesen végzi a munkakörébe tartozó intézményi nyilvántartási és 
adatvédelmi adatokat 

• ellátja a szabályozáshoz kapcsolódó belső ellenőrzési feladatokat 

• rendszeresen ellenőrzi és értékeli az óvodavezető felé a szabályozás előírásainak 
megvalósulását 

• kezdeményezéseket tesz a szabályozás korrekciójára, a szabálykövetés erősítésére 

  

  

Óvodapedagógusok 

  

• betartják a szabályozás munkaterületükkel összefüggő rendelkezéseit 

• kezdeményezik az eltérések megszüntetését és a szabályozás, szabálykövetés 
fejlesztését 

  

  

2. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

  

A szabályzat elfogadását követően lép hatályba és a fentiekre vonatkozó jogszabályok 
módosulásáig érvényes. 

A szabályzat elfogadásánál és módosításánál a szülői szervezetet véleményezési jog illeti 
meg. 

A szabályzat közzététele, a dokumentálás módja és a hozzáférő elhelyezés biztosítása az 
intézményben kialakult szokásrend szerint történik. 

  



Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata 

 79 

Az adatkezelési szabályzat a Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde Szervezeti és 
Működési szabályzatának Mellékletében. 

  

A szabályzatban foglaltak megismerése és betartása, illetve betartatása az 
adatnyilvántartásban és – kezelésben közreműködő intézményi alkalmazottakra kötelező 
érvényű. 

Az intézménynél gondoskodni kell arról, hogy az Adatkezelési Szabályzatban foglalt 
előírásokat az érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzathoz csatolt íven 
aláírásukkal igazolják, a hatálybalépés napjával egyidejűleg. 

  

         

  

Az Adatkezelési Szabályzatot az alkalmazotti testület tagjai megismerték, ezt 
aláírásukkal is megerősítették: 

Az aláírt jelenléti ív az intézmény iktatójában. 

  

Legitimációs eljárás 

  

Nevelőtestület nevében:  Reining Noémi 

   

Intézményvezető: Pál Gyuláné  

Szülői Szervezet nevében: Sebestyén Martin csilla 

  

A dokumentum jellege: nyilvános 

Hatályos:2018.09.01. 

Érvényes: A kihirdetés napjától visszavonásig 
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1. Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde Panaszkezelési Szabályzat 

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ  

 

1.1. Bevezetés:  

Az óvoda a partnerek panaszainak egységes szabályok szerint történő, átlátható, hatékony 

kezelése és kivizsgálása érdekében elkészítette a panaszkezelés módjáról szóló szabályzatát.  

1.2. A szabályzat célja: 

A panaszkezelési szabályzat célja, hogy referencia intézményi partnereink elégedettsége és 

igényeinek magasabb szintű kielégítése érdekében a fontos visszajelzéseket tartalmazó 

panaszok kezelésének, kivizsgálásának, nyilvántartásának és értékelésének rendje szerves 

részévé váljon a referencia intézményi tevékenységeknek, az intézményi minőségirányítási 

folyamatoknak.  

1.3. Alapelvek  

Intézményi gyakorlatunk alapkövetelménye partnereink felvetéseinek gyors kivizsgálása és a 

feltárt hibák orvoslása. A beérkezett észrevételeket elemezzük, és ennek eredményeit 

felhasználjuk szolgáltatásaink továbbfejlesztéséhez. A panaszokat és a panaszosokat 

megkülönböztetés nélkül, egyenlően, azonos eljárások keretében és szabályok szerint kezeljük. 

A panaszkezelésnek gyorsnak, tisztességesnek és érdeminek kell lennie, amelynek során fel 

kell tárni a panasz okát, indokát és ezt követően a panaszt minél előbb orvosolni kell. 

 

2. A PANASZKEZELÉS MENETE  

2.1. A panasz bejelentése  

A bejelentés módjai: 

• Szóbeli panasz:  

Személyesen hétfőtől péntekig, 8:00 – 15:00 óra között. Az óvoda vezetőjénél telefonon 

hétfőtől péntekig, 8:00 – 15:00 óra között. Telefon: 06/ 74 433 105 

• Írásbeli panasz:  

Személyesen, vagy más által átadott irat útján hétfőtől péntekig, 8:00 – 15:00 óra között. 

• Az óvoda vezetőjénél postai úton bármikor. Az óvoda címére: 7173 Zomba, Ady u 22. 

• Elektronikus levélben: ovoda@zomba.hu 

 

2.2. A panasz kivizsgálása és megválaszolása  
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A szóbeli panaszt az óvoda haladéktalanul megvizsgálja és a lehető legrövidebb időn belül 

orvosolja. Ha a partner a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása 

nem lehetséges, az óvoda a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak másolati példányát 

személyesen közölt szóbeli panasz esetén a partnernek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz 

esetén megküldi. Egyéb szóbeli panasz esetén, az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint 

járunk el. Írásbeli panasz esetén azt érdemben megvizsgáljuk és a panasszal kapcsolatos 

álláspontunkat, az érdemi döntést/intézkedést pontos indoklással ellátva a panasz közlését 

követő 15 napon belül írásban megküldjük a partner részére. Igény esetén a kivizsgálás 

eredményéről telefonon vagy emailben is értesítést küldünk. 

 

• PANASZNYILVÁNTARTÁS  
o A partnerek panaszairól és az azok megoldását szolgáló intézkedésekről 

nyilvántartást vezetünk, amely az alábbi adatokat tartalmazza: − a panaszos 

(intézmény/személy) adatait − a panasz leírását, tárgyát képező esemény vagy 

tény megjelölését − a panasz benyújtásának időpontját és módját − a panasz 

orvoslására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indoklását − a 

panaszügy intézéséért, illetve az intézkedés végrehajtásáért felelős személy(ek) 

megnevezését, valamint az intézkedés teljesítésének és a panasz lezárásának 

határidejét − a kivizsgálás során beszerzett információkat és esetleges 

szakvéleményt − a panaszban megjelölt igényről való döntést − a panasz 

megválaszolásának időpontját és módját − a panaszkezelés elemzéséhez és 

fejlesztéséhez kapcsolódó egyéb információkat (pl. panasz oka, gyakorisága)  

o Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott 

panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat három 

évig archiváljuk, ezt követően az adathordozókat (okiratokat) selejtezzük. A 

panaszügyi nyilvántartásban rögzített személyes adatok kizárólag a panasz 

regisztrálásának és elbírálásának célját szolgálják. Felkészülünk a 

regisztrációjára és megkezdődik a panasz kivizsgálása, a hiányzó információk, 

szakvélemények stb. beszerzése. Amennyiben valamennyi fontos információ 

rendelkezésre áll, a vizsgálati szakasz lezárul és sor kerül a döntéshozatalra. 

o A döntés lehet: − a panasz elfogadása − panasz részbeni elfogadása − panasz 

elutasítása. A döntéshozatalt a válasz elkészítése és megküldése követi írásos 

formában (írásban, faxon, e-mailben) 
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• A PANASZKEZELÉS FOLYAMATA 

o A panasz benyújtása: regisztráció, kivizsgálás, döntés, válasz, elemzés.  

• JOGORVOSLATI LEHET ŐSÉGEK 

o A panasz elutasítása esetén az óvoda a partnert írásban tájékoztatja arról, hogy 

panaszával milyen szervhez, hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.  

• EGYÉB RENDELKEZÉSEK  

 
A szabályzat elérhetősége  

Jelen panaszkezelési szabályzatát a község honlapján is elérhetővé, illetve közzéteszi. 

Hatálybalépés  

Jelen szabályzat 2018. szeptember 1. napjától hatályba lép. 

 

        

              Pál Gyuláné 

         intézményvezető 

 


