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Az	óvoda	hivatalos	adatai	
Az óvoda hivatalos neve: Kamaraerdei Kerekerdő Óvoda 

Székhely címe: 1112 Budapest Kamaraerdei út 12-14. 

Az intézmény alapító okirat kelte:  

Nyilvántartásba vétel: Budapest Kormányhivatal által  

Az intézmény OM azonosító száma: 200800 
Az intézmény adószáma: 

Az óvoda csoportjainak száma: 3 csoport 

Maximálisan felvehető gyerek száma: 54 fő 

Elérhetősége:Telefon: 06 20 9351 537 

E-mail: tanodak@gmail.com 

Az intézmény nyitva tartása: Ötnapos munkahétben naponta 7.00-tól 17.00 –ig 

Az intézmény ellátási területe: Körzethatárral nem rendelkezik, egész Magyarország, de 

elsősorban Budapest XI. kerület, Budaörs és az azt körülvevő agglomerációból fogad gyermeket. 

Az intézmény jogállása: Az intézmény önálló jogi személy. Állami, önkormányzati 
feladatokat átvállaló Egészségesebb Óvodás Gyermekekért Alapítvány által fenntartott önálló 
nevelési-oktatási intézmény. 
Az intézmény alaptevékenysége:  

- TEAOR szám: 8510 Iskolai előkészítő oktatás - óvodai nevelés   

Az intézmény kiegészítő tevékenységei:  

- TEAOR szám: 8891 Gyermekek napközbeni ellátása – óvodai nevelés 
- TEAOR szám:  SNI gyermekek 
- TEAOR szám: 8551 Sport szabadidő – óvodai nevelés 

Az intézmény működése: Az óvoda szakhatósági engedélyekkel rendelkezik.  

Az óvodai nevelést 3 fő szakképzett óvodapedagógus, 1fő gyógypedagógus, az egyéb teendőket 

2 fő gyógypedagógiai asszisztens és 2 fő dajka látja el. A működéshez rendelkezésre állnak a 

jogszabályok által előírt szükséges helyiségek és eszközök. A fenntartó az intézmény 

működtetésének tárgyi és személyi feltételeit az érvényes munkajogi és pénzügyi szabályok 

betartásával biztosítja. 

 
 
 
 
Az intézmény működési alapdokumentumai 
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A törvényes működést az alábbi, - hatályos jogszabályokkal összhangban álló   
alapdokumentumok határozzák meg. 
 

- Az Alapító Okirat 
- Az óvoda Helyi Nevelési Programja 
- Az óvoda éves pedagógiai munkaterve 
- Továbbképzési Program, beiskolázási terv 
- Jelen SZMSZ és mellékletei 
- Az óvoda Házirendje 
-  

Az intézmény fenntartója: Egészségesebb Óvodás Gyermekekért Alapítvány 
 (Közhasznú Alapítvány) 

Székhelye: 2463 Tordas Gyúrói út 15. V ép. 1/3 
Képviselője: Zsidó Ernő 

Az óvoda felügyelő szerve (gazdasági, szakmai): 

Az intézmény gazdálkodásának módja: önálló gazdálkodó intézmény 

Az intézmény általános felügyelő, törvényességi szerve: Budapest, Főváros 

Kormányhivatala 

Az intézmény hivatalos bélyegzőinek lenyomata: 
 
 
 
 
 
 
 
„Hosszú bélyegző: Az óvoda neve, 
címe, adószáma, számlaszáma 

Körbélyegző: Középen címer, körben 
az óvoda neve, címe  

  
Az intézményi bélyegző használatára a következő munkakörben dolgozók 

jogosultak: 
Óvodavezető és helyettes, amennyiben arra  a fenntartó felhatalmazza. 

Az intézmény képviseletére jogosultak: 
A mindenkori kinevezett Óvodavezető, a Fenntartó, illetve annak távolléte esetén az SZMSZ-

ben meghatározott helyettesítési rend az irányadó. 
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1.	Bevezető	rendelkezések	
 
1.1. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 
 
2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

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

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

 2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról (Áht.) 

 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról szóló törvényvégrehajtásáról (Ámr.) 

 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 

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

nyilvántartási rendszerről 

2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

 2011. évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól 

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

1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

1993. évi XCIII. törvény A munkavédelemről 

335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeiről 

1995. évi LXVI. Törvény A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 

védelméről 

 44/2007. OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól 

Az óvoda tartalmi munkáját és működését meghatározó helyi szabályok 
 
- Alapító Okirat 

- Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) 

- Helyi Óvodai Nevelési Program 



 

7 
 

- Házirend 

- Az óvoda éves munkaterve 

Az óvodai intézmény alapításának leglényegesebb kelléke az Alapító Okirat kiadása, az alapító 

okirat alapján az intézmény nyilvántartásba vétele. 

A nyilvántartásba vétellel válik a közoktatási intézmény önálló jogi személlyé, amely ettől 

kezdődően saját nevében eljárhat, jogok és kötelezettségek illetik meg. 

 
2. Szervezeti és Működési Szabályzat célja 

 

Meghatározza a Kamaraerdei Kerekerdő Óvoda, mint közoktatási intézmény szervezeti 

felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó 

megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.  

 
2.1. Célja 
 
Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki 

jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek, pedagógusok és egyéb dolgozók közötti kapcsolat 

erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása.  

 
2.2. A szabályzat hatálya 
 
Jelen SZMSZ és a mellékletét képező szabályzatok hatálya kiterjed az intézmény vezetőjére, 

alkalmazottjaira, az óvodába járó gyermekek és szüleiknek közösségére.  

Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek megtartani, akik az intézménnyel 

kapcsolatba kerülnek, valamint igénybe veszik szolgáltatásait.  

Az SZMSZ-t az óvoda vezetője készíti el, az alkalmazotti közösség fogadja el. 

 
 
 
2.3. Az SZMSZ hatálybalépése 
 
Az SZMSZ a Fenntartó jóváhagyása napján lép hatályba és határozatlan időre szól.  

Módosítására akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban a szervezeti és működési szabályokat 

érintően változás áll be, illetve ha a szülők, vagy a nevelőtestület minősített többséggel erre 

javaslatot tesz. A módosítás alkalmával az eljárási rendet a Ktv. 40. §.-a határozza meg.  
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2.4. Hatályba lépésének időpontja: 2017. szeptember 01. 
 
 
2.5. Az SZMSZ felülvizsgálatának esetei 
 

- ha az óvoda működési rendjében változás történik  

- ha azt jogszabály előírja  

2.6. Az SZMSZ nyilvánosságra hozatala 
Az SZMSZ-t az intézmény honlapján (kivonatban) és az óvodai vezetői irodában az érdeklődők 

számára elérhetővé kell tenni. 

Az SZMSZ egy példányát az óvodai csoportban van elhelyezve, és arról az első szülői 

értekezleten a szülőknek tájékoztatást kell adni.  

 

3. Szervezeti felépítés és vezetés 
3.1. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje 
 
3.1.1. Az óvodavezető (Nkt.ágazatitv. 69§) 

Az intézmény vezetője, a Alapítvány Kuratóriumi elnöke által kerül kinevezésre, az érvényes 

jogszabályoknak megfelelően.  

Az intézmény képviseletére jogosultak: a mindenkori kinevezett intézményvezető és a Fenntartó, 

illetve távolléte esetén az általa megbízott helyettes vagy intézményi dolgozó (a meghatározott 

helyettesítési rend az irányadó).  

Az óvoda élén az óvodavezető áll, aki az intézmény egyszemélyi felelős vezetője.  

Az óvoda vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért.  

Az óvodavezető jogkörét, felelősségét, feladatait a közoktatási törvény, az óvoda belső 

szabályzatai, valamint a Fenntartó határozza meg. (melléklet: Az óvodavezető munkaköri 

leírása) 
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SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fenntartó 

Óvodavezető 

Vezető helyettes 
Gyógypedagógus 

Óvodapedagógus Dajka Gyógypedagógiai 
asszisztens 
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3.1.1.1. Az óvodavezető felelős: (Nkt. ágazati tv. 69§) 
 

- az intézmény szakszerű és törvényes működéséért,  

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és a 

pedagógiai munkáért,  

- a gyakornoki idő bevezetésért, 

- a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért,  

- a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,  

- a gyermekbalesetek megelőzéséért,  

- a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért,  

- a pedagógusi középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási 

tervelkészítéséért, a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért,  

- az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és helyi értékelési szabályzat rendszerének 

működéséért.  

 

3.1.1.2.Az óvodavezető feladata a fenntartó egyetértésével (Nkt. ágazati tv. 69§) 
 

- a nevelőtestület vezetése,  

- a nevelőtestületi és az alkalmazotti közösség értekezleteinek megtartása, 

a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése,  

- a nevelőmunka irányítása és ellenőrzése,  

- a gyermekvédelmi munka irányítása, 

- a gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása, 

- kötelezettségvállalási, munkáltatói és kiadványozási jogkör gyakorlása, 

- a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megünneplése, 

működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása,  

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

jogszabály nem utal más hatáskörbe,   

- az intézmény külső szervek előtti teljes illetve részleges képviselete, Ernő szeretném, 

ha döntenél róla 

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

ésszerű, takarékos gazdálkodás megszervezése. Ernő szerintem ezt megint el kell 

dönteni 

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

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

intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna. 
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Intézkedéséhez be kell szereznie a fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem lehetséges, a 

fenntartót haladéktalanul értesítenie kell. 

 

3.1.2. Az óvodavezető feladataiból, hatásköréből az alábbiakat átruházhatja az 

Óvodavezető-helyettesre. (Nkt. ágazati tv. 117§) 

- Egyeztetési kötelezettséget az alkalmazottak foglalkoztatására, 

munkakörülményeikre vonatkozó kérdésekben. 

- Az óvodavezető távollétében a szakmai munka ellenőrzését. 

- A nemzeti és óvodai ünnepek és hagyományok megszervezését, a nevelőtestület 

jogkörébe tartozó döntések végrehajtásának ellenőrzését. 

- A vezető távollétében a szakszerű helyettesítés megszervezését. 

- A vezetői hatáskörből átruházott feladatok igényes lebonyolítását. 

 

A köznevelési intézmény vezetője a pedagógiai munkáért való felelőssége körében szakmai 

ellenőrzést indíthat az intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes alkalmazott 

munkája színvonalának megvizsgálására külső közoktatási szakértővel. 

 

3.1.3. A gazdasági vezetői feladatokat külső szakember látja el 

 

3. 2. A vezetőknek az óvodában való benntartózkodás rendje 
 
Az óvoda nyitvatartási idején belül reggel 7. 30 – 12.30 – igés délután 17. 00 óra között az 
óvodavezetőnek vagy helyettesének az óvodában kell tartózkodnia. 
 
Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy a vezetői feladatok folyamatosan 
ellátottak legyenek. Ennek érdekében a vezetők az intézményekben való tartózkodásának rendjét 
az alábbiak szerint szervezzük meg:  
 

• Óvodavezető – benntartózkodásának általános rendje – a mindenkori jogszabályban 
előírt munkaidőben 8. 00 - 16. 00 között. teljes munkaidő esetén, és akkor ha nincs 
csoportban. Jelen esetben, csoportban van és 4 órás 

• Általános vezető helyettes - benntartózkodásának általános rendje a mindenkori 
jogszabályban előírt kötelező óráját a gyermekcsoportban tölti, órakedvezményét a 
helyettesi teendők elvégzésére fordítja. A csoporton kívül töltendő nap rendszerében 
minden tanév elején állapodunk meg, ettől, ha az óvoda ügyeinek intézése, illetve a 
csoport pedagógiai munkája úgy kívánja, szükség szerint el lehet térni.  

 
A vezetők benntartózkodásán kívüli időben a helyettesítés rendje szerint történik a vezetői 
feladatok ellátása. 
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3.3. A vezetők helyettesítési rendje (Nkt. ágazati tv. 4§) 
 
Az óvodavezető távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlását az óvodavezető helyettes látja 

el. Kivételt képeznek ez alól azok az ügyek, amelyek azonnali döntést nem igényelnek, illetve 

amelyek a vezető kizárólagos hatáskörébe tartoznak (pl. munkáltatói jogkör).  

Az óvodavezető és megbízott helyettese távolléte esetén a fenti feladatokat az óvodában dolgozó 

megbízott óvodapedagógus látja el. Intézkedési jogköre a gyermekek biztonságos megóvásával 

összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki – miden esetben a fenntartó tudomásával 

intézkedhet.  

Tartós távollétnek minősül a kétheti időtartam. 

Az óvodavezető, a vezető helyettes egyidejű távolléte esetén a helyettesítés az óvodavezető által 

adott megbízás alapján történik. 

A reggeli és délutáni ügyelet ideje alatt a vezető helyettesítésének ellátásában közreműködnek a 

munkarend szerint ez időben munkát végző óvodapedagógusok. Intézkedési jogköre az 

intézmény működésével, a gyermekek biztonságával összefüggő azonnali döntést igénylő 

ügyekre terjed ki. 

3.4. Kiadmányozási jog 
 
Kiadmányozási joggal a fenntartó rendelkezik. A fenntartó távolléte esetén a fenntartó 

megbízásával illetve jóváhagyásával az óvodavezetőnek van kiadványozási joga. 

 

Az óvoda cégszerű aláírásakor az aláíró:Fenntartó és az óvodavezető.  

Az óvodai bélyegző használatára is a fenntartó és a fenntartó jóváhagyásával az óvodavezető 

jogosult. A használaton kívüli bélyegzőt el kell zárni.  

Az óvodavezető bármilyen ügyben kizárólag a fenntartó engedélyével intézkedhet! 

 

3.5. Az óvoda dolgozói 
Az óvoda dolgozóit a köznevelési törvény előírásai alapján megállapított munkakörökre a 

Fenntartó által engedélyezett létszámban a Fenntartó döntése alapján az óvoda vezetője 

alkalmazza. Az óvoda dolgozói munkájukat a munkaköri leírásaik alapján végzik.  

Az óvodában alkalmazottak köre: óvodavezető, óvodavezető-helyettes, óvodapedagógus, 

gyógypedagógus, logopédus, gyógypedagógiai asszisztens és dajka. 
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3.6. Az intézmény működési alapdokumentumai 
A törvényes működést az alábbi, - hatályos jogszabályokkal összhangban álló – 

alapdokumentumok határozzák meg:  

 

3.6.1.Az alapító okirat  

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

nyilvántartásba vételét, jogszerű működését.(Nkt.21.§ (3)) 

 

3.6.2. Az óvoda pedagógiai programja, mely tartalmazza (20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 

6§ és a Nkt. ágazati tv. 26§) 

- Az óvoda nevelési alapelveit, értékeit, célkitűzéseit. 

- Azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek 

személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését. 

- A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődésének segítését. 

- A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységét. 

- A szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit. 

- Az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket. 

- A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket. 

- A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket.  

- A nevelési program végrehajtásához szükséges, a nevelőmunkát segítőeszközök és 

felszerelések jegyzékét. 

 
3.6.3. Az óvoda éves munkaterve (20/2012.(VIII.31.) EMMI Rendelet 3§) 
 

Az intézmény hivatalos feladatsora, amely az intézményi célok, feladatok megvalósításához 

szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési terve a felelősök 

megjelölésével.  

Az éves pedagógiai munkatervet az óvodavezető készíti el. A nevelőtestület véleményezi, 

megvitatja, kiegészíti és a nevelési évet nyitó nevelőtestületi értekezleten fogadja el, fenntartó 

hagyja jóvá. 

 

3.6.3.1. Az éves munkaterv tartalmazza:  

A kiinduló helyzetképet a pedagógiai munka hangsúlyos területein, az adott nevelési évben. 

Program tervet, mely az alábbi pontokra terjed ki:  

- nevelési év rendje, 
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- a nevelési program kiemelt tanévre lebontott feladatai,  

- az óvodavezető ellenőrző, értékelő tevékenységeinek ütemezése,  

- az óvoda belső ellenőrzési rendje: szakmai és működési, 

- hagyományok, ünnepek, rendezvények időpontja,  

- kapcsolattartási formák, programok,  

- gyermek és ifjúságvédelmi feladatok nevelési évre szóló rendje, 

- feladatelosztás a nevelőtestületben, 

- a nevelési év munkarendje óvodapedagógusok és nem pedagógus beosztású 

dolgozók, 

- nevelőtestületi értekezletek jellege, időpontja,  

 

3.6.4. Házirend (20/2012.(VIII.31.) EMMI Rendelet 5§ és Nkt. ágazati tv. 25§) 

Az óvoda házirendje a gyermeki, szülői, dolgozói jogokat, kötelességeket tartalmazza, ill. az 

intézmény zavartalan működésének legfontosabb szabályait. 

 

3.6.5. Munkaköri leírások 

Tartalmazzák az adott munkakör általános és speciális, személyre szabott feladatait. 

 
3.6.6. Beiskolázási és továbbképzési terv 

Szabályozza a beiskolázás folyamatát, a költségvetésben rendelkezésre álló pénzügyi keret 

tervezett felhasználását a Pedagógia Program céljainak megvalósítása érdekében. A fenntartó az 

óvodavezető megbízása alapján, a Nevelőtestület elfogadja. 

 

3.6.7. A dokumentumok kötelező nyilvánossága  

Az intézmény köteles a működési alapdokumentumokat nyilvánosságra hozni, hogy az 

alkalmazottak, a szülők, érdeklődők tájékozódhassanak a helyi pedagógiai programról, 

szabályzatokról. A dokumentáció hivatalos tárolási helye: az intézmény vezetői irodája.  

Ebben a helyiségben a következő dokumentumokból kell tartani 1−1 hiteles példányt: 

- Pedagógiai Program,  

- SZMSZ, belső szabályzatok,  

- Házirend,  

- Éves munkaterv,  

A dokumentumok hozzáférhetőségét az érdeklődők számára oly módon kell biztosítani, hogy az 

iratok helyben olvashatóak legyenek! 



 

15 
 

Iratkölcsönzésre a fenntartó és az intézményvezető ad engedélyt hivatalos ügyek intézése 

céljából, egyedileg meghatározott esetekben. Kikölcsönzött iratot az intézményből kivinni 

ügyintézés céljából csak a fenntartó vagy az intézményvezető írásos engedélyével lehet.  

(20/2012.(VIII.31.) EMMI Rendelet 82§ és 229/2012.(VIII.28.) Korm. rend.) 
 

3.6.8. Az elektronikus úton előállított nyomtatványok hitelesítésének rendje  

Az elektronikus úton előállított dokumentumok elektronikus aláírására az intézmény nem 

jogosult.   

Az elektromos úton előállított levelek, határozatok, ügyiratok nyomtatás után, vezetői aláírással 

és az intézmény hivatalos bélyegzőjével kell ellátni és azt az iktatóba számozás után le kell fűzni.  

A számítógépen fájl mappában kell elhelyezni az azonos tárgyú leveleket. Az óvodában 

elektronikusan keletkezett leveleket az intézményvezetői irodában található gépen tároljuk. 

Hozzáférni vezetői engedéllyel lehetséges.   

A csoportok az intézmény által készített csoportnaplókat használják a 2017/18-es nevelési évtől 

amit az intézményvezető aláírásával  hitelesít. 

 

3.6.9. Elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség - Óvoda  

- A köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) országos, elektronikus 

nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszer.   

- Az adatokat a köznevelési intézmény képviseletére jogosult személy, az intézményvezető 

a KIR honlapján keresztül küldi meg.   

- Az intézményvezető a KIR honlapján keresztül az Nkt.-ben meghatározott adatok 

megküldésével a gyermek, a pedagógus-munkakörben, valamint a nevelő munkát 

közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott részére a jogviszony létesítésének napját 

követő öt napon belül tizenegy jegyű azonosító szám (a továbbiakban: oktatási azonosító 

szám) kiadását kezdeményezi.   

- Az intézményvezetője gondoskodik arról, hogy az érintett megismerje a részére kiadott 

oktatási azonosító számot.   

- Ha a köznevelési intézmény olyan gyermekkel, alkalmazottal létesített jogviszonyt, aki 

rendelkezik oktatási azonosító számmal, a jogviszony létesítését követő öt napon belül 

köteles a jogviszony létrejöttét bejelenteni a KIR-en keresztül.   

- Az intézményvezető a KIR-ben az oktatási azonosító számmal kapcsolatosan 

nyilvántartott adatok változását a változást követő öt napon belül köteles bejelenteni.   
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- Ha az oktatási azonosító számmal rendelkező személy jogviszonya megszűnik, az 

intézményvezető a jogviszony megszűnését – a megszűnés időpontjától számított – öt 

napon belül jelenti be a KIR-en keresztül.   

- Az intézményvezető a köznevelési intézmény október 1-jei állapot szerinti közérdekű 

adatairól minden év október 15-ig – a KIR-en keresztül és az ott meghatározott formában 

– statisztikai céllal adatokat közöl.   

4. A Szülői Szervezet 
 

Az óvoda, a szülők jogaik érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében szülői 

képviseletet működtet. 

Az óvodai szülői képviselet egyetértési, véleményezési jogot gyakorol az alábbi területeken: 

- az óvodai SZMSZ kialakításában, 

- a házirend kialakításában, 

- az éves munkaterv és beszámoló elkészítésekor, 

- az ünnepélyek, megemlékezések rendjét szabályozó részeiben, 

- a szülőket anyagilag is érintő ügyekben, 

- a szülői értekezletek napirendjének meghatározásában, 

- az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában, 

- a gyermekvédelmi feladatok meghatározásában, a munkatervnek a szülőket is érintő 

részében. 

Az óvodai Szülői képviselet: 

Képviseli a szülőket és a gyermekeket az oktatási törvény megfogalmazott jogaik 

érvényesítéséhez. 

Figyelemmel kíséri a nevelőmunka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a 

nevelőtestületet és a fenntartót. 

A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési 

intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor. 

Képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten 
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5. Az óvoda közösségei, kapcsolataik egymással és az intézmény 
vezetésével 

5.1. Az óvodaközösség 
Az óvoda közösségét az óvoda dolgozói, a szülők és a gyermekek alkotják.  

 

5.1.1. Az óvodai alkalmazotti közössége  

Az alkalmazotti közösséget az óvoda nevelőtestülete és az óvodával munkaviszonyban álló 

dolgozók alkotják.  

Az óvodai alkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait egyéb jogszabályok (elsősorban a 

Munka Törvénykönyve, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a Közoktatási törvény, 

(valamint az ehhez kapcsoló rendeletek) szabályzatok rögzítik.  

A teljes alkalmazotti közösséget a Fenntartó és az óvodavezető hívja össze minden olyan esetben, 

amikor ezt jogszabály előírja, vagy az óvoda egész működését érintő kérdések tárgyalására kerül 

sor.  

Alkalmazotti értekezletet az óvodavezető az éves munkatervben rögzítettek alapján a nevelési év 

folyamán legalább kétszer, illetve szükség szerint hív össze. Az értekezleteken az óvodavezető 

tájékoztatja az óvoda dolgozóit az óvodai célokról és ismerteti a soron következő feladatokat.  

Az értekezletről jegyzőkönyv készül, melyet a megbízott alkalmazott vezet.  

5.1.2. A nevelők közössége, a nevelőtestület  

A nevelőtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét a Ktv. 56-57.§ -ai, 

valamint a R.4.§. (1.) bekezdés határozza meg. 

A nevelőtestület: 

A közoktatási törvény alapján meghatározott jogosítványokkal rendelkező testület, amely a 

nevelési intézmény pedagógusainak közössége, nevelési kérdésekben az intézmény legfontosabb 

tanácskozó és határozathozó szerve. 

Tagjai:az óvoda valamennyi pedagógusa, valamint a nevelési munkát közvetlenül segítő 

felsőfokú végzettségű alkalmazottja.(fejlesztőpedagógus, pszichológus, logopédus, 

gyógypedagógiai asszisztens)  

Feladatai és jogai:  

- A Pedagógiai Program létrehozása, módosítása és egységes megvalósítása.  

- Véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik minden, az intézményt érintő 

ügyben. 

 

 

5.1.2.1. A nevelőtestület jogosítványai  
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Döntési jogkörébe tartozik:  

- Pedagógiai Program és módosításának elfogadása,  

- Szervezeti és Működési Szabályzat és módosításának elfogadása,  

- az óvoda éves munkatervének elfogadása,  

- a nevelési intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 

- elfogadása,  

- a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása,  

- Házirend elfogadása,  

- Belső értékelési szabályzat elfogadásában 

- jogszabályban meghatározott más ügyek 

Véleményt nyilvánítás, vagy javaslat tétel:  

- a nevelési intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben,  

- az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során. 

Az óvoda nevelőtestülete a nevelési kérdésekben, az óvodai intézmény működésével kapcsolatos 

ügyekben, valamint a köznevelési törvényben és más jogszabályban meghatározott kérdésekben 

döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.  

 
5.1.2.2. A nevelőtestület értekezletei  

A nevelőtestület a nevelési év során rendes és rendkívüli értekezletet tart. A nevelőtestület rendes 

értekezleteit az óvoda éves munkatervében meghatározott napirenddel és időpontokban a 

Fenntartó és az óvoda vezetője hívja össze.  

Az óvodavezető a rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásánál a napirend három nappal 

előbb történő kihirdetésével intézkedik. Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az 

óvoda lényeges problémáinak megoldására.  

 

A nevelőtestület egy nevelési év során az alábbi értekezleteket tarthatja:  

- nevelési évet nyitó értekezlet, tanévnyitó értekezlet, 

- őszi és tavaszi nevelési értekezlet, 

- információs és továbbképzési értekezletek, 

- nevelési évet záró értekezlet, tanévzáró értekezlet.  

A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyv készül. (A jegyzőkönyvet az óvodavezető, a 

jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestület által választott hitelesítő írja alá, minden értekezleten a 

fenntartó képviselője meghívottként vesz részt).  

A nevelőtestület döntéseit és határozatait, - jogszabályokban meghatározott kivételekkel – nyílt 

szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza.  
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A szavazatok egyenlősége esetén az óvodavezető illetve a Fenntartó szavazata dönt. A döntések 

és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába (irattárba) kerülnek határozati formában.  

 
A nevelőtestületi értekezletek előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos rendelkezések 
 
A nevelőtestületi értekezletet az óvodavezető készíti elő. 

A nevelőtestület írásos előterjesztés alapján tárgyalja: 

- Pedagógiai Program, 

- SZMSZ, 

- Házirend, 

- Gyakornoki Szabályzat, 

- Intézményi munkaterv, 

- Az óvodai munkára irányuló átfogó elemzés, beszámoló, 

- A beszámoló elfogadásával kapcsolatos napirendi pontokat. 

 
A nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvével kapcsolatos teendők: 

- A jegyzőkönyvet a megbízott személy vezeti 

- Az értekezletet követő három munkanapon belül kell elkészíteni. 

- Az óvodavezető, a jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő írja alá. 

- Csatolni kell mellé a jelenléti ívet.  

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

Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Az óvodavezetői megbízással kapcsolatos rendkívüli nevelőtestületi értekezlethez a 

nevelőtestület kétharmadának, az alkalmazotti közösség értekezletének határozatképességéhez 

az óvodában dolgozók kétharmadának jelenléte szükséges. 

Az intézmény vezetésére vonatkozó program és a fejlesztési elképzelések támogatásáról (vagy 

elutasításáról) a nevelőtestület titkos szavazással határoz, egyébként döntéseit nyílt szavazással 

hozza. 

 

 
 
 
 
 
A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása: 
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A nevelőtestület a szakmai munkaközösségre ruházza az óvodapedagógusok külön 

megbízásának elosztásával kapcsolatosan a közoktatási törvényben meghatározott 

véleményezési jogkörét. 

A véleményezés gyakorlásáról a szakmai munkaközösség a következő nevelőtestületi 

értekezleten ad számot. 

 

5.1.3. Az óvodapedagógusok szakmai közösségei  

A pedagógusok munkájának segítésére - intézményen belüli és intézmények közötti 

- munkaközösséget hozhat létre az óvoda nevelőtestülete. 

A szakmai munkaközösségek maguk alakítják működési körüket, munkatervüket az intézményi 

célok figyelembevételével, az ellenőrzési, értékelési eredmények alapján készítik el. 

Feladataik:  

- a belső tudásmegosztás működtetése, 

- részt vesznek a pedagógiai folyamatok megvalósulásának ellenőrzésében, az intézményi 

önértékelésben,  

- a minősítési vizsgára, eljárásra készülő pedagógusok szakmai segítése, 

 

5.1.4. Belső Önértékelési Csoport  

Az intézményben a Belső Önértékelési Csoport létrehozása 

 A munkacsoport tagjainak kiválasztásának szempontjai: 

- intézményben dolgozó pedagógusok 

- IKT eszközök és alap szövegszerkesztési ismeretekkel rendelkezzen 

- intézményvezető 

Feladata:  

- Intézményi dokumentumok felülvizsgálata és intézményi elvárás rendszer 

megfogalmazása a külső elvárásoknak megfelelően.  

- Munkatársak, szülők tájékoztatása.  

- 5 évre szóló Intézményi Önértékelési Terv és éves Intézményi Önértékelési Terv 

elkészítése.  

- Az OH által működtetett informatikai rendszer kezelése. 

 

 

 

5.2 Szülői közösség tájékoztatása 
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Szülők tájékoztatása a belső szabályzókról (Pedagógiai Programról, az SZMSZ – ről, a 

Házirendről)  

Az óvodatitkári helyiségben kerül elhelyezésre az óvodavezető által hitelesített másolati példány 

az alábbi dokumentumokból: 

- Az óvoda Pedagógiai Programja 

- Szervezeti és Működési Szabályzat 

- Házirend  

A fenti dokumentumokat a szülők bármikor megtekinthetik.  

Szóbeli tájékoztatást kérhetnek a dokumentumokról előzetes megállapodás alapján 

bármikor,(választ kaphatnak kérdéseikre). 

A házirend egy példányát a gyermek óvodába történő beíratásakor át kell adni a szülőknek.  

Az óvodák hirdetőtábláján jelezve van a dokumentumok elhelyezése, ad tájékoztatás 

rendje. 

Honlapunk: www.suliovi.hu . 

 

6. Az intézmény működés rendje 
6.1. Az óvoda munkarendje 
 
6.1.1. Az intézmény általános rendje, és a nyitva tartás 
 
Az intézmény teljes területén, az épületekben és az udvarokon tartózkodó minden személy 

köteles: 

- védeni a közösségi tulajdont, megőrizni az óvoda rendjét és tisztaságát, 

- takarékoskodni az energiával, a szükséges anyagokkal, 

- eljárni a tűz- és balesetvédelmi előírások szerint,  

- betartani a munka- és egészségvédelmi szabályokat, 

- rendeltetésszerűen használni a berendezéseket. 

Az óvoda hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel egész éven át folyamatosan működik. A 

nyitvatartási idő: reggel 7.00 órától 18.00 óráig. Ez idő alatt a gyermekekkel óvónők 

foglalkoznak. Az óvoda nyitvatartási idején belül reggel 8 és délután 16 óra között az 

óvodavezetőnek vagy helyettesének az óvodában kell tartózkodnia. 

Szombaton és vasárnap az intézmény – kivételt képeznek ez alól a születésnapi rendezvények - 

zárva van. A zárásért az épületet utolsónak elhagyó, kulcshasználati engedéllyel rendelkező 
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dolgozó a felelős. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető adhat 

engedélyt, kérelem alapján.  

Az óvodai foglalkoztatás az alábbi napokon szünetel: 

- Március 15 

- Húsvét hétfő 

- Május 1. 

- Pünkösdhétfő 

- Augusztus 20. 

- Október 23. 

- November 1. 

- Karácsony – Újév   

Szünetek időtartama alatt nyitva tartás csak a Fenntartó engedélyével szervezett programokon 

van.  

Nevelés nélküli napok, szünetek rendje: az állami ünnepekhez igazodik.  

6.1.2. Az alkalmazottakra vonatkozó, az intézmény nyitásával, zárásával kapcsolatos 

rendelkezés  

Az óvodát reggel a munkarend szerint munkába álló, minden esetben legalább két alkalmazott 

nyithatja és zárhatja. Az épületet zárónak távozás előtt a helyiségeket körbe kell járnia, és a 

Fenntartó által összeírt zárási protokoll szerint eljárva zárja be az épületet. 

 

6.1.3. Az alkalmazottak munkakezdésének elvárt feltételei 
 

- Az alkalmazottak kötelesek az óvodában olyan időpontban megjelenni, hogy a 

munkavégzés pontos megkezdésére átöltözve rendelkezésre álljanak. 

- Valamennyi alkalmazott részére kötelező a napi tiszta, esztétikus munkaruha, munkacipő 

és védőruha használata. 

- A munkába érkezést és a távozást a jelenléti íven vezetni és aláírással igazolni szükséges, 

melynek rendszeres (hetenkénti) ellenőrzése a vezető helyettes feladata. 

 
 
 
 
 
 
6.1.4. A biztonságos intézmény feltételeinek megteremtéséről való rendelkezés 
 



 

23 
 

- A biztonságos intézmény működtetésének megteremtése céljából az épület bejárati ajtaját 

kód beírásával lehet csak kinyitni,a gyermekek testi - lelki védelme, továbbá a személy- 

és a vagyonvédelem biztosításának érdekében.  

- A látogatók csak csengetéssel tudnak bejutni az épületbe. 

A hivatalos ügyintézés a fenntartó irodájában történik. 

6.1.5. Nevelési időben szervezett, óvodán kívüli foglalkozások 

Ilyen programok a következők: helyszíni foglalkozás, sportcsarnokok, kirándulás, séta, színház, 

múzeum-látogatás, kulturális és sport programok, iskolalátogatás, stb. 

 
6.1.6. A szülők tájékoztatása 
 
A szülői nyilatkozatok, engedélyek beszerzése a nevelési év elején történik. A szülő aláírásával 

adja beleegyezését a programon való részvételre. 

A csoportok faliújságjain vagy e-mailen keresztül, a kitűzött havi program keretében kell az 

ismétlő tájékoztatást megadni a szülők felé. Az éves programterven kívüli egyéb foglalkozások 

szervezésekor – az esedékesség előtt 5 nappal – az előbbiek szerint kell eljárni a szülő 

tájékoztatásában, az engedély megszerzésében. 

 

6.1.7. A Fenntartó / óvodavezető tájékoztatása 

 

A tervezett foglalkozás, kirándulás előtt 3 munkanappal szóbeli tájékoztatást kell adni a fenntartó 

és az óvodavezető részére a kirándulás feltételeiről. 

Az óvodán kívüli foglalkozás csak abban az esetben tekinthető engedélyezettnek, ha a fenntartó 

a programot ellenjegyezte. 

 

6.1.8. Az óvodavezetői engedélyezés feltétele 
 

- 15 fős gyermek-csoportnál a kíséretet 3 óvodai dolgozó látja el, 

- a csoportnaplóban rögzített külső foglakozások szervezésének szabályaival történő 

egyezőség a szóbeli, írásbeli tájékoztatóban, 

- a csoport felkészítésének megléte (hogyan kell biztonságosan közlekedni), 

- a szülői engedélyek megléte, megfelelősége. 

- csoport névsora és a szülők neve és telefonszáma 

 

6.1.9. A pedagógus kötelessége 
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A külső programok, foglalkozások szervezésére vonatkozó szabályok maradéktalan betartása, 

valamennyi az előzőekben felsorolt és részletezett feltétel biztosítása 

 
6.1.10. Hivatali titok megőrzése 
 
Köteles a hivatali titkot megtartani, nem közölhet illetéktelen személlyel olyan információkat, 

amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a 

munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járhat. 

Amennyiben adott esetben, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, 

nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, melyek hivatali titoknak minősülnek, és 

amelynek nyilvánosságra kerülése az óvoda érdekeit sértené. 

A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az óvoda valamennyi dolgozója köteles 

a tudomására jutott hivatali titkot megőrizni. 

 

6.1.10.1. Óvodánkban hivatali titoknak minősülnek 

- Amit a jogszabály annak minősít, 

- A dolgozó személyes adataival, bérezésével kapcsolatos adatok, 

- A gyermekek és a szülők személyiségi jogaihoz fűződő adatok. 

- Továbbá, amit az óvoda fenntartója illetve a vezetője az adott ügy, vagy a zavartalan 

működés biztosítása, illetve az óvoda jó hírnevének megőrzése érdekében vezetői 

utasításban, írásban annak minősít. 

 

6.1.11. Az SZMSZ alkalmazása szempontjából külső személy:  

- Minden természetes személy, aki nem áll alkalmazotti, vagy egyéb munkavégzésre 

irányuló jogviszonyban az óvodával. 

- A külső személyek közül, speciálisnak minősül az óvodai nevelésben részesülő gyermek 

szülője, törvényes képviselője – a továbbiakban szülő - aki e mivoltának kellő igazolása 

után tartózkodhat az intézmény erre kijelölt területén. 

 

6.1.12. Szankciók 

- Ha a szülő a rá vonatkozó szabályt megszegi, az óvoda bármely alkalmazottja 

figyelmezetés után jogosult az óvoda helyiségeiből kiutasítani, és ellene hatósági 

eljárást kezdeményezni. 

- Az egyéb, engedély nélkül benntartózkodó személyek eltávolítása érdekében szükség 

esetén alkalmazni kell a rendkívüli eseménykor követendő szabályokat, illetve 

szükség esetén kérni kell a rendőrség közreműködését.  
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- Az illetéktelenül bent tartózkodóval szembeni intézkedésre – figyelmeztetés után - az 

óvoda bármely alkalmazottja jogosult és köteles. 

 

6.1.13. A működés helyi rendje  
 
Az általános működési rendről a területért felelős miniszter tanévenként rendelkezik. Az év helyi 

rendjét és a kapcsolódó fő feladatokat a nevelőtestület a tanévnyitó értekezleten véglegesíti, így 

meghatározásra kerül: 

- a nevelőtestületi értekezletek időpontja, 

- a rendezvények és ünnepségek módja és időpontja, 

- a rendszeresített foglalkozás nélküli munkanapok programja és időpontja, 

- a szünetek időpontja (a rendelet kereteihez igazodva), 

- a nyílt napok megtartásának rendje és ideje. 

A munkaterv havonkénti feladatsorát, programjait, felelőseit az aktuális hónapra a faliújságon is 

meg kell jeleníteni. A tanév helyi rendjét, a munka- és balesetvédelmi oktatást a megbízott 

csoportvezető nevelő az első óvodai héten ismerteti a gyermekekkel és a szülőkkel (első szülői 

értekezlet). 

6.1.14. A tevékenységek rendje 
 
Az intézményben a pedagógiai tevékenységek a pedagógiai programnak és a csoportos 

munkatervnek megfelelően történnek melyet a fenntartó hagy jóvá.   

A tevékenységek látogatására – azok zavartalansága miatt – csak a fenntartó és az óvodavezető 

tagjai jogosultak.  

Egyéb esetekben is a látogatásra az óvodavezető a fenntartó jóváhagyásával adhat engedélyt. A 

tevékenységek látogatásának gyermekekre és szüleikre vonatkozó szabályait a Házirend 

tartalmazza. 

6.1.15. Egyéb, a működés rendjére vonatkozó általános rendelkezések  

 

Az óvoda helyiségeit más, nem nevelési célra átengedni csak a gyermekek távollétében az  

Alapító okiratban foglaltak szerint lehetséges. 

Egyébként az óvoda épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni.  

 

Az óvoda konyhájába csak egészségügyi kiskönyvvel rendelkező személy léphet be.  
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Az óvodában tilos a reklám tevékenység kivéve, ha a reklám a gyermekeknek szól és az 

egészséges életmóddal, környezetvédelemmel, társadalmi közéleti tevékenységgel, illetve 

kulturális tevékenységgel függ össze.  

 

Az óvoda dolgozói, továbbá ügynökök, üzletkötők, vagy más személyek az óvoda területén 

kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak. (kivéve: az óvoda által megszervezett könyv-

illetve játékvásár esetén).  

 

Az óvoda helyiségeiben, területén párt, illetve politikai célú mozgalom, vagy párthoz kötődő 

szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az óvoda ellátja a gyermekek 

felügyeletét párt, vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú 

tevékenység nem folytatható.  

 

Az intézményen belül és kívül szeszesital fogyasztása tilos! Az óvoda egész területén dohányozni 

tilos!  

 

7. A gyermekek felvétele 
 
7.1. Az óvodai felvétel (Knt. ágazati tv. 49§ és 20/2012.(VIII.31.) 
EMMIRendelet( 20&és 50&) 
Az óvodába felvétel, vagy átvétel útján lehet bejutni. A felvételt minden év tavaszán beiratkozás 

előzi meg, amelynek pontos időpontját egy hónappal előtte nyilvánosságra kell hozni. Szabad 

férőhely esetén a felvétel folyamatos tanévközben is.  

A felvétel szabályai: 

- A gyermek 3. életévének betöltése (szabad kapacitás esetén 2,5 év). 

- Ha a gyermek betöltötte 5. évét kötelező felvenni. 

- A Gyvt. előírásai alapján (hátrányos helyzetűek). 

- Túljelentkezés esetén, a társult önkormányzatok területéről érkező gyermekek élveznek 

elsőbbséget. 
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A Köznevelési Törvény értelmében, abban az évben, amelyben a gyermek 5. életévét betölti, a 

nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben eltölteni, (ha a törvény 

másképp nem rendelkezik), felvételét nem lehet elutasítani.  

Az óvodába felvett gyermekeket be kell jelenteni a KIR-be. Ott oktatási azonosító számot kell 

igényelni azon gyerekek számára, akik még azzal nem rendelkeznek.(229/2012.(VIII.28.) K r.) 

 

7.2.A gyermekek jogai és kötelességei 
A Ktv. 10.§. illetve 69.§.-a szabályozza a gyermekek jogait. Az intézménynek meg kell 

teremtenie az itt taglalt jogok érvényesülésének és a kötelezettségek teljesítésének feltételeit. 

7.3.Az óvodai elhelyezés megszűnése 
A gyermek óvodához fűződő jogviszonyának megszűnéséről a Ktv.74.§.-a rendelkezik: 

- A gyermeket másik óvodába átvették. 

- A szülő írásban jelzi, hogy gyermeke kimarad. 

- Fizetési hátralékok miatt, a jogszabályban írtaknak megfelelően. 

- A gyermeket felvették az általános iskolába. 

- A jogszabályban meghatározottaktól többet van távol az óvodai foglalkozásokról. 

 

7.4. A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolása 
(20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 51§) 
Ha a szülő a gyermekét bármely előre látható ok miatt nem kívánja óvodába hozni, legalább 

előző nap 12 óráig tájékoztatni kell az óvodapedagógust. 

Ha a gyermek távolmaradása előre nem látható, azt a távolmaradás napján 9 óráig be kell 

jelenteni. 

Ha a gyermek, betegség miatt hiányzik, csak orvosi igazolással hozható ismét óvodába. 

7.5.A térítési díj fizetésére vonatkozó rendelkezések (229/2012.(VIII.28.) 

Kormányrendelet.33-34§ és a gyermekvédelmi és gyámügyi 1997. évi XXXI 

tv.) által megállapított összegben. 

- Az étkezési térítési díj befizetése minden hónap első hetében, 5.-ig történik. 
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7.7. Felmentés a rendszeres óvodába járás alól 
 
A gyermeket a szülő kérelmére, - ha a családi körülményei, képességének kibontakoztatása, 

sajátos helyzete indokolja, - a Fenntartó engedélyével, az óvoda vezetője felmentheti az alól, az 

óvodai nevelésben vegyen részt vegyen a gyermek 5 éves koráig. 5 éves kor után nem mentheti 

fel. (Ha a gyermek fejlettsége azt mutatja, hogy óvodába járás nélkül is meg tudja kezdeni az 

iskolai tanulmányait).  

 

7.8. Az óvodai elhelyezés megszűnése 
 
Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha:  

- a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján,  

- a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad a bejelentésben megjelölt napon,  

- a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján,  

- a jogszabályban meghatározottnál igazolatlanul többet van távol az óvodai neveléstől.  

(Kivéve ez alól azt a gyermeket, aki hátrányos helyzetű, illetve akit agyámhatóság 

intézkedésére vettek fel, illetve azt, aki az 5. életévét betöltötte és napi négy órát köteles 

az óvodai nevelésben eltölteni. az óvodába.)  

- A szerződésben leírtaknak leírtak alapján 
 

7.9. Hiányzás és igazolása, távolmaradási engedély 
 
A gyermekek 5 éves koruktól tankötelesek, kötelesek részt venni az óvoda foglalkozásain és az 

intézmény hivatalos rendezvényein!  

Beteg gyermek hiányzásáról a gyógyulás után orvosi igazolást kell hozni! A családi események 

miatti hiányzást a szülők előre kell, hogy jelezzék.  

A gyermekek késését és hiányzását a pedagógus a csoport mulasztási naplójába jegyzi be. A 

mulasztott napokat a heti összesítés után a szülő az óvodapedagógusnak igazolja.  

A mulasztások igazoltak, ha a gyermek előzetesen engedélyt kapott a távolmaradásra. 
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8. A dolgozók munkarendje 
 
8.1. A vezetők és az alkalmazottak általános munkarendje 
 
Az intézmény hivatalos munkaidejében felelős vezetőnek kell az épületben tartózkodni! Ezért az 

óvodavezető és az általa kinevezett helyettese heti beosztás alapján látja el az általános vezetői 

feladatokat.  

A vezető helyettes akadályoztatása esetén az SZMSZ vezetői helyettesítési rendje alapján 

történik a helyettesítés, első sorban a saját csoportban dolgozó óvodapedagógus végzi a 

helyettesítést.  

Az óvoda zavartalan működése érdekében az alkalmazottak munkarendjét az intézmény vezetője 

a vezető helyettessel közösen állapítja meg. A munkaköri leírásokat a vezető készíti el, és a 

Fenntartó hagyja jóvá.  

Az óvodavezető tesz javaslatot − a törvényes munka és pihenő idő figyelembevételével − a napi 

munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és, az alkalmazottak szabadságának 

kiadására. 

Minden alkalmazottnak és gyermeknek, szülőnek be kell tartania az általános munka- és 

balesetvédelmi szabályokat, továbbá a Házirendet az intézményben! Az ezzel kapcsolatos képzés 

az intézmény megbízott munkatársának feladata minden tanév elején. 

8.2. Az óvoda pedagógusainak munkarendje 
 
A pedagógus teljes munkaideje heti 40 óra, mely a nevelőmunka előkészítéséhez és a 

gyermekekkel való foglalkozáshoz szükséges időből áll.  

Az óvodapedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az óvodavezető 

állapítja meg, a Fenntartó jóváhagyásával. 

Írásos kérelemre a foglalkozások elcserélését az óvoda vezetője engedélyezheti. 

A pedagógus köteles munkakezdése előtt 15 perccel korábban munkahelyén megjelenni! A 

gyermekek reggeli fogadását ellátó pedagógusnak érzelmi biztonságot kell adni minden 

gyermeknek. A munkából való távolmaradást előzetesen kérvényezni kell, hogy a 

feladatellátásáról helyettesítéssel gondoskodni lehessen.  

Rendkívüli távolmaradást legkésőbb a munkaidő megkezdése előtt 1 órával jelezni kell az 

óvodavezetőnek. Az egészségvédő és biztonsági rendszabályokat – a munka és balesetvédelmi 

szabályzat követelményeit, – fokozottan kell érvényesíteni az intézményre bízott gyermekek 

esetében.  
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A gyermekek biztonsága, testi épségének megóvása nagy felelősségű és kiemelt feladat. Az 

épületben és a szabadban gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat! A felügyeletre beosztott 

pedagógus (ok) felelős (ek) a Házirend megtartásáért, a gyermekfelügyelet ellátásáért.  

Óvodapedagógusok munkarendje (20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 12§ és a (Knt. ágazati tv. 

5.sz. melléklete) 

 

8.3. A többi alkalmazott munkarendje 
 
A nevelőmunkát segítő alkalmazottak munkarendjét, - a vonatkozó jogszabályok betartásával –

Kamaraerdei Kerekerdő Óvoda fenntartója az óvodavezető és helyettese jóváhagyásával állapítja 

meg. Az egyes részlegek alkalmazottainak napi munkabeosztásánál figyelembe kell venni a 

feladatok zökkenőmentes ellátását.  

Az alkalmazottaknak munkakezdésük előtt 15 perccel kell munkahelyükön megjelenniük. 

Távolmaradásukról előzetesen értesíteniük kell az intézményt, a Fenntartót / óvodavezetőt. 

A távollevők helyettesítési rendjét úgy kell megszervezni, hogy a hiányzó kolléga feladatainak 

időszakos ellátása ne jelentsen aránytalan terhelést. Biztosítani kell a feladatok szükséges 

szakértelemmel való ellátását! 

8.4. Dolgozók megbízásának és kijelölésének elvei 
 
Az alkalmazottak feladatokra való kijelölésének és megbízásának, a munkabeosztások 

összeállításának alapelvei: 

- az intézmény zavartalan feladatellátása,  

- a dolgozók egyenletes terhelése,  

- a rátermettség és alkalmasság, 

- a szükséges szakmai felkészültség. 

A 3 hónapnál hosszabb időtartamra vonatkozó megbízást (pl. állandó helyettesítés, munkatervi 

feladat ellátása, stb.) a Kamaraerdei Kerekerdő Magánóvoda fenntartója adja az óvodavezető és 

a helyettese javaslatára. A vezető helyettes jogosult rövidebb távú, vagy alkalmankénti 

kijelölésekre. 
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8.4.1. Munkavégzés a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

módosításai szerint: 2007. évi C. törvény  

 

Gyakornoki idő kikötése (Kjt.Új 22. §) 
 
A gyakornoki idő kikötése kötelező az E-H fizetési osztályba sorolt, az intézmény 

alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörbe, határozatlan időre kinevezett 

közalkalmazottaira terjed ki, amennyiben nem rendelkeznek a munkakörhöz szükséges iskolai 

végzettséget és szakképzettséget igénylő, két évet meghaladó időtartalmú szakmai gyakorlattal, 

valamint kiterjed az intézményvezető által szakmai segítői feladatok ellátásával megbízott 

közalkalmazottaira. (részletes szabályozás a Gyakornoki szabályzatban) 

Próbaidő szabálya (Kjt. új 21/A §) 
 
Közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a kinevezésben három hónap próbaidő megállapítása 

kötelező. A 21/A §(2) bekezdése szerint a kinevezésben 3 hónapot meghaladó próbaidőt köthet 

ki a munkáltató saját döntése alapján, melynek tartalma legfeljebb négy hónapig terjedhet. 

A próbaidő meghosszabbítása tilos! A próbaidő alatt a közalkalmazotti jogviszonyt bármelyik 

fél azonnali hatállyal megszüntetheti.  

 
Közalkalmazotti munkakörök közzététele, pályáztatási rendje( Kjt.20/A §(1-4)bekezdés) 
 

- A kormányrendelet általános érvénnyel írja elő a közalkalmazotti jogviszony pályázat 

útján történő létesítését. Csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton 

részt vett, és a pályázati feltételeknek megfelelt.  

- A 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezik a közalkalmazotti pályázatnak a 

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történő 

közzétételétről. (részletes szabályozás Közalkalmazotti Szabályzatban) 

 

Kötelező munkakör-felajánlás (Kjt. új 30/A §) 
 
Célja: mindaddig, amíg a fenntartó irányítása alá tartozó munkáltatónál van betölthető másik 

megfelelő munkakör, felmentésre ne kerülhessen sor. Ennek megvalósítása érdekében a 

munkáltató legkésőbb a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor köteles tájékoztatni a 

fenntartót 

- A megszűnés következtében betöltetlenné váló munkakör megnevezéséről, továbbá 

- A betöltéséhez szükséges iskolai végzettségről, szakképzettségről, szakképesítésről, 

illetve az egészségügyi alkalmassági feltételekről,(részletes szabályozás Közalkalmazotti 

Szabályzatban) 
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9. A nevelőmunka belső ellenőrzésének rendje 
 

Az óvoda belső ellenőrzési rendszere átfogja az óvodai nevelőmunka egészét. A folyamatos belső 

ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért az óvoda vezetője a felelős.  

 

9.1. A pedagógiai (nevelő) munka belső ellenőrzésének célja: 
 

- Biztosítsa az óvoda pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, az országos óvodai 

program, valamint az óvoda pedagógiai programja szerint előírt) működését,  

- segítse elő az intézményben folyó nevelő munka eredményességét, hatékonyságát. 

- Az óvodavezető számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson az 

óvodapedagógusok munkavégzéséről, szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az 

intézménynevelő és munkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez.  

 

9.2. Óvodákban a nevelőmunka belső ellenőrzésére jogosultak 
- az óvoda vezetője,  

- külső megbízott szakértő a fenntartó megbízásával 

Az óvodavezető – az általa szükségesnek tartott esetben – jogosult az óvoda pedagógusai közül 

bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésével megbízni.  

 

9.3. Kiemelt szempontok a nevelőmunka belső ellenőrzése során 
- a pedagógusok munkafegyelme, 

- a tevékenységek minőségi megtartása,  

- a nevelőmunkához kapcsolódó adminisztráció pontossága,  

- a terem rendezettsége, tisztasága, dekorációja,  

- az óvónő-gyermek kapcsolata, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása. 

9.3.1. A nevelői munka színvonalának érdekében tett ellenőrzések:  

- előzetes felkészülés, tervezés,  

- a tevékenység felépítése és szervezése,  

- az alkalmazott módszerek,  

- gyermekek munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása,  

- az eredményesség vizsgálata, a helyi nevelési terv követelményeinek teljesítése. 
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9.3.2. Az ellenőrzés fajtái  

- Tervszerű, előre megbeszélt szempont szerinti ellenőrzés.  

- Spontán, alkalomszerű ellenőrzés:  

- A problémák feltárása, megoldása érdekében.  

- A napi felkészültség felmérésének érdekében.  

- Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet:  

- a Fenntartó 

- az óvodavezető és helyettese 

Az óvodavezető az éves munkaterv alapján a pedagógiai munka eredményessége és az intézmény 

zavartalan működése érdekében ellenőrzi, értékeli az alkalmazottak munkáját, teljesítményét. A 

pedagógusok értékelése a nevelőtestület által elfogadott pedagógus-értékelési rend szerint folyik. 

Az éves munkaterv a nevelési évet nyitó nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület 

jóváhagyásával készül. Az adott évre tervezett ellenőrzésekről már ekkor tudomást szereznek a 

nevelők. Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés területeit, módszereit, és ütemezetését. 

Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az óvodavezető dönt.  

 

Az óvodavezető minden óvodapedagógus munkáját egy alkalommal értékeli a nevelési évsorán 

(teljesítményértékelés). Nevelési évenként egy alkalommal, minden alkalmazott ellenőrzésére 

sor kerül. Az ellenőrzés tapasztalatairól a vezető feljegyzést készít, amelyet ismertet az 

óvodapedagógussal, nevelést segítő alkalmazottal.  

A nevelési év végén megtartott óvodaévzáró értekezleten, az óvodavezető az ellenőrzés 

eredményéről tájékoztatja az óvoda dolgozóit.  

A nevelési év, záró értekezletén az óvodavezető értékeli a pedagógiai munka belső 

ellenőrzésének eredményeit. Ismerteti a nevelőtestülettel az ellenőrzés általános tapasztalatait, 

megfogalmazza az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket.  

 
9.3.3.A pedagógiai munka belső	ellenőrzésének formái: 
 

-  szóbeli beszámoltatás, 
-  írásbeli beszámoltatás, 
-  értekezletekre való felkészülés 
-  dokumentációk ellenőrzése 
-  értekezleteken való aktivitás, 
-  csoportlátogatás, 
-  speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok. 

 
9.3.4.Másrészt működtetjük a belső önértékelési rendszert 
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Céljai:  

- az intézményben folyó szakmai munka színvonalának biztosítása, emelése 

- a pedagógus tanfelügyeleti ellenőrzés és pedagógus minősítés előkészülése  
A folyamatot végzik: a BECS tagjai és az általuk kijelölt óvodapedagógus kollégák 

 

10. Külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 
 
Az óvodát a külső intézményekkel, szervekkel fenntartott kapcsolataiban a fenntartó 

megbízásából megnevezett személy vagy a fenntartó megnevezett feladattal az óvodavezető 

képviseli.  

Az éves munkatervben rögzítettek alapján, a nevelőtestület is kapcsolatot tart a különböző 

társintézményekkel.  

10.1 Az iskolával való kapcsolat 
 
Az óvodából az iskolába való zavartalan átmenet megkívánja az óvoda és az iskola 

nevelőmunkájának összehangolását.  

10.2. Fenntartóval 
 
Az óvodavezető és a Fenntartó között hatékony, sikeres kapcsolat alakult ki, ami nagyban segíti 

az óvoda működését. Rendezvényeinkre meghívjuk a Fenntartót, fontosnak tartjuk, hogy a 

gyermekek személyes kapcsolatban legyenek vele. (beszámolók, megbeszélések, kölcsönös 

informálás).  

 
10.3. Kerületben lévő óvodákkal 
 
A kerületben működő óvodákkal és az óvodák vezetőivel jó kapcsolatot alakítunk ki. 

Tájékoztatjuk egymást nagyobb rendezvényeinkről és konzultálunk szakmai kérdésekben.  

 
10.4. Logopédus, Gyermekjóléti szolgálat, Nevelési Tanácsadó és az 
óvodakapcsolata 
 
Logopédiai szűrések és heti rendszerességgel foglalkozások az arra rászoruló gyermekeknél.  

Felmerülő probléma esetén az óvodavezető, az óvónő javaslata alapján veszi fel a kapcsolatot a 

nevelési tanácsadóval.  

Az óvoda gyermekvédelmi felelőse szükség szerint kapcsolatot tart a gyermekjóléti szolgálattal. 

A kapcsolattartást vezetői szinten az óvodavezető gyakorolja, gondozza.  
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10.5. Gyermekorvos, védőnők és óvoda kapcsolata 
 
Nevelési évenként az éves munkatervben rögzítettek szerint, valamint szükség szerinti 

látogatások alkalmával.  

A gyermekorvossal, védőnőkkel megállapodást kötöttünk. Ennek értelmében rendszeresen 

látogatják óvodánkat. A vizsgálatok eredményeiről amennyiben szükséges az ő írásos 

véleményük alapján az óvónők tájékoztatják a szülőket.  

 
10.6. Pedagógiai szakmai szolgáltatókkal való kapcsolattartás 
 
Az óvodavezető feladata, hogy minden évben keresse a kapcsolatot, együttműködési formákat, 

lehetőségeket a fenti szakmai szolgáltatók képviselőivel. 

 

10.7. Külső szervekkel 
 
A dolgozók foglalkozás-egészségügyi alkalmasságát az üzemorvos évenként vizsgálja.  

A Népegészségügyi Intézet ellenőrzi a higiéniai követelmények betartását, az elvégzett 

vizsgálatok eredményét jegyzőkönyvben rögzíti.  

A helyi Önkormányzattal és a szakhatóságokkal, Kormányhivatallal. 

 

11. Gyermekvédelmi munka megszervezése, ellátása (1997.évi XXXI .tv. a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról) 

 
Az óvoda kiemelt gyermekvédelmi feladatokat lát el. A gyermekvédelmi felelős éves munkaterv 

alapján végzi tevékenységét. Az óvoda vezetője és az óvodában dolgozók is közreműködnek a 

gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében.  

Az óvodavezető ellátja egyben a gyermekvédelmi feladatokat is és felelős gyermekvédelmi 

munka megszervezéséért és ellátásáért. A nevelőtestület minden tagjának feladata a 

gyermekvédelemmel kapcsolatos munkák segítése.  

A nevelési év kezdetekor írásban és szóban is ismertetni kell a szülőkkel a gyermekvédelmi 

felelős személyét, valamint tájékoztatni kell a szülőket, hogy milyen időpontban, és hol 

kereshetők fel.  
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11.1.  Az intézmény, védő, óvó előírásai 

Az óvodavezető feladata: 

A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a meglévő 

feltételrendszer vizsgálata és a feltételek állandó javítása. 

Az óvodapedagógusok feladata: 

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

ismereteket átadja (életkoruknak megfelelően), és meggyőződik ezek elsajátításáról, 

- Balesetveszély észlelésénél, illetve ha a gyermek balesetet szenved a szükséges 

intézkedések megtétele. 

Ennek érdekében: 

- Minden óvodai csoportban szükség szerint ismertetni kell az egészségük és testi épségük 

védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat és az elvárható magatartásformát. 

- Az intézmény csak megfelelő minőségi jellel látott játékokat vásárolhat. 

- A saját készítésű eszközöknél az óvodapedagógus figyel arra, hogy a tárgy a gyermekek 

testi épségét ne veszélyeztesse,  

Az óvodapedagógus köteles a játékhasználat során, a játékon feltüntetett, vagy mellékelt 

tájékoztatót, használati utasítást gondosan tanulmányozni és a játékszert a szerint alkalmazni. 

Baleset esetén a gyermekekkel foglalkozó óvodapedagógus illetve dajka kötelessége:  
 

- Az elsősegélynyújtás, 

- baleseti veszélyforrás észlelése esetén az óvodavezető és a fenntartó figyelmét 

haladéktalanul felhívni. 

- Minden gyermekbalesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az óvoda 

vezetőjének, fenntartónak illetve szülőnek. 

12. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 
 
Fenntartó feladata az egészségügyi felügyelet és a rendszeres orvosi vizsgálatok megszervezése. 

Nevelési év során meghatározott időpontban, gyermekorvos és védőnő látogatja az óvodát, 

illetve az adott gyermekcsoportot.  

Az óvodavezető biztosítja az egészségügyi (orvosi, védőnői) munka feltételeit, gondoskodik a 

gyermekek szükséges óvónői felügyeletéről és szükség szerint a vizsgálatokra történő 

előkészítéséről.  
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Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokat az óvodavezetője a fenntartó segítségével rendeli el, a 

hatályos jogszabályoknak megfelelően. A vizsgálatokat érvényes szerződés alapján az 

üzemorvos végzi el.  

13. Az óvoda dolgozóinak feladatai a gyermekbalesetek 
megelőzésében, illetve baleset esetén 

13.1. Az intézményi védő-, óvó előírások 
 
(20/2012.(VIII.31.) EMMI r. 168-169§) 
 
Az óvoda vezetője a vezető helyettessel közösen felelős az óvodában a nevelőmunka egészséges 

és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, és a gyermekbalesetek megelőzéséért.  

Az óvodában alkalmazottak általános feladatai közé tartozik a gyermekek testi épségének 

megóvása.  

Az óvónőknek fel kell hívni a gyermekek figyelmét a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező 

viselkedési szabályokra, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő 

magatartásra.  

Az óvoda minden dolgozójának ismernie kell a munkavédelmi szabályzat, tűzvédelmi utasítás és 

a tűzriadó terv rendelkezéseit (aláírásukkal igazolják). 

Az óvodai egész napos nevelőmunka folyamán a dolgozónak körültekintően kell megszervezni 

a gyermekek tevékenységét. (védő-, óvóelőírások figyelembe vételével)  

Különösen fontos ez, ha a gyerekek:  

- az udvaron tartózkodnak,  

- ha különböző közlekedési eszközzel közlednek (kirándulás előtt, stb.),  

- ha az utcán közlekednek, 

- ha valamilyen rendezvényen vesznek részt.  

Az óvoda vezetője az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi 

ellenőrzések, szemlék keretében rendszeresen ellenőrzi, s ha kell, a szükséges intézkedéseket 

megteszi.  

A munkavédelmi szabályzat tartalmazza a munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) idejét, az 

ellenőrzésbe bevont személyeket.  

Az óvoda csak megfelelő minősítési jellel ellátott játékokat vásárol.  
 

13.2. Az óvoda dolgozóinak feladatai a gyermekbalesetek esetén 
 
(20/2012 (VIII.31.) EMMI r. 168-169§) 
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Az óvodapedagógusok feladata a gyermekeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét 

esetén a szükséges intézkedéseket megtenni:  

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

- a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesíteni, 

- ha szükséges orvost kell hívni,  

- ha a gyermek szállítható, orvoshoz kell vinni,  

- a gyermekbalesetet azonnal jelezni kell a fenntartónak és az óvoda vezetőjének!  

Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor azonnal orvost kell hívni. Az 

orvos megérkezéséig nem szabad a gyermeket elmozdítani. Minden dolgozónak kötelessége az 

ellátásban részt venni.  

Az óvodában történt balesetet, sérülést az óvodavezetőjének ki kell vizsgálni. A vizsgálat során 

tisztázni kell a balesetet kiváltó személyi és szervezési okokat. A vizsgálat eredményeképpen 

meg kell állapítani, mit kell tenni a baleset elkerülése érdekében és a szükséges intézkedéseket 

az óvodavezetőnek meg kell tennie.  

A gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettség teljesítését az 

óvodavezető végzi.  

A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az óvoda fenntartójának. A súlyos baleset kivizsgálásába 

a munkavédelmi megbízottat (szakképesítéssel rendelkező) kell bevonni.  

Az óvodai nevelő munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, a 

gyermekbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az óvoda balesetvédelmi 

és munkavédelmi szabályzata tartalmazza.  

 
14. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők 

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

eseményt, amely a nevelőmunka szokásos menetét akadályozza, illetve az óvoda gyermekeinek 

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

veszélyezteti.  

14.1. Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 
- a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.),  

- a tűzeset,  

- a robbantással történő fenyegetés.  

Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen 

felettesének jelenteni. ( fenntartó, óvodavezető) 
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Az óvodavezető dönt a szükséges intézkedésekről és értesíti a Fenntartót. Akadályoztatása esetén 

az SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni.  

14.2. A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell 
- tűz esetén a Tűzoltóságot,  

- robbantással történő fenyegetés esetén a Rendőrséget,  

- személyi sérülés esetén a mentőket,  

- egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve  

- katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az óvoda vezetője szükségesnek tartja,  

- az intézmény fenntartóját. 

 

A rendkívüli esemény észlelése után az óvodavezető vagy az intézkedésre jogosult felelős 

dolgozó utasítására a veszélyeztetett épületet a benntartózkodó gyermekcsoportoknak a tűzriadó 

terv alapján kell elhagyniuk.  

A gyermekcsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen 

történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a gyermekek óvodapedagógusa a 

felelős.  

14.3. A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a 
következőkre: 

- Az épületből minden gyereknek távoznia kell, ezért a nevelőnek a mosdóban 

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 az óvodapedagógusnak meg kell számolnia!  

Az óvodavezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelősnek a veszélyeztetett épület 

kiürítésével egyidejűleg – a felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi 

feladatokról:  

- a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról,  

- a közművezetékek elzárásáról,  

- a vízszerzési helyek szabaddá tételéről, 

- az elsősegélynyújtás megszervezéséről,  

- a katasztrófaelhárító szervek (Rendőrség, Tűzoltóság, tűzszerészek stb.)  

- fogadásáról.  

Az épületbe érkező szerv vezetőjét az óvoda vezetőjének, vagy az általa kijelölt dolgozónak 

tájékoztatnia kell az alábbiakról:  
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- a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről,  

- a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról,  

- az épületben található veszélyes anyagokról, 

- a közművezetékek helyéről,  

- az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról,  

- az épület kiürítéséről.  

 

A katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a rendvédelmi, illetve 

katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a további biztonsági 

intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv vezetőjének 

utasításait az intézmény minden dolgozója köteles betartani!  

A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, és a dolgozókkal történő megismertetéséért, 

valamint évenkénti felülvizsgálatáért az óvoda vezetője a felelős.  

Az épületek kiürítését a tűzriadó terv alapján évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A 

gyakorlat megszervezéséért az óvodavezető a felelős.  

A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden dolgozójára 

kötelező érvényűek.  

 

Hőségriadó estén szükséges szabályok: 

- a gyerekeknek az udvaron nyári sapka, kalap vagy kendő viselése kötelező! 
 

- gyerekeket magas faktorszámú naptejjel kell bekenni 
 

- medence  használata, amiben vizes játékokkal lehet játszani,  
 

- árnyékolókkal használata 
 

- az egész nap folyamán gondoskodni kell a bőséges folyadékpótlásról (ásványvíz, 
limonádé, gyümölcslé, tea) 
 

- a déli órákban bent kell tartózkodni a házban (11 órától 16 óráig) 
 

- az alváshoz pamut vékony takaró használata 

Amíg a gyerekeke az udvaron vannak, huzattal és árnyékoló függönnyel hűtjük le a szobákat, 

hogy a csendes pihenő alatt kellemesebb legyen az alvás, ha a gyerekek bent tartózkodnak, a 

csoportszobákban nem lehet huzat. 

 
15. Ünnepélyek, megemlékezések rendje 
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15.1. A hagyományápolás célja, nemzeti ünnepélyek 
 
Az intézményi hagyományok ápolása, ezek fejlesztése, valamint az óvoda jó hírének megőrzése 

az alkalmazotti és gyermekközösség minden tagjának feladata.  

A nemzeti ünnepélyek, megemlékezések megtartása a gyermekek nemzeti identitástudatát és 

hazaszeretetét mélyíti. Az egyéb helyi hagyományok ápolása a közösségi élet formálását 

szolgálják. A közös ünnep, cselekvés a gyermekeket egymás megbecsülésére és tiszteletére 

neveli. 

A nevelőtestület döntése alapján bizonyos rendezvényeket, ünnepélyeket intézményi szinten, 

másokat a gyermekcsoport keretein belül tartunk meg oly módon, hogy fejlessze a gyerekek 

érzelmi kötődéseit, de ne legyen megterhelő a kicsik számára.  

15.2. Az intézmény hagyományos rendezvényei 
 
Intézményen kívüli havi programok (kirándulás, bábszínház, opera, síelés, színház, állatkert). 

 

Őszi ünnepeink: 

- Szüreti mulatság       

- Intézményen kívüli program. 

- Márton nap        

Téli ünnepeink 

- Mikulás-várás       

- Karácsonyi műsor       

- Farsang        

Tavaszi ünnepeink:   

- Március 15. megemlékezés    

- Víz világnapja       

- Föld napja        

- Anyák napja és nagymamák napja             

- Madarak és fák napja                         

Nyári ünnepeink 

- Nagyok búcsúztatója    

- Gyermeknap  

A hagyományápoló feladatokat, időpontokat, felelősöket a munkaterv határozza meg. Alapelv, 

hogy a rendezvényekre, ünnepélyekre lelkiekben gazdag, megfelelő színvonalú legyen az 
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előkészítés, és a gyermekek felkészülése – az életkori sajátosságok, képességeket és a 

rátermettséget figyelembe véve történjen. 

Az intézményi szintű ünnepélyeken és rendezvényeken a pedagógusok és testület összes dolgozó 

részvétele kötelező. 

15.3. Felnőtt közösségünk együttlétének hagyományai: - közösségfejlesztés 
 

- Adventi hetek – az ajándékkészítés izgalmai, név kihúzása, akit majd karácsonykor 

megajándékozunk.  

- Karácsony – egymás megajándékozása. 

- Nevelési év elején vagy végén, közös kirándulás szervezése, 

- Nevelés nélküli munkanapok alkalmával csapatépítő játékok  

 

A jelesebb ünnepek közül Mikulásra, Karácsonyra és Húsvétra az óvodapedagógusok közösen 

ajándékot készítenek a gyermekkel, illetve a gyermekek a szülőket is megajándékozzák saját 

készítésű tárgyakkal, emlékekkel.  

További hagyományaink: 

- A csoporton belül közös ünneplés történik a gyermekek név és születésnapjáról. 

- Évszaki hangversenyek szervezése. 

- A nevelési év során havonta zenés, illetve irodalmi jellegű előadásokat szervezünk az 

óvodáinkban. 

A népi hagyományok ápolása körében történik:  

- A jeles napokhoz kapcsolódó szokások megismertetése, felelevenítése. 

- Népi kézműves technikákkal való ismerkedés – munkadélutánok szervezése. 

- Néptánc megszervezése. 

Külön szolgáltatások szervezeti formái: 

Az alapellátáson túli foglalkozásokat lehetőség szerint a délutáni órákban szervezzük. A külön 

szolgáltatások a házirendben jelölve. A szolgáltatások díjának beszedését, elismervények 

elkészítését a szolgáltató végzi, kiírásokról önállóan gondoskodik. 

 
 
 
 

16. Záró rendelkezések 
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16.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat érvényessége  
 

Az SZMSZ a Fenntartó jóváhagyása napján lép hatályba. Érvényességi ideje határozatlan. 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat csak a nevelőtestület elfogadásával, és a Fenntartó 

jóváhagyásával érvényes.  

A hatályba lépett Szervezeti és Működési Szabályzatot meg kell ismertetni az óvoda azon  

dolgozóival is, akik nem tagjai a nevelőtestületnek, valamint azokkal, akik kapcsolatba  

kerülnek az óvodával, és meghatározott körben használják helyiségeit.  

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az óvoda  

valamennyi alkalmazottjára kötelező, megszegése esetén az óvodavezető munkáltatói  

jogkörében intézkedhet.  

16.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását kezdeményezetheti 
- a Fenntartó,  

- az óvodavezető,  

- a nevelőtestület,  

- jogszabályi kötelezettség. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell.  

 
16.3. A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata minden tanév végén 
 
16.4. Az SZMSZ nyilvánosságra hozatala 
Az SZMSZ az óvodából nem vihető el, betekintésre a vezetői irodában lehetőséget biztosítunk. 

1 példány a Fenntartónál, 

1-1 példány az óvodákban található, 

Az intézmény honlapján kivonatoltan közzétéve. 

 

 

 

 
 

17. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 
 

Az óvoda nevelőtestülete és alkalmazotti közössége a Szervezeti és Működési Szabályzatot  
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2017. év augusztus 30. napján tartott határozatképes ülésén  100 %-os igen szavazattal elfogadta.  

Az elfogadás tényét a nevelőtestület képviselői az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják.           

 alkalmazotti közösség - nevelőtestület részéről óvodavezető 

  Kelt: Budapest, 2017. augusztus 30. 

 

Kamaraerdei Kerekerdő Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát a Fenntartó egyetértését 

nyilvánította, jóváhagyta.  

 

Budapest, 2017. augusztus 30. 

         ……………………… 

 Fenntartó 

JEGYZŐKÖNYV	
 

Készült 
 

Időpontja: 2017.augusztus 30. 
 
Helyszín: Kamaraerdei Kerekerdő Óvoda  
 
Esemény: Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása 
 
Napirend: 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmának ismertetése. 
2. A SZMSZ megvitatása. 
 
Jelen vannak: 7 fő 
 
Igazoltan távollévők:0 
 
Igazolatlanul távol lévők:0 
 
Jegyzőkönyvvezető:Derzsényi Imréné 
 
Hitelesítő:   Zsidó Blanka 

 

 
 

Nyílt szavazás:  szülő:   fő 
   Igen :  fő Nem: 0 fő Tartózkodott: 0 fő 
 
A szülők a Szervezeti és Működési Szabályzatot és mellékleteit egyhangúan elfogadták. 
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HATÁROZAT 

1.Kamaraerdei Kerekerdő Magánóvoda szülői közössége a…../2017.sz határozatával a 
Szervezeti és Működési Szabályzatot és mellékleteit elfogadta. 

Az Óvodavezető megköszöni a részvételt, bezárja az értekezletet.     
 

 
Budapest, 2017.  
 
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető:  …………………………………. 
 
 
 
 
Hitelesítő  :…………………………..   
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Jelenléti ív 

Mely készült  

Időpont: 2017. augusztus 30. 

Kamaraerdei Kerekerdő Magánóvoda nevelőtestületi értekezletén 

Téma: Az óvodai SZMSZ elfogadása 
 

Név Beosztás 
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 
 
 
        intézményvezető 
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Melléklet 
Munkaköri leírás minták 

 
ÓVODAVEZETŐ munkaköri leírása 
 

Munkavállaló neve:   
Munkaköre:  

Iskolai végzettsége: Főiskolai óvodapedagógusivégzettség 
 Közoktatás vezetői végzettség 
Egyéb speciális végzettsége: szakvizsga 
Munkavégzés helye:  
Közvetlen felettese:  
Heti munkaideje:   
Kötelező óraszáma:    
Bérezése:   a KJT-ben meghatározottak szerint, külön dokumentumon  

Jogai: Az SZMSZ-ben leírtak alapján  
 
I. Általános rész 
 
Munkaköri feladatait a mindenkor érvényben levő jogszabályok figyelembe vételével, a fenntartó 
utasítása, közvetlen irányítása és ellenőrzése alatt végezni.  
Beszámolási kötelezettséggel a munkáltatónak, a fenntartónak tartozik. 
A fenntartó távollétében teljes felelősséggel gyakorolja a vezetői feladatokat, munkáltatói, 
gazdálkodási jogkör kivételével /megállapodás szerint, az aláírási jogkör is/ 
Ellátja azokat a feladatokat, melyeket a vezető hatáskörébe utal. Intézkedéseiről tájékoztatja a 
fenntartót. 
Köteles betartani a munkafegyelmet és a közösségi együttműködés szabályait. 
Titoktartási kötelezettsége van. Hiányzását, távollétét a fenntartónak kell jelentenie. 
 
 
II. A munkakör jellemzői 

 
Célja - az óvoda működésének megfelelően feladatok ellátása a gyermekek, a szülők és a 
közösség érdekében. 
 
A munkaköri feladatait a mindenkor érvényben lévő dokumentumok:  

- az Óvodai Nevelési Program 
- a Szervezeti és Működési Szabályzat 
- az Éves munkaterv önállóan és felelősséggel végzi. 
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A heti törvényes munkaidő:20 óra 
 
Kötelező óraszám heti:  20  óra, melyet a vezető beosztása alapján a gyermekek között tölti, 
amennyiben erre szükség van. (jelenléti ívben jelölve) /pl. hiányzó pedagógusok helyettesítése, 
gyermekkísérés, egyéni fejlesztés…/ 
 
Aláírási jogkör 

- Munkáltatói, munkaügyi dokumentumok, pénzügyi, gazdálkodási jogkör kivételével 
/megegyezés szerint/ 

 
Munkakörrel összefüggő feladatai: 
 
Segíti a szakmai munkaközösség, a gyakornoki rendszer működtetését. 

 
Részt vesz: 

- az óvodai nevelési program felülvizsgálatában, az éves óvodai munkaterv és a 
beszámoló elkészítésében,  

- szakmai továbbképzéseken. 
Kapcsolatot tart a társintézményekkel, szülőkkel. 
Felelős: 

- a fenntartóval egyeztetettek alapján a nevelő munka irányítása, segítése, ellenőrzése 
/éves munkatervben leírtak alapján részt vesz a pedagógiai ellenőrzésben, elkészíti a 
szükséges dokumentumokat/ 

- a pedagógiai munkával kapcsolatos dokumentumok kiadásáért, vezetésének, tartalmi 
színvonalának ellenőrzéséért, 

- a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásának 
szakszerű megszervezéséért, és ellenőrzéséért, 

- a munkaköri leírásban foglaltak betartásáért. 
Ellenőrzi: 

- a pedagógiai munkát (az éves ellenőrzési terv alapján csoportlátogatásokat végez) 
- folyamatosan az alkalmazottak /óvónők, dajkák, / munkáját, munkafegyelmét, a 

pedagógusok adminisztrációs munkáját,  
- az udvari élt tartalmas megszervezését, 
- a szülői értekezleteket, 
- a mindenkori gyermekvédelmi felelős tevékenységét, 

Javaslatot ad 
- óvodai munkaszervezési kérdésekhez,  
- a felszerelés bővítéséhez, a szükséges javításokhoz, a likvidterv elkészítéséhez. 
- a belső továbbképzések témájához és megszervezéséhez 
- az ellenőrzés feladataihoz 
- értekezletek, ünnepélyek megszervezéséhez. 

Szervezi: 
- javaslatot tesz az óvodapedagógusok beosztására, gyermekcsoport kialakítására, 
- az értekezleteket, fogadóórát. 

 
Figyelemmel kíséri: 

- az óvoda működésének pontosságát 
- a hagyományoknak a helyi körülményekhez való megvalósulását 
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Tanügyigazgatással, gazdálkodással, ügyvitellel kapcsolatos feladatai: 
 

- ellenőrzi a csoportnaplókat, személyiségi lapokat, hiányzási naplókat, 
- a fenntartó kérésére adatokat szolgáltat, teljes felelősséggel,. 
- adatokat szolgáltat a fenntartó kérésére a statisztikához, a munkatervhez, 

 
• Egyéb feladatok: 

 
Ügyviteli feladatok 
 

- az óvoda működését segítő információs rendszer működtetése, 
- statisztikai és egyéb jelentések elkészítése, az óvodatitkár munkájának segítése, 
- folyamatosan vezeti, havi rendszerességgel elkészíti a túlóra, szabadság, 

távollétjelentést, 
 
 
Jelen munkaköri leírás ……….- én lép hatályba. 
 
 Budapest,.                                                               
 
   munkáltató 
 
Az óvoda munkarendjét és a törvényi előírásokat ismerem.  
 
A munkaköri leírás egy példányát átvettem és az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek 
elismerem. 

    
          intézményvezető 
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VEZETŐHELYETTES MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

Munkavállaló neve:   
Munkaköre:  

Iskolai végzettsége: Főiskolai óvodapedagógusi végzettség 
Munkavégzés helye:  
Közvetlen felettese:  
Heti munkaideje:   
Kötelező óraszáma:    
Bérezése:   a KJT-ben meghatározottak szerint, külön dokumentumon  

Jogai: Az SZMSZ-ben leírtak alapján  
 
Óvodavezető helyettes munkaköri leírása  
 
1.Az óvodavezető helyettes konkrét feladatai:  
Az óvodavezető helyettes (a továbbiakban vez.h.) heti munkaideje 40 óra, kötelező óraszáma, 
melyet a gyerekekkel történő közvetlen foglalkozásra köteles fordítani 24 óra/hét.  
 
1.1A vezető helyettes olyan munkáltatói feladatai, melyet a vezető távollétében , vagy 
megbízása alapján lát el.  

• munkarend meghatározása, munkafegyelem betartása, ellenőrzése,  
• szabadságolási terv összeállítása, a szabadságok dokumentálása  
• hiányzások nyilvántartása,  
• a dolgozók munkavédelmi, baleset és tűzvédelmi oktatásával kapcsolatos teendők 

megszervezése, az óvoda munka-tűzvédelmi felelősével,  
• technikai dolgozók ellenőrzésével kapcsolatos feladatok elvégzése  

 
2. Pedagógiai feladatai:  

• az óvoda helyi nevelési programjának megvalósításában való részvétel,  
• az óvodai nevelés országos alapprogramjában megfogalmazott alapelvek érvényesítése,  
• világnézeti semlegesség biztosítása,  
• az óvodai nevelőmunkához segítségnyújtás,  
• megbízás szerint a nevelőtestületi és munkatársi értekezlet előkészítése, lebonyolítása,  
• a szakmai munkaközösségek segítése,  
• a vezetővel megosztva részt vesz a szülői értekezleteken, nyílt napokon,  
• az önképzések, továbbképzések megtervezésében, lebonyolításában való részvétel,  
• középtávú és éves továbbképzési tervek megbízás szerinti összeállítása,  
• az óvoda információs rendszerének kialakításában való közreműködés, működtetésben való 

részvétel,  
• az óvodavezető megbízása alapján a nevelőmunka ellenőrzésében, értékelésében, 

mérésében való részvétel, a minőségbiztosítási rendszer kialakításában és működésében 
való aktív együttműködés , 

• megbízás alapján beszámolókat készít.  
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3.Tanügy – igazgatási feladatai  
• a gyermekek felvétele, átvétele a vezető távollétében, megbízás alapján,  
• részt vesz a vezető kérésére a gyermekcsoportok kialakításában,  
• törekedik a gyermekbalesetek megelőzésére,  
• közreműködik a gyermekek egészségügyi vizsgálatának megszervezésében,  
• megbízás alapján vezeti a tanügy-igazgatási dokumentumokat,  
• a gyermekek iskolába-íratási teendőivel kapcsolatos adminisztrációs és egyeztetési 

teendőkben részt vesz  
 
4. Egyéb feladatai  

• gondoskodik az előírás szerinti selejtezésről,  
• jelzi a szükséges javítási munkálatokat, javaslatot tesz a selejtezésre,  
• a munkából való távolmaradást, az ehhez szükséges igazolásokat begyűjti, kezeli  

 
• technikai személyzet munkáját közvetlenül irányítja, megbeszéléseket tart, ellenőrzést 

végez körükben,  
• ellenőrzi a HACCP programban előírtak betartását,  
• a nyári zárás ideje alatt a vezető távollétében szervezi az időszakos karbantartási 

munkálatokat  
A felvételi és mulasztási naplók pontos vezetését rendszeresen ellenőrzi, gondoskodik azok 
nevelési év eleji kiosztásáról és nevelési év végi összegyűjtéséről – a nevelés nélküli 
munkanapokkal kapcsolatos szervezési teendőket felügyeli,  

• a szülők számára legalább 7 nappal korábban tájékoztatást ad az időpontokról, összegyűjti 
az ügyelet iránti igényeket  

• a nevelés nélküli munkanapokon szervezi a technikai személyzet munkáját, mikor hol 
legyen a nagytakarítás, hol legyen az ügyeletes csoport, stb.,  

• képviseli az óvodát a vezető megbízása alapján a fenntartó értekezletein, egyéb 
rendezvényein,  

• az óvoda dokumentumainak összeállításának előkészítésében részt vállal,  
• a dolgozókról különböző nyilvántartásokat vezet, szabadságos kartonokat, helyettesítési 

naplót, TAJ számok nyilvántartását stb.,  
• a munkavédelmi felelőssel gondoskodik a gyermek és munkahelyi balesetek 

nyilvántartásáról,  
• az óvodavezető megbízása alapján az óvodai ünnepek és ünnepélyek előkészítésében, 

szervezésében, lebonyolításában koordinálja az óvónők munkáját,  
• az óvoda tárgyi, dologi feltételeinek biztosításában részt vállal, segít a beszerzésben, az 

eszköznorma szerinti igény megszervezésében,  
• a selejtezési bizottságnak tagjaként részt vállal a feladatokban,  
• az átadott kulcsokért felelősséget vállal  

 
5. Bizalmas információk kezelése  

• Az óvoda dolgozóival kapcsolatos információkat, valamint a gyermekek és a szülők 
személyiségi jogait érintő információkat megőrzi, egyéb esetben a közalkalmazotti 
törvényben foglaltak szerint jár el.  

• Az óvodavezető távollétében teljes felelősséggel és jogkörrel látja el a vezetési teendőket.  
• A munkakörébe tartozó egyéb feladatok:  
• Javaslattételi joga: Hatályos jogszabályok alapján  
• Rendelkezési és intézkedési joga: Hatályos jogszabályok alapján  
• Információst szolgáltathat: Hatályos jogszabályok alapján  
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Nyilatkozat: 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 
példányát átvettem. 
Egyben kijelentem, hogy az általam használt gépekért, értékekért, valamint a csoportszobában 
elhelyezett berendezési tárgyakért, a munkám során használt eszközökért anyagi felelősséggel 
tartozom. 
 
A munkaköri leírás visszavonásig érvényes. A munkaköri leírás 
módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 

Kelt: 

          Név                                                                                                    Név 

                intézményvezető                                                                                  munkavállaló 
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GYÓGYPEDAGÓGUS, FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

Munkavállaló neve:   
Munkaköre:  

Iskolai végzettsége: Főiskolai végzettség 
  

Munkavégzés helye:  
Közvetlen felettese:  

Heti munkaideje:   
Kötelező óraszáma:    

Bérezése:   a KJT-ben meghatározottak szerint, külön dokumentumon  
Jogai: Az SZMSZ-ben leírtak alapján  

 
I. Általános rész 
 
Munkaköri feladatait a mindenkor érvényben levő jogszabályok figyelembe vételével, a fenntartó 
utasítása, közvetlen irányítása és ellenőrzése alatt végezni.  
Köteles betartani a munkafegyelmet és a közösségi együttműködés szabályait. 
Titoktartási kötelezettsége van. Hiányzását, távollétét a fenntartónak kell jelentenie 

CÉLJA:  

Az intézménybe járó beszédfogyatékos, enyhén értelmi fogyatékos, autizmus spektrum és 
pszichés fejlődési zavarokkal, rendellenességekkel küzdő gyermekek pedagógiai ellátása, 
terápiás megsegítése, szakvélemény készítése.  

2.      MUNKA TERÜLETEI:  

1.      komplex pszichológiai-pedagógiai vizsgálatok pedagógiai részének végzése 

2.      tanácsadás 

3.      egyéni és kiscsoportos foglalkozások vezetése 

4.      beiskolázást megelőző vizsgálatok végzése 

5.      szakvélemények készítése 

1.1 Pedagógiai diagnosztizálás: 

• pedagógiai vizsgálat alkalmával az általános képességek,részképességek,figyelem 
,emlékezet, gondolkodás, taníthatóság, tantárgyi ismeretek felmérését, azok életkori 
szinttel  való összevetését végzi, 

• szükség esetén (a szülő hozzájárulása mellett) konzultáció a gyermek/tanuló 
óvodapedagógusával, pedagógusával és egyéb intézményekkel, 

• amennyiben a komplex pszichológiai-pedagógiai vizsgálat összegzése alapján a 
gyermeknél/tanulónál sajátos nevelési igény valószínűsíthető, szükség esetén szakértői 
vizsgálatot kezdeményez. 
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1.2 Tanácsadás 

•   a hozzá fordulóknak,otthoni körülmények között is megvalósítható- ötleteket, 
tanácsokat,esetleg hozzáférhető szakirodalmat ajánl  a felmerülő problémák kezelése 
érdekében 
•    felkérésre konzultációt biztosít az oktatási-nevelési intézmények pedagógusainak és 
szakembereinek     

1.3  1.3 Csoportfoglalkozások vezetése 

     Beszédfogyatékos, enyhén értelmi fogyatékos, autizmus spektrum és  pszichés fejlődési 
zavarokkal, rendellenességekkel küzdő gyermekek/tanulók fejlesztő foglalkoztatása, a probléma 
függvényében egyéni vagy kiscsoportos formában. 

 A foglalkozásokon az alábbi főbb területek fejlesztése történik: 

o   mozgásfejlesztés 

o   testséma, téri tájékozódás fejlesztése 

o   percepció fejlesztés 

o   beszéd fejlesztés 

o   grafomotoros fejlesztés 

o   számfogalom fejlesztése 

1.4  1.4 Beiskolázást megelőző vizsgálatok 

•  elvégzi a vizsgálatot- az óvodapedagógus vagy a szülő kérésére- a nem egyértelműen 
iskolaérettnek minősített gyermekek esetében  

1.5    Szakvélemény készítése 

•   tanulási és beilleszkedési nehézséggel, magatartási rendellenességekkel küzdő 
gyermekek pedagógiai vizsgálatát követően írásos szakvéleményt készít 
•    amennyiben az írásbeli vizsgálati kérelem a gyermek oktatási – nevelési intézményéből 
érkezik, abban az esetben a szülő aláírásával igazolja a szakvéleményben foglaltak 
ismeretét 

3.     ADMINISZTRATÍV MUNKA 

•         forgalmi naplót vezet 

•         egyéni lapon rögzíti a gyermekek megjelenését 

•         feljegyzéseket vezet a foglalkozások tartalmáról 

  



 

55 
 

 

4.      EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK 
 
•        részt vesz adott esetben a csoportvezető pedagógusok által kezdeményezett 

fogadóórákon,megbeszéléseken 
•        kötelező óraszámon kívüli munkaidejét kapcsolattartásra, szakmai dokumentációra, 

felkészülésre, továbbképzésre használja 
•  elkészíti a pedagógusok és a gyógypedagógiai asszisztensek részére az SNI gyermekek egyéni   

fejlesztési tervét és megvalósulását ellenőrzi és havonta konzultációt tart részükre 
•         részt vesz a munkáját segítő továbbképzéseken, önképzéséről gondoskodik 
•         titoktartási kötelezettség 
•         szakmai protokoll és szakmai etikai kódex alapelvei szerint jár el 
•         tiszteletben tartja a hozzá fordulók méltóságát, személyiségi jogait 
•         a munkavállaló feladata továbbá mindaz, amellyel a munkaköréhez kapcsolódóan, a 

szakképzettségével összefüggően az intézményvezető megbízza 
 
5.       ÚJ FELADATOK 
Segítségnyújtás a gyermek, a tanuló neveléséhez , oktatásához, ha adottsága, fejlettsége, 

képessége,tehetsége, fejlődési üteme indokolja ( ez csak törvényileg új, egyébként eddig is 
ellátást nyert) 
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő (nem organikus SNI) gyermekek, tanulók óvodai, 
iskolai ellátásának segítése. 
A Nevelési Tanácsadó szakvéleményében foglaltak végrehajtásának ellenőrzése. 
Az új feladatok feltételeinek megteremtése és projekt-tervek kidolgozása a 2008-2009-es tanév 
feladata. 

Nyilatkozat: 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 
példányát átvettem. 
Egyben kijelentem, hogy az általam használt gépekért, értékekért, valamint a csoportszobában 
elhelyezett berendezési tárgyakért, a munkám során használt eszközökért anyagi felelősséggel 
tartozom. 
A munkaköri leírás visszavonásig érvényes. A munkaköri leírás 
módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 

 

Kelt: 

          Név                                                                                                    Név 

                intézményvezető                                                                                  munkavállaló 
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ÓVODAPEDAGÓGUS - munkaköri leírása 
 
Munkavállaló neve:   
Munkaköre:  
Iskolai végzettsége:  

Munkavégzés helye:  
Közvetlen felettese:  

Heti munkaideje:   
Kötelező óraszáma:    

Bérezése: a KJT-ben meghatározottak szerint, külön dokumentumon  
Jogállása:  
Munkáját a Munka Törvénykönyve, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a 2011. évi 
CXC törvény – a nemzeti köznevelésről az azt kiegészítő végrehajtási rendeletek, az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a Kollektív Szerződés szerint köteles az 
óvodavezető közvetlen irányítása és ellenőrzése alatt végezni.  
 
Az óvodapedagógus alapvető feladatai: 

- a gyermekek nevelése, fejlődésük segítése és fejlesztése,  
- kötelessége és joga a közoktatási törvényben foglaltak szerint közreműködni, 
- a nevelőtestület tagjaként azokat a jogokat és kötelezettségeket gyakorolja, amelyeket az 

idevonatkozó jogszabályok megbatároznak  
 
Az óvodapedagógus kötelességei:  

- munkáját az általa is elfogadott nevelési program alapján végezni, 
- a gyermekek emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartani, 
- a gyermekek fejlődést figyelemmel kísérni és fejleszteni, 
- a szülőket az őket érintő kérdésekben rendszeresen tájékoztatni, a szülő kérdésére érdemi 

választ adni. 
 
Az óvodapedagógus jogai:  

- a nevelőtestület tagjaként részt venni a nevelési program megírásában, beválásának 
vizsgálatában, ellenőrzésében és módosításában,  

- a nevelési program alapján a nevelési módszereket megválasztani, 
- szakmai munkaközösségeket létrehozni,  
- a munkájához szükséges ismeretekhez hozzájutni, 
- szakmai ismereteit továbbképzéseken gyarapítani, 
- az óvodapedagógus elvárhatja, hogy személyét megbecsüljék, személyiségi jogait 

tiszteletben tartsák, nevelői tevékenységét elismerjék. 
 
Feladatai a nevelőtestületi egység kialakításának érdekében: 
 

- vegyen részt a nevelőtestületi értekezleteken, a nevelés nélküli munkanapokon, aktívan 
járuljon hozzá a napirenden szereplő kérdések megoldásához, a témák kifejtéséhez, 
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- az információt a munkatervben meghatározott módon továbbítsa, biztosítsa, hogy 
közvetlen kollégájához eljussanak az információk, 

- a nevelőmunkát a nevelőtestület által elfogadott szellemben és módon végezze, ismerje a 
nevelőtestület határozatait, 

- működjön együtt csoportos kollégájával oly mértékben, hogy a gyermekcsoportban az 
egységes nevelési ráhatások érvényesüljenek, az együttműködés alapja a nevelési célok, 
feladatok, módszerek alkalmazása terén való egyetértés legyen, 

- a csoport szokásrendszerének tervezése és kialakítása során vegye figyelembe, hogy a 
gyermekcsoport az óvoda gyermekközösségének része, tehát a szokásrendszer bizonyos 
összetevői lényegében hasonlóak legyenek. 

 
Feladatai a családdal való együttműködés érdekében:  
 

- ismertesse a szülőkkel az óvoda nevelési programját, az óvoda sajátos arculatát, a közös 
óvodai és csoportos programokat, a csoport nevelési célkitűzéseit, 

- alakítson ki partneri együttműködést a családdal, 
- a beszoktatási időszakot nagy gonddal készítse elő, biztosítsa a gyermekek és szüleik 

számára, hogy az óvodába lépés előtt megismerkedhessenek vele, 
- a szülői értekezleteket, beszélgető köröket úgy szervezze, hogy az magába hordozza az 

aktív hozzáállást, az őszinte légkört és a kétoldalú nevelőtársi viszonyt, 
- a szülők kívánságára, a problémák megoldására szorgalmazza a fogadó órák tartását, a 

szülői megbeszéléseket, mikrocsoportos vagy egyéni megbeszélés formájában, 
- erősítse az óvoda nyitottságát a családias légkör érdekében. 

 
Az óvodapedagógus javaslatot ad: 

- az óvoda munkatervéhez, 
- az eszköz állomány bővítéséhez, 
- a szükséges javításokhoz. 

 
Az óvodapedagógus egyéb feladatai: 
 

- folyamatosan képzi magát, továbbképzésekre jár, 
- felkészülve részt vesz a nevelési értekezleteken, a nevelés nélküli munkanapokon, 
- bemutató foglalkozásokat szervez, tart az általa választott területeken, 
- képességfejlesztő foglalkozásokat tart a nevelési programnak megfelelően, 
- összehangolt munkát végez az óvoda többi dolgozójával, különös tekintettel, a csoportos 

dajkájával, akinek munkáját felelősséggel irányítja, 
- folyamatosan együttműködik a családokkal, 
- szülői értekezleteket, beszélgető köröket, fogadóórákat tart, szükség esetén 

családlátogatásokat végez, 
- az ünnepeket, rendezvényeket, kirándulásokat úgy szervezi, hogy azokon az érdeklődő 

szülők részt vehessenek, 
- kapcsolatot tart társintézményekkel, 
- szükség esetén a távollevő kollégáját helyettesíti, 
- gondot fordít a csoportszoba rendjére, esztétikumára, 
- figyel a berendezési tárgyak, eszközök állagának megőrzésére, számon tartja a csoport 

játékeszközeit, leltári tárgyait, 
- beszámol az óvodavezetőnek a tervezett kirándulások, séták időpontjáról, céljáról, a 

gyermeklétszámról és a kísérő személyekről, 
- törekszik a gyermekbalesetek elkerülésére, ha a gyermeket baleset éri gondoskodik az 

orvosi ellátásról és a szülő értesítéséről, 
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- a gyermek megbetegedése esetén értesíti a szülőt és annak megérkezéséig gondosan 
ápolja a gyermeket és a szülő által megadott módon csillapítja a lázát. 

 
 
EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK 
 
Személyre szólóan az adott nevelési év intézményi munkatervében kerül meghatározásra az 
egyébfeladat és megbízás. 
 
Az általam végzett munkáért ás a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom.  
A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően 
használom.  
Munkám során tudomásomra jutott adatokat, információkat szakmai titokként kezelem. 
Munkavégzésem során a szülőkkel és egyéb partnerekkel folytatott kapcsolattartás során mindig 
az óvoda érdekeit képviselem. 
Tudomásul veszem, hogy magántelefon használata nem gátolhatja munkavégzésemet. Az 
óvodából étel vagy bármi más ellátmány elvitele fegyelmi eljárást von maga után.  
 
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, egy példányt 
átvettem. 

        
Az óvoda munkarendjét és a törvényi előírásokat ismerem.  
 
A munkaköri leírás egy példányát átvettem és az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek 
elismerem. 
 
A munkaköri leírás visszavonásig érvényes. A munkaköri leírás 
módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 
 

Kelt: 

          Név                                                                                                    Név 

                intézményvezető                                                                                  munkavállaló 
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Gyógypedagógiai asszisztensek - munkaköri leírása 
 
Munkavállaló neve:   
Munkaköre:  

Iskolai végzettsége:  
Munkavégzés helye:  
Közvetlen felettese:  
Heti munkaideje: 40   
Kötelező óraszáma: 35   
Bérezése: a KJT-ben meghatározottak szerint, külön dokumentumon  
Jogállása:  
Munkáját a Munka Törvénykönyve, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a 2011. évi 
CXC törvény – a nemzeti köznevelésről az azt kiegészítő végrehajtási rendeletek, az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzata, szerint köteles az óvodavezető közvetlen irányítása és 
ellenőrzése alatt végezni.  
 
KÖTELESSÉGEK - Főbb tevékenységek és felelősségek összefoglalása 
 
Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése: 
 
 Feladatait az óvoda napi és heti rendjéhez igazodva, közvetlen helyettese határozza meg. 
 
• A gondjára bízott gyermekek testi épségéért teljes körű	felelősséggel tartozik. 
• Felkészül feladatainak ellátására, elvégzi az előkészítésükkel kapcsolatos teendőket. 
• Köteles gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek 
foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális segítéséről a pedagógusok iránymutatása szerint. 
• Foglalkozásokon az óvónő	irányításával segíti a csoportban folyó munkát, az eszközöket 
előkészíti, elrakja, segít a csoportszoba átrendezésében, a gyermekek eszközeinek 
előkészítésében, egyes gyermekeknek egyéni segítséget nyújt, hogy a foglalkozáson 
megfelelően tudjanak dolgozni. 
• Az óvodapedagógussal egyeztetett formában részt vesz a csoport szülői értekezletén. 
• Ügyel a folyosói rendre, a WC rendeltetésszerű	használatára, a kézmosásra, a gyermekek 
étkezésére. 
• Részt vesz a reggeli, az ebéd és uzsonnáztatás lebonyolításában. 
• Az udvari levegőztetésnél, sétánál segít a gyermekek öltözködésében, az udvari rend 
megtartásában, játékot kezdeményez. Játékfoglalkozásokat önállóan tart. 
• Sétánál, óvodán kívüli foglalkozásoknál, kirándulásoknál segíti a gyermekek utcai 
közlekedését, a programokon való kulturált részvételt. A délutáni foglalkozásokon a pedagógus 
útmutatása szerint segít a szervezett foglalkozások előkészítésében, levezetésében. 
• Esetenként önállóan megtervezi és levezeti a játékot. 
• Csendes pihenő	alatt és szabadidejében szemléltető	eszközöket készít, azokat karban tartja, 
előkészíti a következő	napokra. 



 

60 
 

• Gyógypedagógus útmutatás alapján, az SNI gyerekeknek önállóan egyéni vagy kiscsoportos 
fejlesztést végez. A megtanult fejlesztőterápiák egyes elemeit a pedagógus útmutatása szerint a 
gyermekekkel gyakorolja.	
• Kisebb baleset esetén elsősegélyt nyújt, de erről mindenképpen értesíti a beosztott 
pedagógust vagy a vezetőt. 
• Ismeri az intézmény alapdokumentumait (SZMSZ, Házirend? Pedagógiai program). 
Munkáját mindenesetben az említett dokumentumok alapján és a pedagógusok útmutatása 
szerint végzi. 
Gyógypedagógiai asszisztensi munkánk kívül a következő feladatokat is el kell látnia: 

• csoportszobák takarítása és rendbetétele 
 
FELELŐSSÉG - Különleges felelősségek 
Személyekért: 
Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek. 
Az óvoda nevelőtestületével és technikai dolgozóival összhangban szervezi munkáját, törekszik 
az egymást segítő	emberi kapcsolatok kialakítására. Részt vesz a gyermekek egészséges testi és 
mentálhigiénés környezetének kialakításában. 
A gyermekek óvodai munkájáról a szülőknek tájékoztatást nem ad, őket a megfelelő	
pedagógushoz irányítja. A hivatali titoktartás e munkakörben is kötelező. 
Vagyon: 
Felelős az intézményben lévő	iroda- és számítástechnikai berendezések rendeltetésszerű	
használatáért. Szervezi és végrehajtja a rábízott vagy vállat feladatokat. 
Tervezés: 
Figyelemmel kíséri az csoportra/gyerekekre vonatkozó terveket, azok megvalósítását 
proaktívan segíti. Saját feladatait a munkahelyi vezető	utasítása szerint tervezi és 
adminisztrálja. 
Technikai döntések: 
Betartja a tűz- munka és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a rábízott 
anyagokkal. Kialakítja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, az anyagi 
lehetőségek szerint. 
Bizalmas információk: 
A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak minősülő	
információkkal a törvényszellemében jár el, bizalmas információkat / dolgozói, gyermeki, 
szülői / csak a szükséges mértékben – az óvodavezetőjének vagy helyetteseinek utasítására 
tárhat fel. Az intézmény belső	életére vonatkozó értesüléseit köteles hivatali titokként 
megőrizni. 
Ellenőrzés foka 
Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai / PP, SZMSZ, HÁZIREND stb./ 
által megfogalmazott célkitűzések, a működési rend, a vezetői utasítások és a nevelőtestületi 
határozatok betartása alapján végzi. A fenti dokumentumokban előírtakat a gyermekekkel is 
betartatja. Ha bármely területen hiányosságot tapasztal, erről értesíti az illetékes vezetőt. 
Kapcsolatok 
Napi munkájában rendszeresen együttműködik a csoportban dolgozó pedagógusokkal,  és az 
óvodavezetéssel. Részt vesz a nevelőtestületi, alkalmazotti értekezleteken. Az intézmény 
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gyermekei és dolgozói érdekében kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszik: a 
társintézményekkel, a szülőkkel ápolja a hagyományosan kialakult kapcsolatainkat.  
 
Munkakörülmények 
Munkáját az óvodavezető	által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a 
mindenkor hatályos jogszabályok szellemében, az SZMSZ alapján végzi. 
Jogkör, hatáskör 
Gyakorolja az óvoda SzMSZ - ében biztosított jogokat, hatásköre és képviseleti joga az adott 
gyermekcsoportra terjed ki. 
Javaslattételre jogosult: az óvoda működési körébe tartozó kérdésekben. 
Véleményezésre jogosult: 

• éves munkaterv értékelés 
Döntésre jogosult: 

• pedagógiai eljárások, módszerek megválasztása témakörben 
Részvételi jog illeti meg az intézmény rendezvényein. 
BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE 
Meghatározott szempontok szerint - az egész éves teljesítményét írásban értékeli 
ELLENŐRZÉSÉRE JOGOSULTAK: 
• Intézményvezető	és helyettese 
   Gyógypedagógus 
• Külső	szakértő	egyeztetett időpontban 
 
Nyilatkozat: 
 
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 
példányát átvettem. 
Egyben kijelentem, hogy az általam használt gépekért, értékekért, valamint a csoportszobában 
elhelyezett berendezési tárgyakért, a munkám során használt eszközökért anyagi felelősséggel 
tartozom. 
 
A munkaköri leírás visszavonásig érvényes. A munkaköri leírás 
módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 
 

 

Kelt: 

        

                intézményvezető                                                              munkavállaló 
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Gyermekvédelmi felelős munkaköri leírása 
 
 
Munkáltató megnevezése:                              
Munkavállaló neve:     
Megbízatásának megnevezése: Gyermekvédelmi felelős 
Munkaterülete:    
Munkaideje: gyermekvédelmi feladatait a kötelező órán felül látja el 
Közvetlen felettese: Óvodavezető 
Munkáját a hatályos Köznevelési valamint Gyermekvédelmi és Esélyegyenlőségi Tv, 
valamint végrehajtási utasításai alapján, az óvoda SZMSZ, és a mellékletét képező 
Gyermekvédelmi szabályzat betartásával, az éves gyermekvédelmi feladatok ütemezésével 
végzi. 
Munkájának általános érvényű feladatai: 
• Munkáját, megbízatását a fenti jogszabályok figyelembe vételével végzi. 
• Ismeri, tájékozódik a folyamatos gyermekvédelmi jogszabályzókról, azokról folyamatosan 

tájékoztatja nevelőtársait. 
• A tevékenységével kapcsolatos eseményeket naprakészen dokumentálja (ellenőrzési napló) 
• Részt vesz a költségvetési koncepció elkészítésében. 
• A fenntartó által kért gyermekvédelmi beszámolókat elkészíti, azt az óvodavezetőnek 

ellenőrzésre átadja, 
• Munkáját teljes titoktartással végzi. 
Speciális feladatai: 
 
• Segíti a csoportos óvodapedagógus gyermekvédelmi munkáját 
• Közreműködik a család – óvoda- iskola kapcsolatának felelősével, segíti a szülői fórumok 

megszervezését, megtartását. 
• Részt vállal a családok tájékoztatásában szakirodalom ajánlással, az Eü. Szolgáltatási 

rendszer ismertetésével, a szociális segítő hálózat munkatársainak ismertetésével. 
• Folyamatosan figyelemmel kíséri az óvoda gyermekvédelmi dokumentumtárát, ezt 

aktualizálja a változások függvényében. Ennek érdekében napi kapcsolatban van a csoportos 
óvodapedagógussal, utána jár az információknak. 

• A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek segítése, a családdal élő kapcsolat. 
 
Kapcsolattartás: 
• Az óvodavezető - az intézkedések szükségességének mértékében- tájékozatja az egyes 

intézkedések megtételéről, 
• Évente két alakalommal beszámol a nevelőtestület előtt, a gyermekvédelmi feladatok 

elvégzéséről. 
 
A munkaköri leírás visszavonásig érvényes. A munkaköri leírás 
módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 
 
Záradék: A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek  
tekintem, annak egy példányát átvettem. 
 
Kelt:  
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Munkavállaló	 	 	 	 	 	 	 	 Munkáltató	
 
 
DAJKA - munkaköri leírása 
Munkavállaló neve:   
Munkaköre:   

Beosztása, reszortja:  
Munkavégzés helye:  
Közvetlen felettese:  
Alkalmazáshoz szükséges végzettség:  

Heti munkaideje:      
Bérezése:   a KJT-ben meghatározottak szerint,  

Jogai: Az SZMSZ-ben leírtak alapján  

Munkáját közvetlenül a tagóvoda vezető irányítja és ellenőrzi, illetve a csoportban végzett 
munkáját az óvodapedagógus irányítása mellett végzi. 

 
Felelősséggel tartozik: a rábízott csoportszoba és az ahhoz tartozó mellékhelységek rendjéért, 
tisztaságáért, berendezési és felszerelési tárgyaiért, valamint a munkáját segítő háztartási gépek 
rendeltetésszerű használatáért.  
• Munkáját az általa is elfogadott nevelési program alapján végzi, tiszteletben tartja a 

gyermekek emberi méltóságát és jogait, 
• Köteles betartani és betartatni az ÁNTSZ rendelkezéseit, a munkavédelmi és tűzvédelmi 

szabályokat, 
• Feladata a HCCP rendszer előírásainak betartása külön szabályozás szerint, 
• Részt vesz a munkatársi értekezleteken, ünnepeken, megemlékezéseken, a csoport szülői 

értekezletein, alkalmanként a nevelés nélküli szakmai napokon, 
• A csoportos dajka a szülőnek nem adhat érdemi tájékoztatást az óvoda belső életéről! 

A szülők érdeklődése esetén csak olyan felvilágosítást adhat, ami közvetlen a gyermek napi 
tevékenységéről, egészségügyi állapotáról szól. Nevelési kérdésekben, magatartási 
gondoknál, problémák felmerülése esetén, udvariasan irányítsa a szülőt az 
óvodapedagógushoz, tagóvoda vezetőhöz, vagy az óvodavezetőhöz. A szülőkkel 
tisztelttudóan beszél és viselkedik. 

• A csoportos dajka munkavégzése során elsődleges feladata a gyermekekkel közvetlenül 
kapcsolatos tevékenységek végzése, a folyamatosság és a biztonság érdekében. 

 
Napi feladatok: 
 
8. 00 - 9. 00 – ig tartó időszakban 

- A csoportszobák portalanítása 
- Előkészíti a reggelizéshez szükséges eszközöket 
- A konyhás dajka által elkészített reggelit beviszi a kért csoportszobába. 

 
 
9. 00 - 11. 00 - ig tartó időszakban 
Az óvodapedagógussal közösen fogadja a gyermekeket,  
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Előzetes egyeztetés alapján részt vesz az óvodapedagógus irányításával összhangban, a 
napirendhez igazodva a mindennapi nevelőmunkában: 

- Az óvodapedagógus elvárásai szerint segít a szokások kialakításában, a 
folyamatos reggeliztetésben, mosdóztatásban, 

- Reggeli után rendet rak, kihordja az edényeket a konyhába, 
- Az óvodapedagógus munkáját közvetlenül segíti a foglalkozási és más eszközök 

előkészítésével, tisztántartásával, elrakásával, - a séták, kirándulások kíséretével. 
- Segít a torna eszközök előkészítésében a tornateremben foglalkozás előtt, ill. a 

rendrakásban. 
- Amíg az óvodapedagógus mikrocsoportban tevékenykedik, részt vesz a 

gyermekek játékában, - ha kérik és igénylik, pl.: szabályjáték, társas játék. 
- A gyermekek gondozását az óvodapedagógussal összhangban végzi. Az 

egyéni bánásmód és a bátorító nevelés módszereinek alkalmazásával, a 
gyermekekkel szeretetteljesen, türelmesen bánik, halk hangnemben beszél 
hozzájuk. 

- Előkészíti a délelőtti gyümölcsevést. 
- Részt vesz a gyermekek közvetlen gondozásában – mosdóztatás, szükség esetén 

az átöltöztetésben, az étkezésben, a fürdetésben, stb.  
- Részt vesz a gyermekek öltöztetésében.  Segít a folyamatosság kialakításában, a 

hosszas várakozás elkerülése érdekében – ha 5-6 gyermek felöltözött – az egyik 
óvónő segítségével folytatja az öltöztetést.  

 
11. 00 – 13. 00 – ig tartó időszakban 

- Részt vesz az udvari életben, segít kihordani a játékeszközöket. Tavasszal, nyári 
zárás után illetve szükség szerint fertőtleníti az udvari játékokat. 

- Szükség szerint részt vesz az udvari életben, felügyeli a gyermekek játékát, részt 
vesz a mikro csoportos sétákon, illetve az udvaron történő foglalkozásokon: pl. a 
környezetismereti tevékenységekben - a csoport növényeinek gondozásában 
(ültetés, locsolás, gyomlálás, stb.) 

- Előkészíti az eszközöket az ebédhez, figyeli a WC-re beérkező gyermekeket, 
szükség esetén segít, irányítja a naposok munkáját. 

- Levegőzés után az óvodapedagógusokkal közösen segít a gyermekeknek a 
vetkőzésben, mosdóztat, gondoskodik az öltöző rendjéről, 

- Segíti az étkezést: tálal, ételt oszt, leszedi az edényeket, 
- Ebéd után kihordja a konyhába a szennyes edényt, letörli az asztalt, felsöpör, 

felmos, kikészíti az alváshoz az ágyakat, kiszellőzteti a csoportszobát, szükség 
esetén óvónői segítséggel, 

- Kitakarítja a mosdót, fertőtlenít, felmosás. 
 
13. 00 – 14. 00 – ig tartó időszakban 

- A gyermekek lefekvése után felsöpri, felmossa a folyosókat. 
- Alvásidő alatt szükség szerint végzi az éppen aktuális általános feladatait, elvégzi 

a csoportos óvónők által rábízott tevékenységeket, (részvétel a csoport, öltöző 
dekorálásában, ajándékkészítésben, varrásban, vágásban, stb.) 

- Szükség esetén segít a csoportszobai és az óvoda kerti növények gondozásában. 
 
 
Évente kétszer a téli szünetben és – a nyári zárás alatt – teljes körű nagytakarítást végez a 
rábízott helyiségekben, (A berendezések, eszközök, játékok és textíliák fertőtlenítése, alapos 
tisztítása, udvari játszóház, homokozó játékok, asztalok, székek lemosása - előkészítése az új 
nevelési évre,) 
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EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK 
 
Személyre szólóan az adott nevelési év intézményi munkatervében kerül meghatározásra az 
egyébfeladat és megbízás. 
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 
példányát átvettem. 
Az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. 

A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésszerűen használom. 

A gyermekek családi jogállásával kapcsolatban, illetve az óvodát érintő ügyekben, amely 

munkakörömnél fogva tudomásomra jutott titoktartási kötelezettség terhel. 

Az óvodából étel vagy más óvodai ellátmány elvitele fegyelmi eljárást von maga után.  

A munkaköri leírás visszavonásig érvényes. A munkaköri leírás 
módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 
 

 
Budapest,  
 
        munkáltató 
A fentieket tudomásul veszem:  
 
        munkavállaló 
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KONYHAI DAJKA  munkaköri leírása 
 

Munkavállaló neve:   
Munkaköre:   

Beosztása, reszortja:  
Munkavégzés helye:  
Közvetlen felettese:  
Alkalmazáshoz szükséges végzettség:  

Heti munkaideje:      
Bérezése:   a KJT-ben meghatározottak szerint.  

Jogai: Az SZMSZ-ben leírtak alapján.  

A feladatok részletes felsorolása.  

• Munkavégzéshez köteles az előírásoknak megfelelő ruhát viselni! Balesetveszélyes 
cipőt, papucsot nem használhat. 

• Gondoskodik saját és a munkatársai testi épségéről, a balesetek megelőzéséről, a 
munkavédelmi szabályok betartásáról, jelzi felettesének a balesetveszélyes körülményt 

• Betartja és betartatja a munkafegyelmet, a belsőszabályzatokat, a közösségi élet 
magatartási szabályait és az egészségügyi előírásokat 

• Az élelmezésvezetőtől átvett nyersanyagokat, élelmiszereket előkészíti, a kívánt módon 
mossa, tisztítja, aprítja, adagolja 

• Csak kifogástalan nyersanyagot, élelmiszert használ fel, a nem friss, sérült vagy 
fertőzésgyanús nyersanyagot a szabályosjegyzőkönyv felvétele mellett azonnal 
eltávolítja a konyháról. 

• Használati előírás szerint, balesetmentesen működtet akonyha gépeit. 
• Betartja az élelmiszerek tárolására, hűtésére vonatkozó szabályokat, az elkészült 

ételeket az utolsó csoport étkezéséig melegen tartja.  
• A szennyeződött edényeket, eszközöket a közegészségügyi előírás szerint mosogatja 

(több fázis), a konyha berendezési tárgyait, az ételmintás zacskókat  karbantartja és jelzi 
a vezetőnek, ha fogyóban van. 

• A kiszolgált ételekbőlszabályosan mintát vesz, és azt címkézve, 72 óráig elkülönítetten, 
hűtőszekrényben megőrzi.  

• Összegyűjti az ételhulladékot, és a tároló edényekbe viszi 
• Felelős azért, hogy a konyhában idegen ne tartózkodjon 
• A konyha rendjének, tisztaságának fenntartásáért 
• Tisztántartja a konyhaüzemi helyiségeket:előkészítő területét elkülönítve a feltálalandó 

ételtől, tároló helyiség, ebédlő helyiség, fürdők stb.)  
 

• Takarítja a bútorzatot, a berendezési tárgyakat, és naponta felmossa a padozatot 
fertőtlenítő oldattal 

• A szemetes edényeket naponta kimossa, fertőtleníti 
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• Péntekenként nagytakarítást végez az ebédlőben és a konyhában, melynek során 
fertőtlenítő oldattal lemossa a csempéket, kimossa a hűtőszekrényeket, berendezési 
tárgyak, eszközök tisztítását és fertőtlenítését 

• Az étkezők magatartásával kapcsolatos panaszait az szervezési igazgatóhelyettesnek 
jelenti 

• A nyári szünet szabadságon kívüli idejében a  vezető és a vezető helyettes  által 
megszabott munkarendben  nagytakarítást végez . 

• Betartja a HACCP előírásait, vezeti a HACCP dokumentációit 
• A tavaszi, őszi és téli szünetekben a konyha és az ebédlő területén nagytakarítást végez. 
• Határidőre és minőségi kivitelezésben ellátja mindazon más feladatokat, amikkel a 

vezető és a vezető helyettes megbízza 
 

9. Hatáskörök, jogkörök. 
 

• Hatásköre kiterjed teljes tevékenységkörére. 
• Gyakorolja a munkavállaló jogszabályokban biztosított jogait. 
• Jogosult (és köteles) az közvetlen vezetője figyelmét felhívni, minden szabályellenes  
• jelenségre. 

 
10.Felelősségi kör. 
 

• A feladatkörébe tartozó tevékenységek színvonalas teljesítése, és feladatainak  
megszabott határidőre történő elvégzése; 
• SZMSZ - ben, Pedagógia Programban és a Házirendben megfogalmazott feladatok és 

követelmények teljesítése. 
• Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható: 
• Munkaköri feladatai határidejének be nem tartásáért, vagy hiányos elvégzéséért. 
• A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért. 
• A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a 

gyermekek jogainak megsértéséért. 
• Leltáríven átvett eszközökért anyagi felelősséggel tartozik, a meghibásodásukat  
jelenti kell a  közvetlen felettesének. A javításra átadott eszközt a leltáríven dátummal  

fel kell tüntetni az átadás napját. 
• A munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért. 
• A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 

 
11.Információs kapcsolatok.  

• Információt, utasítást csak a vezetőtől és a vezető helyettestől kaphat. 
 

 
12.Helyettesítések.  

• Szervezési igazgatóhelyettes kijelölése alapján. 
 
 
14.Titoktartási kötelezettség.  
 

• harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli az intézménnyel  
• kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről munkája során  
• szerzett tudomást. E kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony megszűnése után is  
• határidő nélkül fennmarad. 
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15A munkaértékelés kritériumai.  
 

• Belső ellenőrzés értékelése alapján, valamint a külső szakértővel történő értékelés 
szakmai ellenőrzés során 

 
A munkaköri leírás visszavonásig érvényes. A munkaköri leírás 
módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 
 

Záradék: A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek  
tekintem, annak egy példányát átvettem. 
 
 
 
Kelt:  

	

	

Munkavállaló	 	 	 	 	 	 	 	 Munkáltató	
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Adatkezelési szabályzat 
 
 
Általános rendelkezések    
 
Az adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja  
Az alkalmazottak, valamint a gyermekek adatainak nyilvántartása, kezelése, továbbítása, 
nyilvánosságra hozatala, intézményi rendjének megállapítása, az ezekkel összefüggő 
adatvédelmi követelmények szabályozása.   
 
1. A szabályzat alapját képező jogszabályok  

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

- A 2012. évi CXXIV. törvény a Nemzeti Köznevelésről szóló  
- A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény (továbbiakban Kjt.) 

83/ B-D §-ai és az 5. számú melléklete  
- A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.)  EMMI - 

rendelet    
-  

2. A szabályzat hatálya  
A szabályzat hatálya kiterjed az óvoda vezetőjére, vezető beosztású alkalmazottra, minden 
közalkalmazottjára, továbbá az intézmény gyermekeire.  
Ezen szabályzat szerint kell ellátnia:  

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

- a gyermekek adatainak nyilvántartását, továbbítását, kezelését (továbbiakban: gyermekek 
adatainak kezelése).  

A szabályzatot megfelelően kell alkalmazni a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése után, 
illetve e jogviszony létesítésére irányuló előzetes eljárásokra. A gyermekekkel kapcsolatos 
titoktartási kötelezettség független a közalkalmazotti jogviszony fennállásától, hiszen az annak 
megszűnése után határidő nélkül fennmarad.    
 

I. A közalkalmazottakra vonatkozó adatkezelés 
 

1. Felelősség a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért 
 
1.1. Az intézményben a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért 
felelősséggel tartozik:  

- az óvoda vezetője  
- az óvodavezető helyettese  
- a közalkalmazott a saját adatainak közlése tekintetében  

 
a) Az óvoda vezetője felelős a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok védelmére és 
kezelésére vonatkozó jogszabályok, valamint a szabályzatban rögzített előírások megtartásáért, 
illetve e követelmények ellenőrzéséért.  
b) Az óvodavezető, a helyettes, felelősek az illetményszámfejtés körébe tartozó adatok 
intézményen belüli feldolgozása és továbbítása során az adatvédelmi rendelkezések betartására.   
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2. Az alkalmazottak nyilvántartott adatai      
 
2.1. A köznevelésről szóló törvény alapján nyilvántartott adatok:  
a) Név, születési hely és idő, anyja neve, oktatási szám, ped.ig szám, állampolgárság;  
b) Lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, azonosítószám; 
c) Végzettségre szakképzettségre vonatkozó adatok       
 
Munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok:  

- iskolai végzettség, alkalmazási feltételek igazolása  
- munkakör megnevezése  
- munkáltató neve, címe, OM azonosítója  
- munkában töltött idő,  
- közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, besorolással kapcsolatos adatok  
- alkalmazott részére adott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek  
- munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre 

irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés  
- munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelő 

tartozás és annak jogosultja 
- vezetői beosztás, besorolását, 
- szabadság, kiadott szabadság  
- alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei  
- az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei  
- az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei  
- a többi adat az érintett hozzájárulásával  

 
Az alapnyilvántartás rendezetten tárolja és feldolgozza a közalkalmazotti jogviszonyával 
összefüggésben keletkezett és azzal kapcsolatban álló adatait. Az alapnyilvántartás adatkörén 
kívül – törvény eltérő rendelkezése hiányában – adatszerzés nem végezhető, ilyen adat nem 
tartható nyilván.  
 
3. A közalkalmazotti adatkezelésben közreműködők feladatai: 
 

a) Az intézmény közalkalmazottainak adatkezelését az óvodavezető az óvodavezető 
helyettes és az iskolatitkár közreműködésével végzi.  
b) A magasabb vezető beosztású óvodavezető tekintetében a közalkalmazotti adatkezelést 
a munkáltatói jogokat gyakorló fenntartó szerv látja el.  
c) Az adatkezelés során gondoskodni kell arról, hogy:  

- az adatok megállapítása, kezelése megfeleljen a jogszabályi rendelkezések 
tartalmának  

- a személyi adatok alapja a közokirat, vagy írásbeli nyilatkozat, rendelkezés, 
bíróság vagy más hatóság jogszabályi rendelkezés  

- a jogviszonnyal összefüggő adat törlésre, vagy helyesbítésre kerüljön, ha a 
valóságnak már nem felel meg  

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

a) A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a munkáltató megnevezése, a k.a. 
neve, besorolására vonatkozó adat közérdekű, ezeket nyilvánosságra lehet hozni a k.a. 
előzetes tudta és beleegyezése nélkül.  
b) A k.a. személyi anyagát áthelyezésen kívül kiadni nem lehet.  
c) Az óvoda a nem nyilvános személyes adatokat csak törvényben meghatározott 
esetekben és célokra, illetve az érintett erre irányuló írásbeli hozzájárulásával 
használhatja fel, vagy adhatja át harmadik személynek.  
d) A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörébe tartozó és a közoktatásról szóló tv. 2. 
számú mell. Felsorolt adatok – a 2 sz. mell. 3. pontja alapján- továbbíthatók:  

- a fenntartónak  
- kifizetőhelynek  
- bíróságnak 
- rendőrségnek, ügyészségnek,  
- államigazgatási szervnek  
- A munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a 

nemzetbiztonsági szolgálatnak.  
- Ezenkívül a Kjt. 83 / D § szerint a közalkalmazott felettesének, a 

minősítést végző vezetőnek, a törvényességi ellenőrzést végző szervnek, a 
fegyelmi eljárást lefolytató testületnek, vagy személynek.   

e) Az adattovábbítás  a d) pontban felsoroltak írásos megkeresésére postai úton ajánlott 
küldeményként, kézbesítés esetén átadókönyvvel történhet. Intézményen belül papír 
alapon, zárt borítékban.  
f) Az adattovábbítására az óvoda vezetője jogosult. Az illetményszámfejtő hely részére 
történő adattovábbításban az önkormányzati hivatal pénzügyi gazdálkodója működik 
közre.  
g) Az óvoda a nem nyilvános személyes adatokat, a törvényben meghatározott esetekben 
és célokra, illetve az érintett írásbeli hozzájárulásával használhatja fel, adhatja tovább a 
K.a. alapnyilvántartás, adatkörébe tartozó adatokat.   

 
5. A közalkalmazott jogai és kötelességei  
 

- A közalkalmazott a saját személyi anyagába, sz. adatait tartalmazó egyéb 
nyilvántartásokba korlátozás nélkül bele tekinthet. Az óvoda vezetőjétől írásban kérheti 
adatai javítását.   

- A közalkalmazott felelős azért, hogy a munkáltatónak átadott, bejelentett adatai hitelesek, 
pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek.  

- A ka. az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles írásban tájékoztatni 
az óvoda vezetőjét, aki 3 napon belül köteles intézkedni az adatok aktualizálásáról.   

 
6. A személyi irat.  

-  szempontból személyi irat minden adathordozó, amely a közalkalmazott jogviszony 
létesítésekor, v közalkalmazott agy annak megszűnésekor keletkezett és a 
közalkalmazott személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz.  

- Személyi iratok körébe tartozik:  
Ø személyi anyag iratai  
Ø közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok  
Ø más jogviszonnyal összefüggő adatok pl. adó bevallás  
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Ø a  közalkalmazott személyes kérelmére kiállított, vagy önként átadott 
személyes adatokat tartalmazó iratok   

Az iratokban szereplő személyes adatokra az idevonatkozó jogszabályok érvényesek.   
 
7. A személyes irat kezelése  
 
Az intézmény állományába tartozó közalkalmazott  személyi iratainak őrzése és kezelése az 
óvodavezető feladata. A számítógépes nyilvántartó rendszer működtetése az óvodatitkár 
közreműködésével az óvodavezető feladata.  
A személyi iratokba betekinteni jogosult személyek:  

- a felettese  
- a közalkalmazott teljesítményértékelést végző vezető h.  
- a tv. ellenőrzést végző szerv  
- a fegyelmi eljárást lefolytató testület, vagy személy  
- munkaügyi, polgári jogi, közig. per kapcsán a bíróság  
- közalkalmazott ellen indult büntetőeljárásban nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság  
- az illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal megbízott munkatársa 

feladatkörén belül  
- az adóhatóság, a társadalombiztosítási igazgatási szerv, az üzemi baleseteket kivizsgáló 

szerv és a munkavédelemi szerv  
 
Az intézményben keletkezett személyi iratok kezelése jelen szabályzat, valamint a 11/1994. 
(VI.8.) MKM rendelet iratkezelési előírásai alapján történik.  
 
A személyi anyag tartalma:  

- közalkalmazott alapnyilvántartás 
- erkölcsi bizonyítvány  
- a végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevél másolat 
- továbbképzési tanúsítvány másolata 
- kinevezés és annak módosítása  
- vezetői megbízás, vagy visszavonás 
- címadományozás 
- besorolás iratai, jogviszonnyal kapcsolatos iratok 
- hatályban lévő fegyelmi büntetést kiszabó határozat 
- közalkalmazott igazolás másolata  

 
A fent felsorolt iratokat minden esetben együtt kell kezelni. 
A közalkalmazott jogviszony létesítésekor az alapnyilvántartással együtt össze kell állítani a 
közalkalmazott személyi anyagát, melyben más írat nem tárolható.  
A személyi anyagot keletkezésük sorrendjében, személyenkénti iratgyűjtőben kell őrizni.  
A személyi anyagot – kivéve azt, amelyet áthelyezés esetén átadtak- a  közalkalmazott 
jogviszony megszűnésétől számított ötven évig kell megőrizni.  
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A gyermekek adatainak kezelése és továbbítása 

 
1. Felelősség a gyerekek adatainak kezeléséért  
 
1.1 Az óvoda vezetője felelős a gyermekek adatainak nyilvántartásával, kezelésével, 
továbbításával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések megtartásáért, az adatkezelés 
ellenőrzéséért.   
 
1.2 A helyettes, óvodapedagógus a munkakörükkel összefüggő adatkezelésért felelősek.   
 
2. A gyermekek nyilvántartható és kezelhető adatai  
 
2.1. A gyermekek személyes adatai a Nemzeti Köznevelési trv.-ben meghatározott 
nyilvántartások vezetése céljából.  

- pedagógiai célból  
- gyermekvédelmi, egészségügyi célból   

 
2.2 A köznevelésről szóló idevonatkozó törvény alapján nyilvántartott adatok:  

a) A gyermek neve, születési helye, ideje, állampolgársága, lakhelyének címe, nem 
magyar állampolgárság esetén az ország területén való tartózkodás jogcíme és az ehhez 
tartozó okirat megnevezése, száma, oktatási azonosítója, TAJ száma  
b) A szülő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma  
c) A gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok  
d) Sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok  
e) A gyermekbalesetre vonatkozó adatok  
f) A többi adat a szülő hozzájárulásával  
g) A jogszabályban biztosított kedvezményekre való jogosultság adatai   

 
3. Az adatok továbbítása  
3.1 Az adatok továbbítására az óvodavezető jogosult:  

- KIR, fenntartó, bíróság, rendőrség, önkormányzat  
- sajátos nevelési igényre a szakszolgálatok intézményeinek  
- az óvodai fejlődéssel, iskolába lépéssel kapcsolatban  
- a gyermek óvodai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett óvodához  
- az egészségügyi feladatokat ellátó intézményeknek 
- a család és gyermekvédelemmel foglalkozó szervezeteknek, intézményeknek   

 
3.2 Nem szükséges az adattal kapcsolatosan rendelkezésre jogosult beleegyezése az 
adattovábbításhoz, ha az óvoda vezetője a gyermek más vagy saját magatartása miatt súlyos 
vészhelyzetbe kerülhet vagy került.   
 
4. Az adatkezelés intézményi rendje  
 
Az óvodában az adatkezelést végző vezető, óvodapedagógus tájékoztatja a szülőt az 
adatszolgáltatásról az ide vonatkozó jogszabályról. Az önkéntes adatszolgáltatásnál fel kell hívni 
a szülő figyelmét arra, hogy az adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező, amelyet az iraton 
a szülő aláírásával együtt fel kell tüntetni. A felvételi előjegyzési naplóba az adatokat a 
jelentkezéskor a szülőtől az óvodavezető veszi fel.   
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4.1 Az óvodába felvett gyermekek nyilvántartására szolgáló Felvételi és mulasztási naplót 
gyermekcsoportonként az óvodapedagógusok vezetik.  
Az óvodai foglalkozásról az óvodapedagógus Csoportnaplót vezet, a gyermek óvodai 
fejlődéséről Fejlődési naplót.  
 
4.2 Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt-, amely 5 év, 
gyermekvédelmi ügyekben 3 év.    
 
4.3 A gyermekre vonatkozó minden adat továbbítása az óvodavezető aláírásával történhet, 
akadályoztatása estén a helyettesítési rend szerint kell eljárni.   
 
5. Titoktartási kötelezettség  
 
5.1  Az óvoda dolgozóit hivatásuknál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási 
kötelezettség terheli a gyermekkel és családjával kapcsolatos minden olyan tényre, adatra, 
információra vonatkozóan, amelyről a gyermekkel, szülővel való kapcsolattartás során szerzett 
tudomást.  
 
5.2 A gyermek szülőjével közölhető minden gyermekével összefüggő adat, kivéve, ha az adat 
súlyosan sértené vagy veszélyeztetné a gyermek érdekét.   
 
5.3 Az adat közlése akkor veszélyezteti vagy sérti súlyosan a gyermek érdekét, ha olyan 
körülményekre vonatkozik, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését 
gátolja vagy akadályozza, és amelynek bekövetkezése szülői magatartásra, közrehatásra 
vezethető vissza.    
 
5.4. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület 
tagjainak egymás közti, a gyermek fejlődésével összefüggő megbeszélésre. A titoktartás kiterjed 
mindazokra, akik a nevelési értekezleten részt vettek.   
 
5.5. A titoktartási kötelezettség alól a szülő írásban felmentést adhat.   
 
5.6. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a gyermek adatainak a közoktatásról szóló 
törvény 2. sz. mellékletében meghatározott nyilvántartására és továbbítására.   
 
5.7. A közoktatásról szóló törvényben meghatározottakon túlmenően a gyermekekkel 
kapcsolatban adatok nem közölhetők.       
 
 
 
 
Budapest, 2017.          intézményvezető     
 
 
 
     P.H. 
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„GYERMEKVÉDELEMI TERV” 
 

A család tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése és ezzel együttesen a gyermek iránti 
felelősség ébrentartása. Tapintatos, személyes kapcsolat kialakítása azokkal a családokkal, akik 
segítséget kérnek, vagy látszólag segítségre szorulnak. 
 
A gyermekvédelmi munkát a humánum, segítőkészség, a megértés és a támaszadás jelenti.  
A kedvezőtlen szociális, gazdasági, családi és intézményi hatások az értékek és a normaválság, 
az egyre több családban érzékelhető életvezetési problémák miatt növekszik a feszültségszint 
és csökken a feszültségtűrő képesség, ami a családi otthonokban érezteti hatását és 
leggyakrabban a gyerekeken vezetődik le. A fentiek káros hatása megjelenik az óvodában is, a 
gyermekek teljesítmény-, magatartás-, és kapcsolatzavarainak formájában. 
Az óvodai gyermekvédelem egyik legfontosabb jelzőrendszer, hiszen a gyermekek minden 
problémája (éhsége, agresszivitása, szorongása, hiányzások stb.) itt érzékelhető először. 
 
Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról 5.§-a 
meghatározza a veszélyeztetettség fogalmát: olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény 
következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését 
gátolja vagy akadályozza�. 
 
Ha a gyermek személyiségfejlődését a szülő vagy a környezet nem biztosítja, a gyermek 
fejlődését veszélyeztetik. 
 
A veszélyeztetettség nyilvántartásba vételének szempontjai óvodákban: 
- elhanyagoló neveléshez kapcsolódó testi-lelki bántalmazás 
- súlyos érzékszervi károsodás, illetve tartós betegség 
 
Az óvodavezető feladatai: 

• A közoktatási törvény módosítása 54.§-a (1) pontjában az óvodavezető fő feladatává 
teszi a gyermek mindenekfelett álló érdekeinek érvényesítéseit és az érvényesülés 
ellenőrzését. 

•  A vezetői felelősség kiterjed az óvodai nevelőmunka egészséges és biztonságos 
feltételeinek megteremtésén túl a gyermekbalesetek megelőzésére is. 

•  A rendszeres egészségügyi vizsgálatok biztosítása. 
• Az egészséges életmód biztosítása.  

- Szükség esetén, a családon belüli körülmények figyelembevételével, javaslattétel a 
család bevonása a szociális segélyezettek körébe. 
- A gyermekkel kapcsolatos adatok védelme, az óvoda és telephelyei SZMSZ-ének 9. 
sz. melléklete az „Adatvédelmi szabályzat”-ban foglaltak szerint, amely tartalmazza a  
hivatali titoktartási kötelezettség betartását is. 
- Az óvodavezető kapcsolatot tart minden olyan intézménnyel, ahol a gyermekek 
képviseletében szükséges. 
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Óvodapedagógusok feladatai: 

Elsődleges feladatok: 

• Szakértelmükkel, tapasztalataikkal segítsék a gyermeket abban, hogy sikeresen 
illeszkedjenek be az óvodai közösségbe, meglévő képességeik kibontakozhassanak, 
hiányzó képességeik fejlesztése folyamatos legyen, hogy a gyermek szocializációja 
során elszenvedett hiányosságait a család segítése mellett pótolják, javítsák. 

•  Ha a gyermek veszélyeztetettségét észlelik, kötelességük a maguk eszközeivel 
gondozási tanácsokkal, pedagógiai eszközökkel ezt elhárítani, illetve amennyiben ez 
sikertelen marad, jelezni a gyermekvédelmi felelősnek. 

• A veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, feltárása, megszüntetésében való 
részvétel. A pedagógusnak észlelnie kell a gyermekek viselkedésében rendezettségében 
adódó változásokat.  

További feladatatok:  
- Biztosítani a gyermekeket megillető jogok érvényesülését az óvodában, szükség esetén 
védő, óvó intézkedésekre javaslatot tenni. 
-  A gyermekeket és családjukat a lehetőségekhez képest minél jobban megismerni. 
-  Az egyéni lemaradásokat csökkenteni, a tehetséggondozást megvalósítani, illetve 
elősegíteni. 
-  Az óvodán belüli szociális szolgáltatások megszervezésében közreműködni. 
-  Az egészségügyi szűrővizsgálatok lebonyolításában részt venni, a szűrést szükség 
esetén soron kívül javasolni. 
-  A rendszeres óvodalátogatást figyelemmel kísérni, szükség esetén jelezni a hiányzást. 
-  A szülőkkel való együttműködő kapcsolat kialakítása, a szülői szerep eredményesebb 
betöltésének elősegítése. 
-  Ismerje a helyi társadalom gyermekvédelmi rendszerében érintett szerveket, szükség 
esetén vegye fel a kapcsolatot velük. 
-  A titoktartási kötelezettség minden családot érintő kérdésben érvényesüljön. 
-  A gyermekvédelem azt is igényli a pedagógusoktól, hogy ismerjék a velük kapcsolatban 
álló gyermekeket, a rájuk ható tényezőket, és segítsék elő az esetleges lelki traumák 
feldolgozását. 
 
A gyermekvédelmi munka koordinálását a gyermekvédelmi felelős látja el, aki a nevelőtestület 
tagja. Az intézmény vezetőjének megbízásából képviseli a gyermek- és ifjúságvédelmi 
szempontokat. Szervezi, irányítja, és személyes részvételével elősegíti ezen szempontok 
érvényesülését. 

Gyermekvédelmi felelős feladata: 

• Összehangolni a gyermekvédelmi tevékenységet az óvodában dolgozó óvónők között. 
• A veszélyeztetett gyermekek felmérése az óvodapedagógusok közreműködésével: 

nyilvántartásba vétel, a veszélyeztetettség súlyosságának mérlegelése. Szükség esetén 
javaslattétel a további teendőkhöz. 

• Feljegyezni a nyilvántartásba, a gyermekekkel, illetve a családdal kapcsolatos 
intézkedéseket és azok eredményeit. 

• Folyamatosan ellenőrzi a nyilvántartásba vétel, illetve a megszüntetés okait. 
•  Nevelési év elején megtervezni a gyermekvédelmi munkatervet az adott évre, tanév 

végén éves értékelés készítése. 
• Részvétel a Családsegítő Szolgálat esetmegbeszélésein. 
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•  Fontos feladata, hogy segítse a veszélyeztetettség kritériumainak intézmény szintű 
megállapítását. 

•  Munkájáról, az ügyek intézéséről az intézmény vezetőjét, és az adott gyermekre 
vonatkozó óvodapedagógusokat folyamatosan tájékoztatja. 

A gyermekvédelmi munka hatékonyságát az alábbiakkal segíthetjük elő óvodákban: 

• Szülői értekezletek, nyílt napok, nyitott óvoda, óvodai rendezvények 
• Személyiségfejlesztő tréningek tartása az óvodai dolgozóknak 
• Igény esetén a szülőknek mentálhigiénés foglalkozások tartása 
•  Közös kirándulások évente 1-2 alkalommal, munkadélutánok szervezése 
• Gyermeki és szülői jogok ismertetése az óvodát kezdő szülők részére a Szülői 

értekezleten, év elején minden csoportban a szülői értekezleten. 

Esélyegyenlőségi terv 

A központi óvoda és telephelyeinek célja a nevelésben, az ismeretek közvetítésében, hogy 
foglalkozzunk a felzárkóztatással, a tehetséggondozással és az integrációval, amennyiben 
objektív és szubjektív feltételeink lehetővé teszik.  Egyenlő bánásmódban részesítjük 
óvodásainkat az óvodai élet minden területén.  
A család a legfontosabb partner. A sikeres nevelőmunka alapvető feltétele a kölcsönös 
felelősségen, egyenlőségen alapuló jó együttműködés. Fontos, hogy az óvoda és a család 
együttműködése alkalmazkodjon a kor társadalmi igényeihez, ne szegregálódjon el egy család 
sem az óvodai élettől.  

Az Esélyegyenlőségi tervből adódó feladatok éves megvalósítása: 

Az óvodánkban dolgozó kollégák mindennapi tevékenysége, a nevelési programban 
megfogalmazott elvek szerint ellátott gyermekvédelmi feladatok részei annak a komplex 
hatásnak, amely szükséges az esélykülönbségek csökkentése, az esélyegyenlőség megvalósítása 
érdekében. 
 

 

A Pedagógiai Programban is fontos szerepe van a zökkenőmentes óvodai elfogadásnak (az 
anyás elfogadás biztosítása). 

• Törekvés arra, hogy a gyermek érdekében, harmonikus szülő � gyermek � 
pedagógus viszony alakuljon ki. 

•  Óvodába érkezéskor fel kell mérni, hogy a gyerekek az egészségügyi szokások 
milyen szintjén állnak, milyen értékrendet hoztak családjukból. 

• Pedagógusok továbbképzése (kompetenciafejlesztés, gyermekvédelmi 
továbbképzések) 
Fontos feladat, hogy a szülők és a partnerek bevonása az intézményi 
nevelőmunkába.  

• A pedagógusok esélyegyenlőséggel, esélyteremtéssel kapcsolatos empatikus 
képességek erősítése 
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 Záró rendelkezések  
 
A központi óvodánál és telephelyeinél gondoskodni kell arról, hogy az „Gyermekvédelmi 
terv”-ben foglalt előírásokat az érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a 
szabályzathoz csatolt íven aláírásukkal igazolják, a hatálybalépés napjával egyidejűleg.  
 

MEGISMERÉSI NYILATKOZAT 
 
 
A  „Gyermekvédelmi terv”-ben foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az 
abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani és alkalmazni.  
 
 

Név Beosztás Kelt Aláírás 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 


