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Általános rendelkezések
1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja
A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a
szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és működési
szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre
vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.
A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai:


2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.), és módosításai



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 és módosításai



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



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



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



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



1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.)



138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról közoktatási intézményekben



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



a többször módosított 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a
dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól



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



296/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskolaügyi ellátásról



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



Nevelőtestületi határozatok



Vezetői utasítások

2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése
Jelen szervezeti és működési szabályzatot az óvoda munkavállalói, a gyermekek szülei, és más
érdeklődők megtekinthetik az óvodavezető irodájában, munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján.
Jelen szervezeti szabályzatot az intézmény nevelőtestülete fogadta el.
Az SZMSZ időbeli hatálya:
Az SZMSZ a nevelőtestületi elfogadást követő napon lép hatályba és határozatlan időre szól.
Ezzel egy időben hatályát veszti a 166/2009. (09.24.) számon a fenntartó által jóváhagyott SZMSZ.
Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed:
•

Az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra.

•

Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre,
illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában.

•

A szülőkre és a gyermekek más hozzátartozóira (azokon a területeken, ahol érintettek).

•

Az intézmény területén tartózkodó valamennyi személyre (azokon a területeken, ahol
érintettek)

Az SZMSZ területi hatálya kiterjed:
•

Az óvoda területére.

•

Az óvoda által szervezett - a nevelési program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán kívüli
programokra.

•

Az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolati alkalmaira.

Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása kötelező, megszegése esetén az óvodavezető
intézkedhet.
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Az SZMSZ eljárásjogi megfelelőssége


Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója, az irat aláírójának neve, beosztása,
körbélyegző lenyomata, érvényesség megállapítását segítő dátum (lsd.: fedőlap)



Javaslattételi jog: szülői munkaközösség



Véleményezési jog: szülői munkaközösség, közalkalmazotti tanács



Egyetértési jog: fenntartó, Cigány Nemzetiségi Önkormányzat határozata (egyetértő
nyilatkozat)



Elfogadás:



Jóváhagyás: intézményvezető

nevelőtestület

A jogosultságok gyakorlásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, és a záró rendelkezések között pontosan
kell hivatkozni a gyakorolt jogra.
A jegyzőkönyv kötelező elemei:


hely,



idő,



a jelenlévők tételes felsorolása,



az ügy megjelölése,



az ügyre vonatkozó lényeges megállapítások,



az elhangzott nyilatkozatok,



a meghozott döntés,



a jegyzőkönyv készítőjének és az eljárás során végig jelen lévő alkalmazott aláírása



jelenléti ív, aminek a fejlécén ugyanaz szerepel, mint a jegyzőkönyvön.
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I. rész
Az intézmény alapító okiratában foglaltak részletezése és
egyéb – az intézmény költségvetési szervként való
működéséből fakadó – szabályozások
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1. Az intézmény alapító okirata, feladatai
1.1 Az intézmény neve, alapító okirata
Az intézmény neve: Dobozi Mesekert Óvoda
Székhelye: 5624 Doboz, Dobó u.16.
Telephelye: 5624 Doboz, Bajcsy-Zs. u. 2.
Oktatási azonosítója: 028155
Alapító okiratának azonosítója: a Doboz Nagyközség Önkormányzata 135/2013. számú határozata
Alapító okiratának kelte: 2013. 07. 29.
Alapítás jogszabályi alapja: 2001. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (6) bekezdés
Az intézmény típusa: óvoda
Alapító szerve: Doboz Nagyközség Önkormányzata
Irányító szerve: Doboz Nagyközség Képviselő-testülete
Fenntartója és működtetője: Doboz Nagyközség Önkormányzata
Működési köre: Doboz Nagyközség teljes közigazgatási területe
Törzsszáma: 633567
Adószáma: 16653827-1-04
Bankszámla száma: 11733003-16653827
Az intézmény jogállása: önálló jogi személy, képviseletét teljes hatáskörben a fenntartó által megbízott
óvodavezető látja el.
Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv
A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörű.
(A gazdálkodási jogkörrel kapcsolatos további szabályokat az SZMSZ I. részéhez csatolt 7. sz.
melléklet tartalmazza.)
A szerv általános forgalmi adó alanyisága: az intézmény az ÁFA alanya, az adózásra alanyi
adómentességet választott.
Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri
Hivatal látja el, külön megállapodás alapján.
Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben az alapító jogosult megszüntetni.
A megszüntetésről az alapító határozattal dönt.
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1.2. Az intézmény alapfeladatai, feladat-ellátási rendje
1.2.1. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok
Szakág. sz.
851020
Szakf. sz.

Szakágazat megnevezése
Óvodai nevelés
Alaptevékenységbe tartozó szakfeladatok

851011
851012
851013
562912
562917
682002

Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
Óvodai intézményi étkeztetés
Munkahelyi vendéglátás
Nem lakóingatlan bérbeadása

Az intézmény vállalkozási feladatot nem végezhet.
1.2.2. A feladatmutatók
Az intézmény által ellátott feladatoknak megfelelő feladatmutatók, teljesítménymutatók a következők:
2010. január 01-től:

Óvodai nevelés, ellátás

Óvodai nevelés, ellátás

kapacitásmutató

Férőhelyek száma

db

kapacitásmutató

Óvodapedagógusok
száma

fő

feladatmutató

Ellátást igénylők
száma

fő

teljesítménymutató

Ellátottak száma

fő

851011

851011

Sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai
nevelése

851012

feladatmutató

SNI ellátottak száma

fő

Nemzeti és etnikai
kisebbségi óvodai
nevelés, ellátás

851013

feladatmutató

Nemzeti kisebbségi
ellátottak száma

fő

1.2.3. Az intézmény költségvetési szervként való működéséből fakadó további szabályozás
A szabályozásra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.)
Kormányrendelet 13. § (1) bekezdése alapján kerül sor.
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1.2.4. Az ellátott feladatok forrásai
Az állami feladatként ellátott alaptevékenységet, valamint az azokat meghatározó jogszabály
megjelölését, az alaptevékenységek forrásait, valamint az alaptevékenység feladatmutatóit az I. részhez
tartozó 1. számú melléklet tartalmazza.

2. Az intézmény szervezeti felépítése
2.1. A költségvetési szerv szervezeti felépítése, struktúrája a következő:
Lehetséges szervezeti
szintek
(1)
1. magasabb vezetői szint

A szervezeti szintnek
megfelelő lehetséges
vezető beosztások
(2)
intézményvezető

A konkrét
vezetői beosztások
megnevezése
(3)
óvodavezető

2. magasabb vezetői szint

intézményvezető helyettes

óvodavezető helyettes

Engedélyezett álláshelyek száma: 18
Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazotti létszám: 18

A munkakörökben
foglalkoztatható
létszám /fő/

Munkakörök

Megjegyzés (teljes vagy
részmunkakör)

Intézményvezető

1

Teljes munkakör

Intézményvezető-helyettes

1

Teljes munkakör

Óvodapedagógus

9

Teljes munkakör

Óvodatitkár

1

Teljes munkakör

Pedagógiai asszisztens

1

Teljes munkakör

Dajka

5

Teljes munkakör

Valamennyi munkakörhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a
helyettesítés rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat a munkaköri leírások
tartalmazzák.
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Az egyes vezetői szintekhez tartozó munkakörök és a munkakörökben foglalkoztatható létszám
Vezetői szinthez
tartozó
beosztások

Vezetőknek
közvetlenül
alárendelt
munkakörök
óvodavezető helyettes

A munkakörökben
foglalkoztatható
létszám
(munkakörönként)
1

óvodavezető

pedagógusok

9

dajkák

5

óvodatitkár

1

pedagógiai asszisztens

1

óvodavezető

pedagógusok

3

helyettes

dajkák

2

pedagógiai asszisztens

1

Megjegyzés (teljes
vagy részmunkakörre,
csatolt munkakörre
való hivatkozás)
teljes munkaidő

teljes munkaidő

Az intézményt, az óvodavezető irányítja, ő a legfelsőbb vezető.
Az intézményen belül megtalálható:
-

az alá- és fölérendeltség,

-

illetve az azonos szinten belül a mellérendeltség.
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Intézményvezető
/magasabb vezető/

Óvodatitkár

Intézményvezető
helyettes
Munkaközösség
vezetők

Pedagógusok

Pedagógusok

Dajkák

Pedagógiai
asszisztens

Dajkák

2.1.1. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások
A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírásokat, feltételeket az I.
rész 2. számú, „A költségvetési tervezési és végrehajtási szabályzat” című melléklete határozza meg.
2.1.2. A feladatellátás rendjének szabályzata
A feladatellátás rendjének szabályzatát az I. rész 3. számú melléklete tartalmazza.
2.1.3. A szervezeti egységek vezetőjének jogosítványai
A szervezeti egységek vezetőjének azon jogosítványai melyek körében a költségvetési szerv
képviselőjeként járhat el az I. rész 4. számú melléklete tartalmazza.

2.2. A feladatellátásnak az intézmény kiadásait és bevételeit befolyásoló rendszerek
A feladatellátásnak az intézmény kiadásait és bevételeit befolyásoló, a gazdálkodás előirányzatok
keretei között tartását biztosító
- feltétel- és követelményrendszerét,
- folyamatát, kapcsolatrendszerét, továbbá
10

- a kötelezettségvállalások célszerűségét megalapozó eljárást és dokumentumai tartalmát az
I. rész 5. számú melléklete tartalmazza.

2.3. A FEUVE rendszerrel az ellenőrzési nyomvonallal, a kockázatkezeléssel
kapcsolatos előírásokat az I. rész 6. számú Költségvetési ellenőrzés” című melléklete
tartalmazza.
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Az I. rész mellékletei
1. számú melléklet az I. rész 1.2.4. pontjához
Az állami feladatként ellátott alaptevékenység, benne elhatároltan a kisegítő, kiegészítő tevékenység,
valamint az azokat meghatározó jogszabály(ok) megjelölése, az alaptevékenységek forrásai, valamint
az alaptevékenység feladatmutatói
2. számú melléklet az I. rész 2.1.1. pontjához
A költségvetési és tervezési szabályzat
3. számú melléklet az I. rész 2.1.2. pontjához
A feladatellátás rendjének szabályzata
4. számú melléklet az I. rész 2.1.3. pontjához
A szerv vezetőjének jogosítványai a költségvetési szerv képviselőjeként való eljárásra
5. számú melléklet az I. rész 2.2. pontjához
A gazdálkodás előirányzatok keretei között tartását biztosító eljárást és dokumentumot tartalmazó
szabályzat.
6. számú melléklet az I. rész 2.3. pontjához
Költségvetési ellenőrzés
7. számú melléklet az I. rész 1. pontjához
A gazdálkodással kapcsolatos egyéb szabályok
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1. számú melléklet az I. rész 1.2.4. pontjához
Az állami feladatként ellátott alaptevékenység
Alaptevékenység
Száma

Neve

851012

SNI gyermekek óvodai nevelése

851011

Óvodai nevelés, ellátás

851013
562912

nemzeti és etnikai kisebbségi
óvodai nevelés, ellátás
óvodai intézményi étkeztetés

562917
680002

munkahelyi vendéglátás
nem lakóingatlan bérbeadása

Az
alaptevékenységre
vonatkozó
jogszabály*

1.1 Az alaptevékenység
forrásai
(Ha a forrás nem elegendő, más,
saját forrás kerül felhasználásra)

Az alaptevékenység
feladatmutató

Ötv., Mötv., köznevelési törvény, Okt. tv., állami támogatás
SNI
ellátottak
Költségvetési törvény, Gyermekvédelmi
száma (fő)
törvény
Ötv., Mötv.
állami támogatás, más, saját Óvodai
nevelést
Okt. törvény, köznevelési törvény
forrás
igénylők létszáma
(fő)
Ötv., Mötv. köznevelési törvény, okt. állami támogatás
nemzeti kisebbségi
törvény
ellátottak száma
óvodai intézményi
étkeztetést
igénylők száma
szabad kapacitás
kihasználása
érdekében

*A megjelölt oszlopban található jogszabályok:
- Ötv.: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., Mötv. 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- Okt. törvény: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., köznevelési tv.: 2011. évu CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
- Gyermekv. tv.: a gyermekek védelméről és a gyámügyi eljárásról szóló 1997. évi XXXI. tv.,

2. számú melléklet az I. rész 2.1.1. pontjához
A költségvetési tervezési szabályzat
A költségvetési terv készítésére és a beszámoló
összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

I/1. Közös szabályok

1.1. A költségvetés és a beszámoló összeállítása során minden munkafolyamatban
figyelembe kell venni a szerv gazdálkodási jogkör szerinti besorolását.

1.2. A költségvetés és a beszámoló elkészítése során az önkormányzat képviselőtestületének, mint felügyeleti szervnek az információs igényét legjobban kielégítő
szerkezet szerint kell összeállítani a költségvetési tervezéshez és beszámoláshoz
kapcsolódó dokumentumokat.
I/2. A költségvetés tervezésére vonatkozó szabályok

1.1. A szerv költségvetetési koncepciója, illetve a költségvetési terve megalapozásához
szükséges belső számításokat az érvényben lévő számviteli és gazdálkodási
szabályoknak megfelelően köteles elkészíteni. A koncepció, költségvetési tervezés az
Polgármesteri Hivatalban készül, mely folyamatos egyeztetés, együttműködés,
Képviselő-testület által jóváhagyott megállapodás alapján történik.

1.2. A koncepció, illetve a költségvetési terv összeállításakor egyrészről az ellátandó
feladatokból (továbbgondolva: annak költségvetési kiadás oldalából), illetve az ismert
költségvetési bevételekből (várható fenntartói támogatásokból) kell kiindulni.

1.3. A normatív állami hozzájárulásokhoz a szükséges - feladatmutatók és mutatószámok
alapján történő - adatszolgáltatás valódiságáért és az adatok ellenőrzéséért az
óvodavezető tartozik felelősséggel. A kitöltést alátámasztó dokumentumokat,
valamint az adatszolgáltatás egy példányát feltétlenül meg kell őrizni.

1.4. A költségvetési tervezéssel kapcsolatos munkafolyamatok ellátása során elsősorban a
költségvetési tervezésre vonatkozó jogszabályokat, az azokban megfogalmazott
tartalmi követelményeket kell szem előtt tartani. A tervezési munka intézményre
vonatkozó tartalmi követelményeinek betartásáért a vezető óvónő tartozik
felelősséggel. (Személyi juttatások, dologi kiadások, pályázatokkal kapcsolatos
kiadások, felújítások, beruházások kiadásai stb.)

I/3. A költségvetési beszámolásra vonatkozó szabályok

1.1. A költségvetési beszámolásra vonatkozó szabályokat értelemszerűen kell alkalmazni:
- a féléves beszámoló elkészítésénél,
- a háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatásnál, valamint
- az éves költségvetési beszámolásnál.
A beszámoló összeállítását, alátámasztását a Képviselő-testület által jóváhagyott
megállapodás alapján a Polgármesteri Hivatal, gazdálkodási csoportvezetője végzi.

1.2. Az állami hozzájárulások, központi és központosított támogatások, kötött
felhasználású

átvett

felhasználásának

és

pénzeszközök,

támogatásértékű

elszámolásának

jogszerűségéért

működési
a

bevételek

óvodavezető,

dokumentálásáért, az arról történő adatszolgáltatásért, az abban foglalt adatok
ellenőrzéséért

a

Polgármesteri

Hivatal

gazdálkodási

ügyintézői

tartoznak

felelősséggel.

II. A költségvetés végrehajtásának szabályai
1. A költségvetés végrehajtásának részletes, adott évre vonatkozó szabályait,
előirányzatait a szervre vonatkozóan is a költségvetési rendelet tartalmazza.
A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni:
- az egyes előirányzatok felhasználásakor,
- az egyes előirányzatok módosításakor.
2. A költségvetés végrehajtására vonatkozó további részletes szabályokat a Számlarend
tartalmazza.
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Mellékletek a költségvetési tervezési szabályzathoz
1. számú melléklet:
A költségvetés tervezéséhez és a beszámoláshoz kapcsolódó
dokumentumok, határidők, ellátásért és ellenőrzésért felelős személyek

dokumentumok
tanügy-igazgatási
nyomtatványok

határidők
folyamatos

vezetése,

munkafolyamatok,

felelős
óvodavezető

nyilvántartása, vezetése
munkaügyi

nyilvántartások folyamatos

óvodavezető

vezetése
statisztikai adatszolgáltatások jogszabály szerint

óvodavezető helyettes
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I.

Munkafolyamat megnevezése

1. Költségvetési koncepció készítése

1

A költségvetési tervezés

Dokumentum

Ellátási határidő
Jogszabály
Szabályzat
szerint
szerint
(Koncepció

Ellátásért felelős
személy
megnevezése

Költségvetési

KT. elé

óvodavezető

koncepció

terjesztése

gazdálkodási

az áht. 24. §-.a

ügyintézők

Ellenőrzési
határidő,
feladatot ellátja
jogszabály szerint

alapján
a

költségvetési

2. A költségvetési terv elkészítésének Költségvetési terv

törvény

munkafolyamatai

hatályba

jogszabály szerint
óvodavezető

lépését

követő 45. napig

gazdálkodási
ügyintézők

II. A költségvetési beszámolás
Munkafolyamat megnevezése

1. A féléves költségvetési gazdálkodásról

Dokumentum
Féléves beszámoló

szóló beszámoló készítése

Ellátási határidő
Jogszabály szerint Szabályzat
szerint
A

Ellátásért
felelős
személy
megnevezése
gazdálkodási

felügyeleti KT. elé

szervnek július 31- terjesztése
ig megküldeni.
szept. 15.)

ügyintézők

2. A három-negyedéves költségvetési

Három-negyedéves

A Kt elé terjesz- KT. elé

gazdálkodási

tájékoztatás

költségvetési

tése áht 87. §-a terjesztése

ügyintézők

tájékoztató

alapján

Ellenőrzési
határidő,
feladatot ellátja
jogszabály szerint

jogszabály szerint

jsz szerint
A

felügy.

szerveknek
nov.

15-ig

megküldeni
3. Az éves beszámoló készítése

Éves beszámoló

A felügyeleti

KT. elé

gazdálkodási

szervnek febr.

terjesztése

ügyintézők

28-ig

adott

megküldeni.

követő

jogszabály szerint

évet
4

hónapon
belül)
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3. számú melléklet az I. rész 2.1.2. pontjához
A feladatellátás rendjének szabályzata
A szabályzat célja, hogy az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján szabályozza a szerv feladatellátásának
(költségvetési kiadásait, bevételeit befolyásoló, a gazdálkodás előirányzatok között tartását
biztosító):
- feltétel- és követelményrendszerét,
- folyamatát, kapcsolatrendszerét,
- a kötelezettségvállalások célszerűségét megalapozó eljárását és a
dokumentumainak leírását.
1. A feladatellátás feltétel- és követelményrendszere
a) Feltételrendszer
1. Csak olyan feladatot lehet ellátni, mely a szerv tevékenységi körébe tartozik.
2. A feladatellátásnál mérlegelni kell a lehetséges feladat-megoldási módokat.
Ha adott feladatot többféle módon (eszközzel) el lehet látni, vizsgálni kell annak:
-

költségvetési bevételekre,

-

költségvetési kiadásokra,

-

illetve a bevételek és kiadások ütemezésére gyakorolt hatását.

Csak akkor lehet a korábbi feladat-ellátási módtól (eszköztől) eltérő feladat-ellátási módot
(eszközt) választani, ha annak összességében több kedvezőbb hatása van, mint kedvezőtlen
azaz:
- a költségvetési bevételeket:
- növeli,
- nem változtatja,
- a kiadások csökkenésével arányosan, vagy annál kisebb mértékben
csökkenti,
- a költségvetési kiadásokat:
- csökkenti,
- nem változtatja,
- a bevételek növekedésével arányosan, vagy annál kisebb mértékben
növeli.

- a bevételek és kiadások ütemezése:
- nem változik,
- kedvezőbben alakul,
- kedvezőtlenebben alakul, de úgy, hogy az összességében nem befolyásolja
hátrányosan a feladatellátást.
3. Amennyiben adott feladatellátás körülményei jelentősen megváltoznak (a feladat
bevételeinek, illetve kiadásainak elérik a 25 %-át, illetve összegszerűen a 300 ezer
forintot), akkor arról a felügyeleti szervet haladéktalanul tájékoztatni kell.
b) Követelményrendszer
4. A feladatellátást a teljesítmények oldaláról kell megközelíteni.
5. A feladatellátást a feladatellátással kapcsolatos bevételek és kiadások (azaz
költségvetési) oldaláról, valamint az elért teljesítmények oldaláról évente legalább egy
alkalommal, a költségvetési koncepció készítése időszakában vizsgálni kell.
6. A felügyeleti szerv által kezdeményezett vizsgálat során aktívan, segítőkészen közre
kell működni.
7. A tartósan (3 éven túl) jelentős költségvetési kiadással, és az összehasonlítások alapján
alacsonyabb, vagy közel azonos elért teljesítmények esetében az adott feladat esetében
gondoskodni kell a kedvezőbb a feladat-ellátási mód (eszköz/szervezet) felkutatásáról.
A változást követően javulnia kell:
-

az adott feladattal kapcsolatos költségvetési kiadások és bevételek mérlegének,
és/vagy

-

az elért teljesítménynek.

2. A feladatellátás folyamata, kapcsolatrendszere
a) A feladatellátás folyamata
A feladatellátás folyamata a következő:
- a feladat ellátásának szabályozása:
-

alapító okiratban,

-

SZMSZ-ben,

- a feladatellátás szakmai és szervezeti hátterének megteremtése és folyamatos
biztosítása:
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- a feladatellátással kapcsolatos költségvetési kiadások tervezése,
- a feladatellátással kapcsolatos költségvetési bevételek tervezése,
- a feladat ellátásáért felelős személy, személyek kijelölése,
- a feladatellátás szervezése, irányítása, a gazdálkodás bonyolítása;
- a feladatellátás pénzügyi és teljesítmény ellenőrzése.
1. A feladatot ellátni csak úgy lehet – lásd feltétel és követelményrendszer – ha:
-

az adott feladatellátás szerepel a szerv alapító okiratában;

-

a feladatellátással kapcsolatos részletesebb előírások szerepelnek a szerv
SZMSZ-ében, megjelölve a feladatellátáshoz tartozó tevékenység szakfeladat
megjelölését, a vonatkozó jogszabályi hivatkozást, a feladatellátás forrását, s ha
van, a feladatmutatót.

2. A feladatellátás érdekében meg kell szervezni, illetve folyamatosan biztosítani kell a
szakmai és szervezeti hátteret.
3. A feladatellátás során biztosítani kell a folyamatos, vezetői és munkafolyamatba épített
ellenőrzés működését.
Az esetleges hibákat, helytelen mozzanatokat minél előbb meg kell szüntetni.
b) A feladatellátás kapcsolatrendszere
A feladatellátás kapcsolatrendszerének fontosabb elemei:
-

a feladatellátás során a feladatellátással kapcsolatos vezető felelős a
költségvetési tervezéskor:

-

a kiadások teljes körű szerepeltetéséért, a javasolt előirányzatok részletes
kidolgozásáért, - különös tekintettel a feladat folyamatos, biztonságos
ellátására;

-

a bevételek megalapozott tervezéséért, részletes indoklásáért, különösen a fix,
előre jól tervezhető bevételek esetében.

A feladatellátást úgy kell megszervezni, hogy összességében hatékony, költségvetési
kiadásokkal takarékos gazdálkodás történjen.
Ki kell használni a felesleges kapacitások rejtette lehetőségeket, lehetőség szerint szerven
belül, de a különböző feladatok érdekében, ha ez költségvetési kiadási megtakarítást
eredményez.
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3. A kötelezettségvállalások célszerűségét megalapozó eljárás és annak
dokumentumai
a) A tárgyévi kötelezettségvállalások
Adott feladatellátással kapcsolatban a tárgyévi költségvetési évben csak olyan
kötelezettséget lehet vállalni, mely megfelel a jóváhagyott költségvetésnek.
Ezen túlmenően a kötelezettségvállalásnak illeszkednie kell a Polgármesteri Hivatal
feladatra lebontott előirányzat-felhasználási ütemtervébe.
A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettségvállalónak tehát meg kell győződnie, arról,
hogy:
-

adott jogcímen van e tervezve előirányzat,

-

az adott előirányzat, az eddigi és a még várható teljesítést figyelembe véve
lehetőséget ad-e a szóban forgó kötelezettségvállalásra,
a kötelezettségvállalás dokumentumában a pénzügyi teljesítés időpontjai és

-

összegei össze egyeztethetőek-e az előirányzat-felhasználási ütemtervvel.
A kötelezettségvállalások nyilvántartását a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási ügyintézői
végzik.
A kötelezettségvállalás, illetve az egyéb, előirányzat-felhasználáshoz kapcsolódó
pénzgazdálkodási jogkörökre vonatkozó részletes szabályokat a Számlarend tartalmazza.
b) A több éves kihatású kötelezettségvállalások
Az ilyen kötelezettségvállalásokat szintén nyilvántartásba kell venni, ahol gondoskodni
kell a kötelezettségvállalás pénzügyi kihatásainak évenkénti lebontásáról.
c) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó kötelezettségvállalások
Az

értékhatár

alapján

a

közbeszerzési

törvény

hatálya

alá

tartozó

kötelezettségvállalásoknál értelemszerűen az ott előírt eljárási rendet kell betartani.
d) A kötelezettségvállalásokra vonatkozó további szabályok
A kötelezettségvállalásokra vonatkozóan az önkormányzat vagyonrendelete, illetve más, a
vagyongazdálkodással, beruházásokkal foglalkozó rendelete, illetve a szerv belső
szabályzata határozhat meg további részletes előírásokat.
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4. számú melléklet az I. rész 2.1.3. pontjához
A szervezeti egységek vezetőinek képviseleti jogosítványai
Az intézmény vezetőinek a következő jogosítványai vannak arra, hogy költségvetési szerv
képviselőjeként eljárjanak:
A jogosítvány címzettje:
Óvodavezető:

teljes jogkörrel képviseli az intézményt, gyakorolja a
munkáltatói jogköröket

Óvodavezető helyettes:

az óvodavezető távolléte esetén képviseli az intézményt,
korlátozott jogkörben gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Az intézmény bélyegzői:
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5. számú melléklet az I. rész 2.2. pontjához
A gazdálkodás előirányzatok között tartását biztosító előírások


Feltétel és követelményrendszer

Az intézménynek a jóváhagyott költségvetési előirányzatait (bevételi, kiadási) ismernie
kell.

Ennek

megfelelően

a

Polgármesteri

Hivatallal

kötött

együttműködési

megállapodásban megjelölt személy ellenjegyzésével teljesíthetők a kiadások az elfogadott
előirányzat felhasználási ütemterv szerint. Előirányzat nélkül kötelezettség nem vállalható.


Folyamata, kapcsolatrendszere

A Képviselő-testület által elfogadott a Polgármesteri Hivatallal kötött megállapodás
tartalmazza


Kötelezettségvállalások célszerűségét megalapozó eljárás dokumentumai

A kiadások szükségességét, indokoltságát kell vizsgálni, a várható kihatásokat (1 vagy
több évre) számszerűsítve törekedni kell az optimális feladatellátásra.
A kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítások végrehajthatók saját
hatáskörben.
A pénzforgalmi jelentést folyamatosan havonta figyelemmel kell kísérni.
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6. számú melléklet az I. rész 2.3. pontjához

Költségvetési ellenőrzés
A FEUVE rendszerrel, az ellenőrzési nyomvonallal, kockázatkezeléssel kapcsolatos
feladatokat a Polgármester Hivatallal kötött és a Képviselő-testület által jóváhagyott
megállapodásban foglaltak alapján kell elvégezni.
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7. számú melléklet az I. rész 1. pontjához

A gazdálkodással kapcsolatos egyéb szabályok
- az alapító okiratnak megfelelően 1. Az intézmény – külön megállapodásban rögzített – pénzügyi-gazdálkodási
feladatainak ellátására köteles önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
-

neve: Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala

-

székhelye: 5624 Doboz, Kossuth tér 3.

2. Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési szerv
közötti munkamegosztás és a felelősségvállalás rendje
Az 1. pontban meghatározott önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, illetve a
szerv alapító okiratában szereplő önállóan működő intézmény közötti munkamegosztás és
a felelősségvállalás rendjét a megállapodás tartalmazza.
3. Az intézmény előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága
Az intézmény az előirányzatok feletti jogosultság szerint teljes jogkörű.
4. Az intézmény költségvetése
Az intézmény önálló költségvetéssel rendelkezik, mely a többi intézmény költségvetésével
és az önkormányzat költségvetésével együtt alkotja az önkormányzat összesen
költségvetését, és az önkormányzat költségvetési rendelete is elkülönítetten tartalmazza az
intézmény költségvetését.
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II. rész

A nevelési-oktatási intézményre
vonatkozó szabályok
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1. A működés rendje
- Általános szabályok
- A vezetők nevelési intézményben való benntartózkodásának rendje
- Az alkalmazottak intézményben való benntartózkodásának rendje, és a
munkavégzés általános szabályai
2. A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje
3. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban
az intézménnyel
4. Tagintézménnyel való kapcsolattartás rendje
5. Az óvoda szervezeti egységei, a vezetők és a szervezeti egységek közötti
kapcsolattartás
6. Az óvoda magasabb vezetői, a vezetők közötti feladatmegosztás
7. A kiadmányozás és a képviselet szabályozása
8. Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat és hatáskörök
9. Az intézményvezető, vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetére a
helyettesítés rendje
10. A vezetők és az óvodai szülői közösség közötti kapcsolattartás rendje
11. Azok az ügyek, melyekben a szülői szervezetet e szabályzat véleményezési joggal
ruházza fel
12. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok
ellátásával megbízottak beszámolására vonatkozó rendelkezések
13. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja
14. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos
feladatok
15. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
16. Az intézményi védő, óvó előírások
17. A rendkívüli esemény esetén szükséges teendők
18. Az intézményi dokumentumokról való tájékoztatás kérés szabályai
19. A nevelési-oktatási intézményben a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő
fegyelmi eljárás részletes szabályai
20. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje
21. Az elektronikus úton előállított papír alapú nyomtatványok hitelesítési rendje
22. Más szabályozásban nem szabályozható kérdések
 Intézményben folytatható reklámtevékenység
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 Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek felé
 A munkaidő-nyilvántartás vezetésének részletes szabályai
23. Záró rendelkezések
24. A II. rész mellékletei


1. Ügyintézési, iratkezelési szabályzat



2. Adatkezelési szabályzat



3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének
szabályzata



4. Munkaköri leírás-minták



5. Jegyzőkönyv-minta



6. Jelenléti ív-minta
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1. A működés rendje
Általános szabályok
Az óvodai nevelési év rendjét az óvodai munkaterv határozza meg.
A munkatervhez ki kell kérni, az óvodai szülői közösség véleményét.
Az óvodai nevelési év rendjében meg kell határozni:
-a nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását,
-a szünetek időtartamát,
-a megemlékezések, a nemzeti, az óvodai ünnepek, megünneplésének időpontját,
-a nevelőtestületi értekezletek időpontját.
Az óvodai nevelés nélküli munkanapon, szükség esetén gondoskodni kell a gyermekek
felügyeletéről.

Napirend
Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők - a házirendben
szabályozottak szerint - gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül az
intézménybe behozhassák, illetve hazavihessék.
A nyitva tartás rendje:
Az óvoda hétfőtől péntekig, ötnapos munkarenddel egész éven át folyamatosan működik.
Az óvoda reggel 630-tól – 1730-ig fogad gyermekeket.
Az óvodát reggel a munkarend szerint 6 órára érkező dajka nyitja.
Az óvodából a gyermeket a foglalkozásokat követően:
- ha ebédet nem igényel 1130-tól - 12-óráig,
- ha ebédet igényel

1230-től - 1315-ig lehet,

- délután: 15-órától-legkésőbb 1730-ig kell elvinni.
A gyermeket csak a gondviselő szülő, illetve az általa írásban meghatalmazott nagykorú
személy viheti el.
A gyermeket az óvodába érkezésekor, az óvodai csoportba vezetéssel kell átadni az óvodai
dolgozóknak, akik átveszik a gyermek felügyeletét.
Az intézmény előbb szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartására (rendezvények
idejére, vagy előzetes kérelem alapján) az intézmény vezetője adhat engedélyt.
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Az óvoda üzemeltetése, a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel.
Ilyenkor történik az óvoda karbantartása, szükség szerinti felújítása, valamint a
nagytakarítás.
Az óvoda:
- nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15-ig,
- nevelés nélküli munkanapokról legalább 7 nappal a zárva tartást megelőzően, a
szülőket tájékoztatja.
A tájékoztatás módját a házirend szabályozza.
A vezetők nevelési intézményben való benntartózkodásának rendje:
Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői
feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. Ennek érdekében a vezetők nevelési-oktatási
intézményben való benntartózkodásának rendjét az alábbiak szerint határozom meg:

Vezetői beosztás megnevezése
Óvodavezető
Óvodavezető helyettes

Megbízott

Az intézményben való
tartózkodásának rendje
Heti munkaideje: 40 óra
Kötött munkaidő: 10 óra
900-1600
Heti munkaideje: 40 óra
Kötött munkaidő: 24 óra
730-1230, vagy 1130-1630 /munkaidő beosztás
szerint/
630 – 1300 és1100 – 1730

Az óvoda nyitva tartási idejében az óvoda székhelyén az óvodavezető, a telephelyén az
óvodavezető-helyettes tartózkodnak a munkaidő beosztás szerint. A munkaidő beosztást az
éves munkaterv tartalmazza.
A hivatalos ügyek intézése munkanapokon 9-15 óra között történik. A vezetők együttes
hiányzása, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő kérdésekben a
helyettesítés rendje szerint megjelölt pedagógus jogosult intézkedni.
Az alkalmazottak intézményben való benntartózkodásának rendje és a munkavégzés
általános szabályai:
Az intézményben dolgozók munkaköri feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.
A pedagógus heti teljes munkaideje 40 óra, a kötött munkaidőből, valamint a
nevelőmunkával összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. Az éves
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munkatervben rögzített feladatok elvégzésére (ünnepségek, rendezvények, fogadóórák,
szülői értekezletek, gyermekek mérése, értékelése, családi napok, családlátogatások, stb.),
a pedagógiai munkával összefüggő rendszeres, vagy esetenkénti feladatok ellátására, eseti
helyettesítésre a pedagógus a kötött munkaideje letöltése után, illetve pihenőnapokon is
berendelhető a törvényi szabályozásnak megfelelően.
A dolgozók napi munkarendjét az óvodavezető, a helyettesítési rendet a székhelyen az
óvodavezető, a telephelyen az óvodavezető-helyettes állapítja meg. A konkrét napi
munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátását, zavartalan biztosítását kell
figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének tagjai és a dolgozói javaslatot tehetnek
egyéb szempontok és kérések figyelembevételére is.
Az óvoda dolgozói munkaidő beosztásukat a vezető, vagy helyettese előzetes engedélyével
cserélhetik el.
Évi esedékes szabadságát mindenki lehetőség szerint június 1-től augusztus 31-ig vegye ki.
Az intézmény minden dolgozója köteles a munkarendjének megfelelően, munkavégzésre
alkalmas állapotban, pontosan, ápoltan, munkaruházatban megjelenni.
Az óvoda alkalmazottai munkaidőben csak az óvodavezető vagy az óvodavezető-helyettes
engedélyével hagyhatják el az intézményt.
A dolgozó a munkából való rendkívüli távolmaradását és annak okát azonnal köteles
jelenteni a vezetőnek vagy a vezető helyettesnek, hogy a helyettesítésről időben
intézkedhessen.
Az intézmény valamennyi alkalmazottjának érvényes munkaköri alkalmassági orvosi
véleménnyel kell rendelkeznie.
A HACCP-előírások betartása és betartatása mindenki felelőssége.
Az intézmény egész területén és a bejárattól számított 5 méteres körzetben tilos a
dohányzás!
Az intézményen belül szeszes ital fogyasztása tilos!
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2. A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja
A pedagógiai munka belső ellenőrzése a nevelési-oktatási intézmény valamennyi
pedagógiai tevékenységre kiterjed.
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja:


az

intézményben

folyó

pedagógiai

tevékenység

eredményességének,

szakszerűségének, célszerűségének és hatékonyságának a vizsgálata


az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi feltárása

A belső ellenőrzés legfontosabb feladata:


a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása, a helyes gyakorlat megteremtése



annak megállapítása, hogy milyen területen szükséges erősíteni a tevékenységet,
milyen területeken kell a rendelkezésre álló eszközöket, felszereléseket felújítani,
korszerűsíteni, illetve bővíteni.



a példaértékű, kiváló pedagógiai munka megosztása

A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények
-

fogja át a pedagógiai munka egészét,

-

segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását,

-

a foglalkozásokkal szemben támasztott követelményekhez igazodva mérje és
értékelje a pedagógus által elért eredményeket, ösztönözzön a minél jobb
eredmény elérésére,

-

támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb ellátását,

-

a szülői közösség észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel segítse az
oktatás valamennyi szereplőjének megfelelő pedagógiai módszer megtalálását,

-

biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát,

-

támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes
végrehajtását, megtartását,

-

hatékonyan működjön a megelőző szerepe.

A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak
A pedagógiai munka belső ellenőrzésére elsősorban, általános jogkörben jogosult:
a) az intézmény vezetője
b) az intézményvezető helyettese
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c) munkaközösség vezetők
A pedagógiai munka belső, valamely témájú területre vonatkozó ellenőrzésére az
intézmény valamennyi pedagógus dolgozója javaslatot tehet.

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái különösen a következők lehetnek:
- szóbeli beszámoltatás,
- írásbeli beszámoltatás,
- értekezlet,
- csoportlátogatás /megfigyelés/,
- speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok.
- dokumentumok ellenőrzése
- munkaközösségi feladatok végrehajtásának ellenőrzése
Az óvodavezető a pedagógiai munka belső ellenőrzése céljából éves ütemtervet készíthet,
mely a munkaterv része lehet.
Az óvodavezető minden óvodapedagógus munkáját legalább egy alkalommal ellenőrzi,
értékeli a nevelési év során.
Az ellenőrzés tapasztalatairól írásos feljegyzést kell készíteni, melyet az érintett
óvodapedagógussal ismertetni kell, aki arra írásban észrevételt tehet.
A nevelési év záró értekezletén értékelni kell a pedagógiai munka belső ellenőrzésének
eredményét, az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait, megállapítva az esetleges
hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket.

3. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak
jogviszonyban az intézménnyel
Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a
következők szerint történhet.
Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó
és a gyermek elvitelére jogosult személy arra az időtartamra amely:
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-

a gyermek érkezésekor: a gyermek átöltöztetésére és óvónőnek felügyeletre
átadására, valamint kísérő távozására,

-

a gyermek távozásakor: a gyermek óvónőtől való átvételére, átöltöztetésére,
valamint a távozásra szükséges.

Ezekben az időpontokban az intézmény dolgozói, a házirendben meghatározott rend
szerint tartanak ügyeletet.
Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben:
-

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

-

valamint, minden más személy.

A külön engedélyt az óvodavezetőtől, vagy a helyettesétől kell kérni. Csak az általa adott
szóbeli engedély, és szükség szerint egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben
tartózkodni.
Nem kell tartózkodásra engedélyt kérni:
-

a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezletre való érkezésekor, illetve

-

a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor.

Az intézményben, valamint az intézményen kívül, a gyermekek részére szervezett
rendezvényeken alkohol- és dohánytermék nem árusítható és nem fogyasztható.

Az óvoda helyiségeinek, létesítményének használati rendje
Az intézmény minden dolgozója felelős a közösségi tulajdon védelméért, a berendezési
tárgyak, felszerelések állagának megőrzéséért, az energiatakarékos felhasználásáért, a tűz-,
baleset-, és munkavédelmi szabályok betartásáért.
A helyiségeket, létesítményeket rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvásra
figyelemmel kell használni.
Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszerelési tárgyait, eszközeit csak az
óvodavezető engedélyével lehet onnan elvinni.
A gyermekek az óvoda helyiségeit és udvarát csak óvodapedagógusi felügyelet mellett
használhatják. Az udvar elsősorban a gyermekek levegőn való foglalkoztatására
használható, a tavaszi, nyári időszakban a foglalkozások levezetésére. A játékok és
eszközök kíméletes használatáért az óvodapedagógus, az udvar rendjéért, tisztaságáért a
dajka felel.
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A fejlesztő szobában a Szakértői Bizottság szakembere, logopédus, és az utazó
gyógypedagógus dolgozik. Egyéni mérési, fejlesztési szükség esetén az óvoda pedagógusai
is igénybe vehetik.
Az óvoda helyiségeiben párt nem működhet. /2011. évi CXC. törvény 24§ (3) bekezdés/
Az óvoda ingyenes helyiséghasználatot biztosít a szakszervezet, a közalkalmazotti tanács,
a szülői szervezet részére.
A helyiségek használatra való átengedéséről az óvodavezető dönt.
Az igénybevevőket vagyonvédelmi kötelezettség terheli, és kártérítési felelősséggel
tartoznak. Kötelesek betartani az óvoda munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatában
foglaltakat.
Az épület biztonságos zárásáért és a kulcsok őrzéséért az óvodát takarító dolgozó a felelős.

4. Tagintézménnyel való kapcsolattartás rendje
Intézményünknek tagintézménye, intézményegysége nincs, telephelye van. Telephellyel
való kapcsolattartás a következőképpen történik:
A kapcsolattartás rendjével szemben támasztott követelmények:
-

A telephelyen napi szinten az óvodavezető-helyettes tartózkodik a munkarendjének
megfelelően.

-

A telephely vezetéséért az óvodavezető-helyettes a felelős.

-

Az intézménynek a telephellyel folyamatos napi kapcsolatot kell fenntartania. A
napi kapcsolattartásnál az intézményvezetőnek és az óvodavezető-helyettesnek is
kezdeményezni kell a kapcsolatfelvételt.

-

Az intézményvezető a kapcsolattartásnál köteles figyelembe venni azt:


hogy az egyes vezetői döntéseinél, illetve vezetői jogkörében eljárva
a telephelyet, illetve annak dolgozóit hátrányos megkülönböztetés
nem érheti,



az intézmény munkáját, rendezvényeit úgy kell megszerveznie,
irányítania, hogy a telephely is megfelelő súlyt kapjon.

-

Az óvodavezető-helyettes köteles minden intézményvezetői jogkörrel kapcsolatos
fontos eseményt, körülményt, tényt időben jelezni az óvodavezető felé.
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A kapcsolattartás formái:
-

személyes megbeszélés, tájékoztatás,

-

telefonos egyeztetés, jelzés

-

írásos tájékoztatás,

-

értekezlet,

-

a telephely ellenőrzése, stb.

5. Az óvoda szervezeti egységei, a vezetők és a szervezeti egységek közötti
kapcsolattartás
Az óvoda szervezeti egységei
A jogszabályoknak, szakmai előírásoknak megfelelően az intézményen belül elkülönült
feladatuk alapján részleges önállósággal, illetve sajátos feladatokkal rendelkezik:
az alkalmazotti közösség, ezen belül
1.) a vezetőség
2.) a nevelőtestület
3.) a szakmai munkaközösség
4.) a dajkák, technikai dolgozók közössége
5.) a közalkalmazotti tanács
Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét – a megbízott vezetők és a
választott képviselők közreműködésével – az óvodavezető fogja össze.
Alkalmazotti közösség
Az alkalmazotti közösségnek az óvodában foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott
tagja. A munkavégzéssel kapcsolatos jogaikat és kötelességeiket a munka törvénykönyve a
közalkalmazotti törvény és a végrehajtási rendelet szabályozza.
Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályban meghatározott részvételi,
javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jog illeti meg.
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Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét azokon a
rendezvényeken, amelyekre meghívót kap.
Véleményezési jog: az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának
megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és
módosításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával kapcsolatosan.
A jogszabályban biztosított

véleményezési és javaslattételi joggal

rendelkező

közösségeken kívül az óvoda működési körébe tartozó kérdésekben javaslatot tehet,
véleményt nyilváníthat az óvoda minden közalkalmazottja.
Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntés-előkészítés során a döntési jogkör
gyakorlójának mérlegelnie kell.
A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel kapcsolatos
álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel közölni kell.
Egyetértési jog: a döntési jogkör gyakorlója csak úgy rendelkezhet, ha a jogosultak
ténylegesen egyetértenek.
Döntési jog: kizárólagos intézkedési jog, melyet jogszabályok biztosítanak.

1.) A vezetőség
Az intézmény vezetősége konzultatív testület: véleményező és javaslattevő joggal
rendelkezik, és dönt mindazon ügyekben, amelyekben az óvodavezető saját jogköréből
szükségesnek tart.
A vezetőség tagjai:
-

óvodavezető

-

óvodavezető-helyettes

-

szakmai munkaközösségek vezetői

A kapcsolattartás a vezetőség tagjai között folyamatos, és a szükségleteknek megfelelő. A
vezetők irányítják, tervezik, szervezik és ellenőrzik a saját területükhöz tartozó munkát.
Írásban

és

értekezleteken

beszámolnak

területük

működéséről,

a

kiemelkedő

teljesítményekről, hiányosságokról, problémákról, valamint javaslatokat tesznek a
fejlesztésekre.
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2.) A nevelőtestület
Az intézmény nevelőtestületét a nevelési intézményben közalkalmazotti jogviszony,
munkaviszony keretében pedagógus-munkakörben, valamint a felsőfokú végzettséggel
rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak
közössége alkotja.
A nevelőtestület a köznevelési törvény alapján meghatározott jogosítványokkal rendelkező
testület, amely a nevelési kérdésekben intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó
szerve, törvényben, továbbá az e szabályzatban valamint más jogszabályokban
meghatározott kérdésekben döntési, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
A nevelőtestület működésére vonatkozó általános szabályok
A nevelőtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét a Nkt. 70. §-a,
valamint a 20/2012 EMMI rendelet 117. §-a határozza meg.
A nevelőtestület véleményező és javaslattételi jogkörrel rendelkezik minden, az
intézményt érintő ügyben.
A nevelőtestület döntési jogköre:
 a pedagógiai program elfogadása
 az SZMSZ és a házirend elfogadása
 a nevelési év munkatervének elfogadása
 átfogó értékelések és beszámolók elfogadása
 továbbképzési program, beiskolázási terv elfogadása
 az intézményvezetői pályázat szakmai véleményezése
 a nevelőtestület nevében eljáró pedagógus kiválasztása
 jogszabályban meghatározott más ügyek
A nevelőtestület véleményét ki kell kérni:


a pedagógusok külön megbízásának elosztása során



az óvodavezető-helyettes megbízásakor, megbízásának visszavonásakor



az intézmény költségvetésében szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök
felhasználásának megszervezésében,



az intézmény beruházási és fejlesztési terveinek megállapításában,



más, a fenti pontokban nem szereplő, de jogszabályban meghatározott esetekben.
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Az intézményvezető és a nevelőtestület kapcsolattartása


Havi rendszerességgel, illetve szükség szerint az óvodavezető összehívja az óvónői
értekezletet, ahol az aktuális feladatokat, információkat ismerteti.



Írásbeli anyagokat a csoportok körbeadják, az óvónők aláírásukkal igazolják a
megismerését.



Aktuális ügyekről, feladatokról, szervezési feladatokról az óvodavezető, a
telephelyen a helyettese – értekezleten kívül - szóbeli tájékoztatást, utasítást adhat



A felnőtt öltöző hirdetőjén történik még a tájékoztatás /rendezvények, akciók…/

Rendes és rendkívüli nevelőtestületi értekezlet
A nevelőtestület a nevelési év folyamán rendes és – szükség szerint – rendkívüli
értekezletet tart.
A nevelőtestület értekezleteit az óvoda munkatervében meghatározott napirenddel és
időponttal az óvoda vezetője hívja össze.
A pedagógusok felelőssége és kötelessége, hogy a napirend alapján felkészüljenek,
beszámolási kötelezettségüknek eleget tegyenek, és érdemi hozzászólásaikkal segítsék a
cél elérését.
Az óvodavezető rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásáról a napirend három
nappal előbb történő kihirdetésével intézkedik.
A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásának nevelőtestületi kezdeményezéséhez
a pedagógusok egyharmadának aláírása, valamint az ok megjelölése szükséges. Az
értekezletet nevelési időn kívül, a kezdeményezéstől számított nyolc napon belül össze kell
hívni.
A nevelőtestületi értekezlet előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos rendelkezések
A nevelőtestület írásos előterjesztés alapján tárgyalja


a pedagógiai program,



az SZMSZ,



a házirend,



a munkaterv

elfogadásával kapcsolatos napirendi pontokat.
Az óvodavezető az előterjesztés írásos anyagát a nevelőtestületi értekezlet előtt legalább
nyolc nappal, a rendkívüli nevelőtestületi ülés előtt legalább 3 nappal átadja a
nevelőtestület tagjainak.
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A nevelőtestületi értekezlet levezetését – az óvodavezetői pályázat megtárgyalásán kívül az óvodavezető látja el. A jegyzőkönyv hitelesítésére az értekezlet egy nevelőtestületi tagot
választ.
A nevelőtestület akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van.
Döntéseit és határozatait – kivéve jogszabályban meghatározott titkos szavazás esetén –
nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Ha a nevelőtestület egyszerű
szótöbbséggel hozható döntésekor szavazategyenlőség keletkezik, a határozatot az
óvodavezető szavazata dönti el.
A nevelőtestület döntéseit határozati formában kell megszövegezni. A határozatokat
nevelési évenként sorszámozni kell, és azokat nyilvántartásba kell venni.
A nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletekről lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyv
készül, mely tartalmazza:


a helyet, időt, az értekezlet napirendi pontjait, a jegyzőkönyvvezető és
hitelesítő nevét



a jelenlévők számát



az igazoltan, illetve igazolatlanul távollévők nevét



a meghívottak nevét



a jelenlévők hozzászólását



a módosító javaslatok egyenkénti megszavaztatását



a határozat elfogadásának szavazási arányát

A jegyzőkönyvet az értekezletet követő három munkanapon belül el kell készíteni. A
jegyzőkönyvet az óvodavezető, a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestületi tagok közül egy
hitelesítő írja alá. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a napirendi pontokat rögzítő jelenléti
ívet, melyet a jegyzőkönyvet aláírók hitelesítenek.
A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása
A nevelőtestület egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre,
amelyet az éves munkatervben kell rögzíteni. /Részletezése e szabályzat 12. pontjában/
3.) Szakmai munkaközösség
Az intézmény pedagógusai – legalább öt pedagógus kezdeményezésére – elkülönült
szervezeti egységnek nem minősülő szakmai munkaközösséget hozhatnak létre. A szakmai
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munkaközösség jogosítványait, feladatait a Nkt., a 20/2012. EMMI rendelet, továbbá jelen
Szabályzat határozza meg.
Vezetőjét az óvodavezető bízza meg a munkaközösség véleményének kikérésével egy
évre.
A szakmai munkaközösség dönt:


működési rendjéről, munkaprogramjáról



szakterületén a nevelőtestület által átruházott kérdésekről

A szakmai munkaközösség véleményezi:


a pedagógiai programot



a továbbképzési programot



a nevelés-oktatás eszközeinek kiválasztását



szakterületét érintően a pedagógiai munka eredményességét



a vezetői pályázat szakmai programját

A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget adhat:


az óvodában folyó nevelőmunka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez



a pedagógusok minősítő eljárásának lebonyolításához



a gyermekvédelmi feladatok ellátásával összefüggő feladatok végrehajtásához



a sajátos nevelési igényű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
integrációját szolgáló feladatok minél eredményesebb megvalósításához



a pedagógusok szakmai munkájának támogatásához



a nevelőmunka tárgyi feltételeinek fejlesztéséhez

A munkaközösség feladatai a pedagógusok munkájának segítésében:


a munkaközösség profiljában tervező, elemző, értékelő tevékenység



módszerek, eljárások segítése, megvalósítása, értékelése, közzététele a
testületben



módszertani értekezletetek és gyakorlati napok szervezése



a szakirodalom figyelemmel kísérése, az új módszerek felkutatása, gyakorlatba
történő integrálása



a munkaközösség tagjai szakmai fejlődésének, továbbképzésének irányítása, a
megjelenő új szakirodalom tanulmányozása és felhasználása



pályakezdő pedagógusok munkájának támogatása
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a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, megírása, sikeres pályázat esetén
annak lebonyolítása, elszámolása és a hozzá kapcsolódó írásbeli dokumentációk
elkészítése,
az óvoda vezetője pedagógiai feladattal, kutató,- kísérletező munkával,

-

tanulmányok elkészítésével bízhatja meg a munkaközösséget,
A szakmai munkaközösség felelőssége, hogy a szakmai innovációk összhangban álljanak
az intézmény munkatervével, pedagógiai programjával.
A szakmai munkaközösség vezetője
Tevékenységét – a munkaközösség véleményének kikérésével – az óvodavezető írásos
megbízása alapján végzi, munkaköri leírásának megfelelően.
Felelős:


a szakmai munkaközösség önálló, felelős vezetéséért, feladatainak végrehajtásáért



a munkaközösség éves munkatervének elkészítéséért



a működéshez szükséges feltételek biztosításáért



az éves munkatervben átruházott hatáskörök, feladatok elvégzéséért



az új módszerek, eszközök, elméleti és gyakorlati ismeretek közzétételéért



a pedagógiai munka színvonalának megőrzéséért, emeléséért



a munkaközösség éves munkájáról szóló értékelés elkészítéséért

Képviseleti joga:
A munkaközösség vezetője képviseli a szakmai munkaközösséget az intézmény vezetősége
felé, és az óvodán kívüli szakmai, módszertani rendezvényeken
Szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje:


a kapcsolattartás folyamatos, az adott feladatnak megfelelően



a munkaközösségek tevékenysége összehangolt, segítvén az óvodapedagógusok
munkáját



a kapcsolattartás történhet szóban és e-mail-ben is

Beszámolási kötelezettség, kapcsolattartás rendje a vezetőkkel:


Az

intézményvezető

szóbeli

tájékoztatása

meghatározott

időközönként

a

munkaközösség tevékenységéről


a munkaközösség megbeszéléseire az óvodavezető és helyettese meghívása
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megbeszélésekről feljegyzéseket kell készíteni



a munkaközösség által végzett feladatokról a nevelési értekezleteken szóban be kell
számolni



Írásos beszámoló, összefoglaló elemzés, értékelés készítése a nevelőtestület
számára az éves feladatterv teljesítéséről, az elvégzett fejlesztési folyamatról

4.) Óvodatitkár
Elkülönült szervezeti egységnek tekinthető. Az óvodavezetőnek van közvetlenül
alárendelve. A pedagógiai-szakmai döntésekben nem vesz részt. Ügyviteli,
adminisztrációs, gazdasági munkát végez.
Kapcsolattartása vezetővel:
-

szóban, napi szinten

-

megbeszélések

5.) Pedagógiai asszisztens
Közvetlenül az óvónők munkáját segíti a napi tevékenységek folyamán. Saját
munkáját érintő kérdésekben véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
Kapcsolattartás a vezetőkkel:
-

szóban, napi szinten

-

megbeszélések, értekezletek

6.) Dajkák és technikai dolgozók közössége
Elkülönült szervezeti egységnek nem minősülő, jogszabályokban megfogalmazott és saját
területüket érintő kérdésekben véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkező
közösséget alkotnak.
Kapcsolattartás a vezetőkkel:


szóban, napi szinten



megbeszélések

7.) Közalkalmazotti tanács
Jogosítványaikat,

feladataikat,

vezetőkkel

való

kapcsolattartásukat

az

óvoda

közalkalmazotti szabályzata tartalmazza.
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A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás formái:
-

értekezletek

-

megbeszélések

-

fórumok

-

szóbeli, írásbeli tájékoztatás

A kapcsolattartás általános szabálya, hogy a különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi,
alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi ponthoz a döntési, egyetértési és
véleményezési

jogot

gyakorló

közösség

képviselője

meghívható,

nyilatkozatát

jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
Az egyes munkakörökhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának
módját, a kapcsolódó felelősségi szabályokat a személyre szóló munkaköri leírások
tartalmazzák.

6. Az óvoda magasabb vezetői, a vezetők közötti feladatmegosztás
Az óvodavezető
Az intézmény élén az óvodavezető áll, akit egy vezető-helyettes segít az óvoda vezetésével
összefüggő feladatai ellátásában.
Az intézmény vezetője egyszemélyi felelősséggel vezeti az intézményt, ellátja – a
jogszabályok maradéktalan figyelembevételével – a jogszabályokból és a jelen
Szabályzatból rá háruló, az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat.
Az óvodavezetőnek az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési
jogkörét elsődlegesen a nemzeti köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei határozzák
meg.
Az óvodavezető – a köznevelési törvénynek megfelelően – felelős:
-

az intézmény szakszerű és törvényes működéséért

-

az ésszerű és takarékos gazdálkodásért

-

az intézményi szabályzatok elkészítéséért, a jogszabályi előírásoknak való
folyamatos megfeleltetéséért

-

a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért

-

a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért
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-

a nemzeti ünnepek méltó megszervezéséért

-

a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért

-

a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért

-

a munka- és tűzvédelmi tevékenység megszervezéséért

-

a gyermekbalesetek megelőzéséért

-

a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért

-

a humánerőforrás biztosításáért és fejlesztéséért

-

a KIR3-adatszolgáltatás hitelességéért

-

a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételek biztosításáért

-

a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a szülői szervezettel való
megfelelő együttműködésért

A költségvetési szerv vezetője felel:
-

a

közfeladatok

jogszabályban,

alapító

okiratban,

belső

szabályzatban

foglaltaknak, az irányító szerv által meghatározott követelményeknek és
feltételeknek megfelelő ellátásáért
-

a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság, a gazdaságosság, az eredményesség
követelményeinek érvényesítéséért

-

a

használatába

adott

vagyon

vagyonkezelői

jogának

rendeltetésszerű

gyakorlásáért
-

a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért,
valamint annak teljességéért és hitelességéért

Az óvodavezető pedagógiai-szakmai feladata:
-

Mint az óvoda pedagógiai – szakmai irányítója, gondoskodik a nevelő – oktató
munka állandó fejlesztéséről.

-

A nevelőtestülettel való egyeztetést követően elkészíti az óvoda munkatervét,
gondoskodik annak megtartásáról

-

a nevelőtestületi értekezletek előkészítése, lebonyolítása

-

a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése

-

a nevelőmunka irányítása és ellenőrzése, értékelése, segítése
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-

rendkívüli szünet elrendelése – a fenntartó egyidejű értesítése mellett –, ha az
intézményre kiterjedő veszélyhelyzet miatt annak működtetése nem lehetséges
(időjárás, járvány, természeti csapás, elháríthatatlan ok)

-

a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartása a közalkalmazottak
foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben

-

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

- az egyéb feladatot ellátó alkalmazottak irányítása
- az intézmény pedagógiai programjának jóváhagyása
-

Szakmai pályázatok, szakmai újítások segítése, ösztönzése, pályázatokon való
részvétel segítése.

-

Ellenőrzi, jóváhagyja a csoportnaplókat, rendszeresen tájékozódik az óvodai,
szakmai adminisztráció vezetéséről.

-

Biztosítja a családi és óvodai nevelés összhangjának elősegítő feltételeinek
megteremtését. A szülők és az óvoda kapcsolatának elmélyítését.

-

Szülői értekezletek, nyílt napok, fogadóórák nyomon követése, segítése.

-

A felzárkóztatás és az egyéni fejlesztés figyelemmel kísérése.

-

Együttműködik a fenntartó és felügyeleti szervekkel, valamint az önkormányzati
intézményekkel.

-

Írásbeli beszámolási kötelezettségét - nevelési évenként egyszer - a fenntartó felé
teljesíti

-

A nevelés folyamatosságának érdekében kapcsolatot tart az általános iskola
igazgatójával.

- Közreműködés az integrációs pedagógiai rendszer megvalósítására létrehozott
intézményi munkacsoport munkájában,
- részvétel olyan továbbképzéseken, amely az érintett gyermekek, tanulók
felkészítéséhez szükséges,
- az ötéves kor előtti óvodai beíratás, az óvodából való hiányzás csökkentését
szolgáló tevékenység segítése,
- az óvodából az iskolába történő átmenet megkönnyítését szolgáló tevékenység
segítése,
- együttműködés a gyermekvédelem, a családvédelem, a szociális gondoskodás, az
egészségügyi ellátórendszer szakembereivel;
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Óvodavezető tanügyigazgatás feladatai:
- Az érvényben lévő jogszabályok alapján gondoskodik az óvodai felvételek
előkészítéséről, lebonyolításáról.
- A beiskolázás megszervezése, a lebonyolítás segítése.
- Előterjesztés a fenntartónak az óvoda nyitva tartása és az óvodai szünetek
rendjének, valamint a gyermeklétszám ismeretének birtokában az indítható
csoportok számának megállapítása érdekében.
- Az éves statisztika elkészítése, elküldése.
- A nyári ügyeleti rend elkészítése.
- A belső ellenőrzés elvégzése.
Munkáltatói jogkörből adódó feladatai:
- Az óvodavezető a Közalkalmazotti Törvény és végrehajtási rendeletei alapján látja
el a munkáltatói feladatát.
- Az óvoda dolgozóinak alkalmazása.
- A közalkalmazotti osztály fizetési fokozat és osztály megállapítása.
- Az előmeneteli rendszer figyelemmel kísérése.
- A

közalkalmazotti

jogviszonnyal

kapcsolatos

iratok

rendezése,

kezelése,

ellenőrzése.
- Az illetmények megállapítása, karbantartása.
- Kitüntetések felterjesztése.
- Jutalmak, jubileumi jutalmak bonyolítása.
- Minősítések, jellemzések készítése.
- Az intézmény valamennyi dolgozójának jogainak érvényesítése és kötelezettségei
teljesítésének ellenőrzése.
- Szabályzatok elkészítése
- Továbbképzési program elkészítése
- Beiskolázási terv elkészítése, a pedagógusok továbbképzésének megszervezése
- Munkaköri leírások elkészítése
- Munkarend, munkabeosztás elkészítése
-

a szabályzatok betartásának biztosítása a munkaköri leírások és a vezetői ellenőrzés
útján
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Gazdálkodási feladatok ellátása:
- Az intézmény működését a fenntartó által jóváhagyott költségvetésből biztosítja.
- Gondoskodik az épületek tárgyi feltételeinek javításáról, felszerelési tárgyak,
eszközök, anyagok folyamatos biztosításáról a lehetőségek figyelembevétele
mellett.
- Ésszerű anyag és eszközfelhasználásra törekszik.
- Az óvoda fenntartásával, karbantartásával és felújításával kapcsolatos munkákat
felméri, a fenntartót tájékoztatja.
Ügyviteli feladatai:
- irányítja és ellenőrzi a pedagógusok adminisztratív munkáját, az adatszolgáltatási
kötelezettség jogszabálynak megfelelő megvalósítását.
-

Az intézmény nevében aláírásra jogosult az intézményvezető, intézményvezető
helyettes és a megbízott gazdálkodási ügyintézők.

-

Gyermekvédelmi ügyekben az intézmény gyermekvédelmi felelőse rendelkezik
aláírási joggal.

Óvodavezető döntési jogköre:
Az óvodavezető első fokon dönt az alábbiakban:
-

a gyermek óvodai felvételéről

-

a beiskolázás végrehajtásáról

-

felmentés óvodába járás alól, kizárás ügyében

-

szülők óvoda látogatása ügyében

-

nevelés nélküli munkanapokról (évente 5 nap)

-

az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet
jogszabály, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe

Az óvodavezető kizárólagos hatásköre:
-

a nevelőtestület vezetése,

-

a pedagógiai munka irányítása,

-

a tanügy-igazgatási döntések meghozatala,

-

a munkáltatói döntések meghozatala,

-

a kötelezettségvállalás,

-

közvetlenül irányítja az óvodavezető-helyettest,
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-

fenntartó előtti képviselet

Az óvodavezető kötelezettségvállalási és utalványozási jogkörét akadályoztatása, vagy
összeférhetetlensége esetén az óvodavezető-helyettes látja el.
Az óvodavezető-helyettes
Vezetői tevékenységét az óvodavezető közvetlen irányítása mellett végzi. Felette az
általános

munkáltatói

rendszeresen

jogokat

beszámol.

Az

az

intézményvezető

gyakorolja.

intézményvezető-helyettes

Tevékenységéről

munkaköri

leírását

az

intézményvezető készíti el.
Különleges felelőssége
Az óvodavezető távollétében – korlátozott jogkörben – teljes felelősséggel végzi a

-

vezetési feladatokat.
A nevelési területen közreműködik a vezető által megállapított tevékenység

-

irányításában.
-

Közvetlenül szervezi és irányítja a telephely mindennapi tevékenységét.

-

Az óvoda kulcsaiért, valamint a bélyegző használatáért teljes felelősséggel
tartozik.

Az óvodavezető-helyettes felelős a telephelyén:
-

a tanügyi nyilvántartások jogszabályban, továbbá intézményi szabályzatban
(határozatban) rögzített vezetéséért

-

az óvodai törzskönyv vezetéséért

-

a helyettesítések megszervezéséért

-

a szülői szervezet működésének segítéséért

-

szabadságok ütemezéséért és naprakész nyilvántartásáért

-

a HACCP-rendszer működtetéséért

-

a belső továbbképzések megszervezéséért

- a szakmai könyvtár fejlesztéséért
Az óvodavezető-helyettes feladatai:
- az óvodavezető külön megbízása alapján részt vesz a vezetői munkában
- szükség estén végzi az új felvételeket, előjegyzéseket
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- segít a statisztikák elkészítésében
- szakmai fórumokon, hivatalos rendezvényeken képviseli az óvodát
- pályakezdő, újonnan belépő pedagógus szakmai munkáját segíti
- a költségvetés előtervezésénél segíti a vezető munkáját, egyeztet az
óvodapedagógusokkal és a dajkákkal
- segíti az óvoda vezetőjét ügyviteli munkák végzésében
- alkalmazotti értekezletek előkészítésében segít
- utasításait az óvodavezetővel egyezteti
- segíti a szülői munkaközösség munkáját
- Közreműködik az integrációs pedagógiai rendszer megvalósítására létrehozott
intézményi munkacsoport munkájában,
- részt vesz olyan továbbképzéseken, amely az érintett gyermekek, tanulók
felkészítéséhez szükséges,
- az ötéves kor előtti óvodai beíratás, az óvodából való hiányzás csökkentését
szolgáló tevékenységet segíti,
- az óvodából az iskolába történő átmenet megkönnyítését szolgáló tevékenységet
segíti,
- együttműködik a gyermekvédelem, a családvédelem, a szociális gondoskodás, az
egészségügyi ellátórendszer szakembereivel
- valamint mindaz, amit az óvodavezető a munkaköri leírásban, vagy külön
megbízásban meghatározott

Az óvodavezető-helyettes ellenőrzési feladatai:
-

csoportellenőrzéseket végez az éves munkatervben foglaltak szerint

-

ellenőrzi a mulasztási naplók, csoportnaplók vezetését

-

ellenőrzi a HACCP-előírásoknak megfelelő munkavégzést

-

ellenőrzi az intézményi szabályzatokban foglalt előírásoknak megfelelő
munkavégzést

Beszámolási kötelezettsége kiterjed:
-

az intézmény egész működésére és pedagógiai munkájára

-

a belső ellenőrzések tapasztalataira

-

az intézményt érintő, megoldandó problémák jelzésére
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7. A kiadmányozás és a képviselet szabályozása
Képviselet szabályozása:
Az intézmény külső szervek előtti teljes körű képviselete az óvodavezető joga. Az
intézmény képviseletét az óvodavezető akadályoztatása esetén a vezető-helyettes látja el.
Az intézményvezető a képviseleti jogkörét átruházhatja. Az óvodavezető meghatározott
ügyekben a képviseletre eseti vagy állandó megbízást adhat.
A különböző egyéb szervezetek előtt az az óvodapedagógus, aki az adott feladat ellátásával
meg van bízva, képviselheti az óvodát. A nevelőtestület tagjainak kötelessége, hogy az
intézményt saját munkaterületén képviselni tudja.
Külső szervek felé történő tájékoztatást az intézményt érintő kérdésekről az óvodavezető,
vagy helyettese adhat.
A kiadmányozás szabályai
Az óvoda kiadmányozási joga az óvodavezetőt illeti meg.
Az intézmény nevében aláírásra az óvodavezető jogosult, akadályoztatása, vagy
összeférhetetlensége esetén – az azonnali intézkedést igénylő ügyiratokra vonatkozóan –
aláírási jogot gyakorolhat az óvodavezető-helyettes.
Rendkívüli esetben az aláírási jogkört írásos felhatalmazás alapján megbízott pedagógus is
gyakorolhatja.
Az óvodavezető kiadmányozási jogát átruházhatja, azt visszavonhatja.
Az átruházott jog gyakorlójának az aláírás előtt az óvodavezetőt tájékoztatnia kell.

53

8. Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat-és
hatáskörök
Az óvoda vezetője egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett a következő
feladatokat, hatásköröket ruházza át:

Leadott feladat, hatáskör
a nemzeti ünnepek méltó megszervezése, és
egyéb hagyományok ápolása
a munka- és tűzvédelmi tevékenység felelősének
irányítása, ellenőrzése
a gyermekek rendszeres egészségügyi
vizsgálatának megszervezése
a telephelyen dolgozó alkalmazottak közvetlen
irányítása

Feladat megbízottja
óvodavezető-helyettes
óvodavezető-helyettes
óvodavezető-helyettes
óvodavezető-helyettes

szabadságok tervezése, ütemezése a telephelyen

óvodavezető-helyettes

munkarend szervezése, ellenőrzése a telephelyen

óvodavezető-helyettes

helyettesítés megszervezése a telephelyen

óvodavezető-helyettes

adatgyűjtés az éves statisztika elkészítéséhez

óvodavezető-helyettes

pedagógiai program felülvizsgálatával,
módosításával kapcsolatos feladatok irányítása
rajzpályázatokon való részvétel feltételeinek
megteremtése, biztosítása
az intézmény szakmai képviselete a szakmai
rendezvényeken
Gyermekvédelmi ügyekben aláírási, jogkör

óvodavezető-helyettes
óvodavezető-helyettes
szakmai munkaközösség-vezetők
gyermekvédelmi felelős
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9. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása
esetére a helyettesítés rendje
Az intézményvezetőt szabadsága, betegsége, valamint hivatalos távolléte alatt a vezetőhelyettes teljes felelősséggel helyettesíti, az azonnali döntést nem igénylő, a vezető
kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével.
Az intézményvezető tartós távolléte esetén a helyettesítés teljes körű. Tartós távollétnek az
egy hónapnál hosszabb időtartam minősül. A teljes vezetői jogkör gyakorlására való
megbízás, felkérés a fenntartó által történik, melyet a dolgozók tudomására kell hozni
(értesítés, kifüggesztés).
Ha az intézményvezető helyettese a szükséges, vezető-helyettes feladatkörébe tartozó
teendőket akadályoztatása (pl.. betegsége, egyéb távolléte, stb.) miatt nem tudja ellátni, az
intézményvezető-helyettesi feladatokat is az óvodavezető látja el.
A vezető és helyettese egyidejű akadályoztatása esetén mindkét telephelyen 630-1200-ig a
munkaidő beosztás szerinti reggeli ügyeletes óvónő, 1200-1730-ig a munkaidő beosztás
szerinti délutános ügyeletes óvónő látja el a helyettesi feladatokat.
Intézkedési jogkörük az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával
összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki.

A vezető, illetve a vezető helyettes helyettesítésére vonatkozó további előírások:
-

a helyettesek csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó
intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg a vezető, vezető helyettes helyett,

-

a helyettes csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors intézkedést igényelnek,
halaszthatatlanok,

-

a helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső
szabályzataiban, rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben
nem dönthet.
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10. A vezetők és az óvodai szülői közösség közötti kapcsolattartás rendje
A szülői szervezet
Az intézményben a szülők saját és gyermekeik jogainak érvényesítése, kötelességeik
teljesítése érdekében szülői szervezetet hozhatnak létre. A szülői szervezet saját SZMSZéről, ügyrendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról és
képviseletéről saját maga dönt.
Szülői munkaközösség (SZMK)
Intézményünkben az óvoda vezetésében a szülők képviseletét, az óvodai szülői
munkaközösség választmánya látja el. Az óvodába járó gyerekek szülei alkotják a szülői
munkaközösséget, melynek vezetőségébe minden csoport szülői közössége 2 főt delegál,
akik elnököt választanak maguk közül.
Az SZMK elnökének feladata:
 a hatáskörébe utalt jogköreit – amennyiben van előírt határidő – a rendelkezésre
álló időn belül gyakorolja,
 a szülői szervezet véleményezési jogkörében eljárva minden esetben köteles
írásban nyilatkozni.
Az intézmény vezetőjének feladata az SZMK-val való együttműködés.
A vezetőnek biztosítani kell, hogy a szülői munkaközösség:
az óvodai nevelési év rendjét annak elfogadása előtt véleményezze – a nevelési év

-

rendjére vonatkozó dokumentumot a szülői szervezetnek úgy kell átadni, hogy
legalább 7 nap rendelkezésre álljon a véleményalkotásra;
véleményt

-

mondhasson

a

nevelési-oktatási

intézményben

folyó

hit-

és

vallásoktatás idejének és helyének meghatározásáról. A véleményalkotásra
legalább 5 napot kell biztosítani;
jogainak gyakorlásához szükséges információkhoz hozzájusson (az intézmény

-

nyilvános dokumentumai, óvoda működésével kapcsolatos irat)
-

társadalmi munkát szervezhessen a szülők körében.

-

óvodán belül megtarthassa üléseit (hely, szükséges berendezés biztosítása)

Az SZMK és az intézményvezető közötti kapcsolattartás formái


személyes beszélgetés, megbeszélés
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értekezletek, ülések



SZMK elnökének meghívása a nevelőtestületi ülések azon napirendi pontjainak
tárgyalásához, amelyekben a szülői szervezetnek véleményezési joga van



tájékoztatás



határozat kivonatok átadása

A vezetők és a szülők közötti kapcsolattartás formái:
-

közös szülői értekezlet, ahol az óvoda egészére vonatkozó feladatok
ismertetése, megbeszélése történik

-

csoport szülői értekezlet, ahol a csoportra vonatkozó nevelési-oktatási feladatok
és aktuális szervezési feladatok ismertetése, megbeszélése történik

-

fogadóóra

-

SZMK értekezlet

-

nyílt nap

-

családi délutánok

-

családlátogatás

A hatékony működéshez szükséges a szoros kapcsolat kialakítása az intézmény és a szülők
között.
A szülőkkel való kapcsolattartás rendje
Szülői értekezlet rendje:
-

tanévnyitó szülői értekezlet - szeptember 1-30.

-

évközi szülői értekezlet: beiskolázás előtt, illetve ha a feladat indokolja

-

beiratkozás után az új óvodások szüleinek - aug.25-ig.

A szülői értekezlet idejéről legalább egy héttel azt megelőzően, a faliújságon tájékoztatni
kell a szülőket.
SZMK értekezlet rendje:
-

a szülői értekezletek előtt egy héttel, illetve ha a feladat indokolja azt.

Fogadóóra rendje:
-

kedden, átfedési időben 11 – 12 óráig.

Nyílt napok rendje:
-

Minden csoportban az év folyamán egy nyílt napot tartanak az óvónők.
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-

Időpontja: február 10. – április 30-ig.

Családlátogatások rendje:
-

Az újonnan beíratott gyerekeknél, az óvónők környezettanulmányt végeznek.
Ekkor készül el a gyermekről az anamnézis, ami egyben a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek fejlődési naplójának alapját is képezi. A látogatást az óvónők
közösen végzik. Időpontja: július 20. – szeptember 30. A családlátogatás időpontját
minden esetben egyeztetni kell a szülőkkel. Problémás esetben rendkívüli
családlátogatást végez az óvónő a gyermekvédelmi felelőssel együtt.

11. Azok az ügyek, melyekben a szülői szervezetet e szabályzat
véleményezési joggal ruházza fel
A szülői szervezetet (SZMK) a következő esetekben véleményezési jog illeti meg:
-

az óvodai nevelési év rendjének elfogadása előtt /Munkaterv/,

-

az óvodában folyó hit – és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásakor,

-

minden olyan óvodai döntéskor, amelyből a szülőre fizetési kötelezettség hárul.

-

SZMSZ jóváhagyása előtt a következő pontokban:
 nyitva tartás rendje
 belépés és benntartózkodás rendjét azok részére, akik nem állnak
jogviszonyban az óvodával,
 a vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás rendje,
 a külső kapcsolatok rendszere, formája és módja,
 ünnepélyek rendje
 a rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
 a pedagógiai programmal kapcsolatos tájékoztatásadásra vonatkozó
szabályozás terén.

-

a házirend elfogadása előtt.

-

az adatkezelési szabályzat elfogadása előtt

-

vezetői pályázatnál

Az SZMK köteles véleményezési jogkörében eljárva írásban nyilatkozni.
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12. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a
feladatok

ellátásával

megbízott

beszámolására

vonatkozó

rendelkezések
A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása
A nevelőtestület egyes jogköreinek gyakorlását - határozatba foglalva - átruházhatja:
a szakmai munkaközösségre.

-

A nevelőtestület nem ruházhatja át a következő döntési jogköreit:
-

a pedagógiai program elfogadása,

-

a szervezeti és működési szabályzat elfogadása.

-

a házirend elfogadása

A nevelőtestület átruházhatja a következő jogkörei:
Döntési jogkörét:
-

a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásánál

-

a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók
elfogadásánál;

-

a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásánál;

-

az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési
programmal összefüggő szakmai vélemény kialakításánál;

-

továbbképzési program és terv elfogadásnál.

-

jogszabályban meghatározott más ügyeknél;

Véleménynyilvánítási jogkörét:
-

a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben,

-

az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során

-

az intézményvezető helyettesek megbízása illetve a megbízás visszavonása
előtt,

-

a nevelési-oktatási intézmény költségvetésében szakmai célokra rendelkezésre
álló pénzeszközök felhasználásának megszervezésében,

-

a

nevelési-oktatási

intézmény

beruházási

és

fejlesztési

terveinek

megállapításában,
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-

más, a fenti pontokban nem szereplő, de jogszabályban meghatározott
esetekben.

Javaslattételi jogköre:
-

A nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos, valamennyi
kérdésben.

A feladatok ellátásával megbízottak beszámolására vonatkozó rendelkezések:
Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles azokról az ügyekről,
amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. /20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet/.
A nevelőtestület az adott jog, feladat átruházásáról szóló határozatában fogalmazza meg,
hogy milyen időközönként és módon kér beszámolást az átruházott ügyekről.
Beszámolásra formái:
-

írásbeli beszámoló

-

szóbeli tájékoztatás nevelőtestületi üléseken

-

feljegyzés készítése a leadott feladattal kapcsolatos megbeszélésekről

-

határozathozatalról jegyzőkönyv készítése

13. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja
Az óvoda rendszeres kapcsolatot tart:
A.) Egyes kiemelt intézményekkel, szervekkel:
- a fenntartóval,
- bölcsődével
- általános iskolával
- a gyermekjóléti szolgálattal
- az egészségügyi szolgáltatóval
- pedagógiai szakszolgálatokkal
- pedagógiai szakmai szolgáltatókkal
B.) Egyéb közösségekkel:
- az intézménnyel jogviszonyban állók hozzátartozóival,
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- a település egyéb lakosaival,
- cigány önkormányzattal.
- Közösségi Ház és Könyvtárral
A.) Egyes kiemelt intézményekkel, szervekkel való kapcsolat

Fenntartó:
Az Óvoda és a fenntartó kapcsolata folyamatos.
Kapcsolattartó: A fenntartóval és a felügyeleti szervvel való együttműködés és
kapcsolattartás az óvodavezető feladata.
A kapcsolattartás tartalma: az intézmény optimális működtetése, a fenntartói elvárásoknak
való megfelelés, az intézmény érdekeinek képviselete.
A fenntartó dönt:
-

az intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről,

-

az intézmény gazdálkodási jogköréről, tevékenységi körének módosításáról,

-

az intézmény nevének megállapításáról,

-

az óvodába történő jelentkezés módjáról,

-

nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének
időpontjáról

-

óvoda heti, és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról

-

adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról

A fenntartó kötelezettsége és joga még:
-

az intézmény költségvetésének meghatározása, pénzügyi-gazdasági feladatok
(elsősorban költségtérítésekkel, a szociálisan adható kedvezményekkel, térítési
díj megállapításának szabályaival kapcsolatban, stb.)

-

az intézmény ellenőrzése, mely kiterjed:
 a gazdálkodásra,
 a működés törvényességére, hatékonyságára,
 a szakmai munka eredményességére,
 az ott folyó gyermekvédelmi tevékenységre,
 a gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedésekre,
 pedagógiai programra, SZMSZ-re, házirendre

-

intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése, a megbízás visszavonása
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értékeli a pedagógiai programban meghatározott feladatok végrehajtását, a

-

pedagógiai-szakmai munka eredményességét,
jóváhagyja a továbbképzési programot.

-

A fenntartónak véleményezési joga van:
Munkaterv elfogadása előtt

-

A fenntartónak egyetértési joga van:
- Az SZMSZ, a házirend, a pedagógiai program azon rendelkezéseinek
érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul
A fenntartóval való kapcsolattartás formái:
-

szóbeli tájékoztatás,

-

írásbeli beszámoló adása, - kérésre beszámoló az óvoda oktató-nevelő
munkájáról,

-

egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel,

-

fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából,

-

speciális információszolgáltatás az intézmény pénzügyi-gazdálkodási, valamint
szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan.
központi ünnepségeken való intézményi képviselet

-

Bölcsőde
Kapcsolattartó: az óvoda vezetője, vagy az általa az adott nevelési évre megbízott
óvodapedagógus.
A kapcsolat tartalma: a gyermekek óvodai beilleszkedésének segítése a bölcsőde–óvoda
átmenet megkönnyítésével.
A kapcsolat formái:
-

a kisóvodás korú gyermekek a gondozónővel ellátogatnak az óvodába,
megismerkednek az óvoda épületével, az óvodában dolgozókkal és a gyerekekkel,

-

az óvodai nyílt rendezvényekre meghívjuk a bölcsőde dolgozóit.

-

az óvoda vezetője tájékoztatást tart az óvodai beíratás előtt a bölcsőde szülői
értekezletén
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Gyakoriság:
- Látogatás nevelési évenként az óvodai jelentkezés előtt és a beszoktatást követően.
-

A kapcsolatok rendszeressége a kapcsolatok jellegétől függően is alakulhat. A
kapcsolatok megjelenhetnek anyagi szempontból is, az intézmények egymásnak
kedvezményeket biztosíthatnak egyes eszközeik értékesítésénél, illetve ingó és
ingatlan vagyontárgyaik használatba adásakor.

Általános Iskola
Nélkülözhetetlen a kapcsolat az iskolával, mint társintézménnyel. A jó kapcsolat alapja a
tisztelet és megbecsülés egymás munkája iránt. A gyermekek érdekében szükséges a
folyamatos, eredményes együttműködés, azért hogy megkönnyítsük az óvoda-iskola
közötti átmenetet, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
számára.
Kapcsolattartó: Az IPR munkaközösség vezetője
A kapcsolat tartalma:
-

a gyermekek iskolai beilleszkedésének segítése az óvoda–iskola átmenet
megkönnyítésével,

-

információk továbbítása a szülőknek.

A kapcsolat formái:
-

az óvodások, óvónőjükkel ellátogatnak az első osztályosokhoz, ahol egy tanórán
vesznek részt,

-

a leendő első osztályos tanító ellátogat az iskolába készülő gyermekekhez az
óvodába, átviszi a gyerekeket, bemutatja az iskolát,

-

a tanító részt vesz a szülői értekezleten, ahol tájékoztatja a szülőket tanévkezdés
feladatairól, a gyerekek előkészítésének pedagógiai problémáiról,

-

a nyílt napokat szervezünk a tanítóknak,

-

„Iskolanyitogató” – szeptember első hetében az óvó nénik „együtt-játszása” az
iskolában az új első osztályosokkal, a volt nagycsoportosokkal

-

az óvodai nyílt rendezvényekre meghívjuk az iskola dolgozóit.

-

együttműködési megállapodás (IPR óvoda-iskola átmenet)

Gyakoriság: Nevelési évenként többször, ahogy a tervezett és az előre nem tervezett
látogatások, rendezvények megkívánják.
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A gyermekjóléti szolgálat
Kapcsolattartó: az óvodavezető, illetve egyeztetést követően a gyermekvédelmi felelős.
A kapcsolat tartalma: Az óvoda kapcsolatot tart a gyermekek veszélyeztetettségének
megelőzése és megszüntetése, valamint az esélyegyenlőség biztosítása érdekében
-

a gyermekjóléti szolgálattal,

-

a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más hatóságokkal.

A kapcsolat formája, lehetséges módja:
-

Az óvoda segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól, ha a gyermeket
veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni,
valamint minden olyan esetben, amikor a gyermekközösség védelme miatt ez
indokolt.

-

a gyermekjóléti szolgálat értesítése, ha az óvoda a szolgálat beavatkozását
szükségesnek látja,

-

amennyiben további intézkedésre van szükség, az óvoda megkeresésére a
Gyermekjóléti Szolgálat javaslatot tesz arra, hogy az óvoda a gyermekvédelmi
rendszer keretei között milyen intézkedést tegyen

-

esetmegbeszélés az óvoda részvételével, a szolgálat felkérésére,

-

a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának óvodában való
kihelyezése, lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget,

-

előadásokon, rendezvényeken való részvétel az óvoda kérésére.

-

együttműködés a jelzőrendszer tagjaival /gyermekjóléti és családsegítő
szolgálat, védőnők, gyermekorvos, rendőrség, gyámügy, bölcsőde, iskola/

Gyakoriság: szükség szerint
Az egészségügyi szolgáltató
Az óvoda a gyermek rendszeres egészségügyi felügyeletét, gondozását a védőnő, a
gyerekorvos és a fogorvos bevonásával oldja meg. Az egészségügyi szolgáltatóval az
óvodának folyamatos kapcsolata van.
Kapcsolattartó: az óvoda vezetője és az óvodavezető-helyettes.
Feladata: Az óvodavezető biztosítja az egészségügyi (orvosi, védőnői) munka feltételeit.
A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezését leadott feladatként az
óvodavezető-helyettes végzi. Gondoskodik a szükséges óvónői felügyeletről és szükség
szerint a gyermekek vizsgálatokra történő előkészítéséről.
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A kapcsolattartás formái:
-

a védőnő értesítése, minden közegészségügyi esetről,

-

esetmegbeszélések,

-

a gyermekek rendszeres szűrésének megbeszélése, előkészítése,

-

szűrővizsgálatok (lehetőség szerint minden vizsgálat az óvodában történik)

-

évente egy alkalommal az iskolába készülő gyermekeknek szemészeti szűrés

-

fogorvos látogatása az óvodában

-

előadáson, rendezvényen való részvétel az óvoda kérésére.

-

szoros együttműködés a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
megfelelő időben történő óvodai beíratásában.

-

beutalás szakorvosi vizsgálatra

Gyakoriság: nevelési évenként többször, előzetes egyeztetés után
Pedagógiai szakszolgálatok
Az óvoda kapcsolatot tart a tanulási, beilleszkedési, magatartási és egyéb más
hiányosságokkal, nehézségekkel küzdő gyermekek e problémáinak megállapítása, a
fejlesztési területek, feladatok, javaslatok meghatározása, fejlesztések elvégzése miatt az
alábbi szolgálatokkal:
-

Nevelési Tanácsadó

-

Tankerületi Szakértői Bizottság

-

Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság

Kapcsolattartó: az óvoda vezetője és az adott nevelési évre megbízott óvodapedagógus.
A kapcsolattartás tartalma:
-

BTM megállapítása, vagy kizárása

-

SNI megállapítása, vagy kizárása

-

egyéb más speciális vizsgálat

-

a nehézségekkel küzdő gyermekek ellátásba vétele, egyéni fejlesztése

-

szükség esetén az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása

-

felülvizsgálatok elvégzése

-

nevelési tanácsadás

-

komplex pszichológiai, gyógypedagógiai ellátás

-

logopédiai ellátás, konduktív pedagógiai ellátás

-

óvodapszichológiai ellátás koordinálása
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-

kiemelten tehetséges gyermekek gondozása

A kapcsolattartás formája:
-

vizsgálat kérése,

-

kölcsönös tájékoztatás,

-

esetmegbeszélés, konzultáció,

-

szülői értekezleten való részvétel.

Gyakoriság: nevelési évenként a beiskolázást megelőzően, illetve a pszichológus,
logopédus és óvónők jelzése alapján szükség szerint.

Pedagógiai szakmai szolgáltatók
Az óvoda kapcsolatot tarthat fenn pedagógiai szakmai szolgáltatókkal, akik az intézmény,
a fenntartó, a pedagógusok munkáját, a gyermekeket képviselő szülőket segítik.
Pedagógiai- szakmai szolgáltatás lehet:
-

pedagógiai értékelés

-

szaktanácsadás

-

pedagógiai tájékoztatás

-

tanügy-igazgatási szolgáltatás

-

pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése

Kapcsolattartó: az óvoda vezetője, illetve a szakmai munkaközösség vezetője.
A kapcsolat tartalma: a pedagógusok szakmai ismereteinek frissítse, bővítése,
szaktanácsadói szakmai segítés, minősítésekkel kapcsolatos felkészítés
A kapcsolat formája: továbbképzések, konferenciák, konzultációk, szaktanácsadói
hospitálás, szaktanácsadói javaslat
Gyakoriság: szükség szerint

B.) Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartása
Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartására a közösségi szervező, kulturális
és sport tevékenység jellemző. Összetartó szerepe jelentős. A külső kapcsolattartás a
hagyományos rendezvényekben, illetve más jellegű programokban jelenik meg, különös
tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és szüleik bevonásával. A
kapcsolattartás részletes formáját, módját megállapodási szerződésben, az óvodában
jelentkező jogos igények szerint lehet rendezni.
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Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Az óvoda közvetlen és folyamatos kapcsolatot tart fenn a helyi Cigány Nemzetiségi
Önkormányzattal.
A kapcsolattartás formái:
-

az óvodavezető közvetlen kapcsolatot tart fenn a helyi Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat vezetésével,

-

az óvoda tájékoztatást ad a cigány kulturális nevelésről, valamint az óvodába
járó cigány gyermekek helyzetéről.

-

az óvoda segítséget kér annak érdekében, hogy a gyermeknevelésbe a
szülőket jobban bevonjuk (vegyenek részt az óvodai szülői értekezleteken,
családi napokon, rendezvényeken)

-

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat segítséget nyújt a multikulturális
nevelésben (pl.:cigány zenészek az óvodában)

-

az óvodai nyílt rendezvényekre meghívjuk a nemzetiségi önkormányzat
képviselőit

Közösségi Ház és Könyvtár
Az óvoda folyamatos és közvetlen kapcsolatot tart fenn a Közösségi Ház és Könyvtárral
kulturális és pedagógiai feladatainak elvégzéséhez.
Kapcsolattartó: óvodavezető és az óvodavezető által az adott nevelési évre megbízott
óvodapedagógus
A kapcsolat tartalma: színvonalas előadások, tevékenységek szervezése
A kapcsolattartás formái:
-

a Közösségi Ház és Könyvtár biztosít helyet a néptánc foglalkozásoknak,

-

az óvoda nyilvános rendezvényeinek

-

az óvoda részt vesz a Közösségi Ház és Könyvtár gyermekrendezvényein,
pályázatain, versenyein.

-

a könyvtár lehetőséget biztosít az információszerzésre (Internet használat),

-

mese és szakkönyvállományát az óvoda rendelkezésére bocsátja,

-

lehetőséget nyújt foglalkozások megtartására

-

együttműködünk pályázatok írásában, megvalósításában

Az óvoda nyílt rendezvényekre meghívjuk a Közösségi Ház és Könyvtár dolgozóit.
Gyakoriság: alkalmanként, szükség szerint
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Gyermekprogramokat ajánló szolgáltatók
Kapcsolattartó: az óvodavezető által az adott nevelési évre megbízott óvodapedagógus.
A kapcsolat tartalma: színvonalas gyermekműsorok, előadások szervezése, lebonyolítása.
A kapcsolat formája: intézményi programok szervezése, intézményen kívüli kulturális
programok látogatása, illetve ajánlása a szülőknek.
Gyakorisága: az adott nevelési évre szóló munkatervben meghatározva, a szülői szervezet
véleményének kikérésével.
Alapítványi kuratórium
Kapcsolattartó: óvodavezető.
A kapcsolat tartalma: a nevelőtestület és a szülői szervezet tájékoztatása az alapítvány
munkájáról.
Gyakoriság: nevelési évenként a kuratórium és az intézményi igények alapján.
Az intézmény külső kapcsolatait jelentő szervezetek:
1. Fenntartó:

Doboz Nagyközség Önkormányzata
5624 Doboz, Kossuth tér 3.

2. Más gyermekintézmények:

Dobozi Általános Iskola
5624 Doboz, Kossuth tér 15.
Gondozási Központ Bölcsőde
5624 Doboz, Marx u. 5/a.

3. Családsegítő és
Gyermekjóléti szolgálat

Gondozási Központ
5624 Doboz, Ady Endre u. 9.

4. Egészségügyi szolgáltató

Egészségügyi Központ
5624 Doboz, Hunyadi tér 1.

5. Helyi művelődési intézmény

Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár
5624 Doboz, Hunyadi tér 1.

6. Egyéb:

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
5624 Doboz, Kossuth tér 3.
Dobozi Óvodáért Alapítvány
5624, Doboz, Dobó u. 16.
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14. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával
kapcsolatos feladatok
Az intézményi megemlékezések, a nemzeti és az egyéb ünnepek megünneplésének rendjét
és módját a pedagógiai program, jelen Szabályzat, továbbá a nevelési év rendjére
vonatkozó éves munkaterv határozza meg.
A

hagyományok

ünnepek,

ápolása

elválaszthatatlan

a

gyermekek

sokoldalú

személyiségfejlesztésétől érzelmi életük gazdagításától. Megalapozzák a szűkebb és tágabb
környezethez fűződő pozitív viszony alakulását, a népi kultúra ápolását. A felnőtt
közösségekben hozzájárulnak az összetartozás, a kölcsönös megbecsülés értékeinek
erősítéséhez.
Mindezek mellet azonban a gyermek vallási, világnézeti vagy más meggyőződését,
nemzeti önazonosságát tiszteletben kell tartani
A nemzeti ünnepek méltó megszervezésének, és egyéb hagyományok ápolásának
irányítása, összefogása az óvodavezető-helyettes feladata.
Az éves munkatervben ki kell jelölni a rendezvény idejét és azt a pedagógust, aki az évi
ünnepélyek,

megemlékezések,

hagyományápoló

rendezvények

megszervezéséért,

lebonyolításáért szakmailag felelős.

Ünnepélyek, megemlékezések rendje
Az óvodában az ünnepélyek, megemlékezések rendje évenként ismétlődő jelleggel, a
korábbi hagyományokat ápolva kerül meghatározásra.
Az ünnepélyek, megemlékezések pontos időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos
feladatokat és felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg.
Az ünnepek és hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok
A hagyományápolás az óvoda valamennyi dolgozójának feladata. A hagyományápolással
kapcsolatos feladatok célja az óvoda meglévő hírnevének megőrzése, illetve növelése. A
hagyományápolás elsősorban a nevelőtestület feladata, mely tagjai közreműködése révén
gondoskodik arról, hogy az óvoda hagyományai fennmaradjanak.
Feladatok:
-

Az óvoda közösségi helyiségeinek az ünnephez illő feldíszítése, dekorálása.
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-

Tájékoztató információk kihelyezése a program időpontja előtt legalább egy
héttel.

-

A rendezvényeken való aktív részvétel, a személyre szóló feladatok
maradéktalan elvégzése.

-

Egységes arculat tükrözése (sportrendezvényeken az óvoda logójával ellátott
formapóló; ünnepélyeken alkalomhoz illő öltözködés; farsangkor jelmez
használata).

-

a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat teremtsen, majd
gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről is.

A hagyományápolás eszközei:
-

ünnepségek, rendezvények,

-

kulturális versenyek,

-

sport versenyek,

-

egyéb eszközök (pl.: kiadványok, újságok, honlapok, stb.)

Az óvoda hagyományait érintik:
-

az intézmény ellátottjait (gyermekeket)

-

a felnőtt dolgozókat,

-

a szülőket.

A hagyományápolás érvényesülhet az intézményben:
-

jelkép használatával

-

gyermekek, felnőttek ünnepi viseletével

-

az intézmény belső dekorációjával

Az óvodát jelképező logó megjelenítésének formái:
-

pólón

-

leveleken

-

meghívókon

A gyermeki élet hagyományos ünnepei:
Nyilvános ünnep:
-

Évzáró – Ballagás
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-

Családi délután Karácsony és Húsvét előtt

Részben nyilvános ünnep:
-

Farsang

-

Édesanyák Hete

Zártkörű ünnep:
-

Nemzeti ünnepek: Március 15.
Október 23.

-

Mikulás

-

Adventi készülődés

-

Karácsonyi ünnepség

-

Húsvét

-

Gyermekek hete

-

Jeles napok (Pünkösd, Víz világnapja, Madarak és Fák napja…)

-

név- és születésnapok

A felnőtt közösség hagyományai:
-

szakmai napok

-

karácsonyi ünnepség

-

Óvoda-bál

-

kirándulás

15. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
A gyermek rendszeres egészségügyi felügyeletét, mint ingyenesen igénybe vehető
szolgáltatást az intézmény biztosítani köteles.
Az egészségügyi ellátás:


a gyermekorvos és



a védőnő együttes szolgáltatása



fogorvos látogatása

71

Az egészségügyi ellátás rendje:
Gyermekorvosi szolgáltatás
Az ellátást: Dr. Márki Andrea gyermek szakorvos végzi.
Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának jellege:
Megbízás alapján a fenntartó által biztosított feltételekkel.
Az ellátást nyújtásának helye:


Gyermekorvosi rendelő, Hunyadi tér 1.



Mesekert Óvoda, Dobó u. 16. és Bajcsy u. 2.

Védőnői szolgáltatás
Az ellátást: Csiffári Nándorné és Szabó Anikó védőnők végzik.
Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának jellege


A fenntartó által biztosított feltételekkel.



A szűrési vizsgálatok ideje, illetve a közegészségügyi ellenőrzések ideje alatt
tartózkodik az óvodában.

Az ellátás nyújtásának helye:


Egészségügyi központ, Hunyadi tér 1.



Mesekert Óvoda, Dobó u. 16. és Bajcsy u. 2.

Fogorvosi szolgáltatás
Az ellátást: Dr. Bólya Emese fogorvos és Deme Gáborné asszisztens végzik.
Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának jellege:
A gyermekekkel való ismerkedés, a fogorvosi munka és a helyes fogápolásról
tartott tájékoztatók ideje alatt tartózkodik az óvodában.
Az ellátás nyújtásának helye:


Egészségügyi központ, Hunyadi tér 1.



Mesekert Óvoda, Dobó u. 16. és Bajcsy u. 2.
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16. Az intézményi védő, óvó előírások
A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a
feltételrendszer vizsgálata és javítása állandó feladat. Minden óvodapedagógus köznevelési
törvényben meghatározott feladatát képezi, hogy a rábízott gyermekek részére az
egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket, az őket fenyegető
veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magtartásformát a gyermek életkorának és
fejlettségi szintjének megfelelően átadja. A gyermekekkel az óvodai nevelési év
megkezdésekor, valamint szükség szerint, a foglalkozások, kirándulások stb. előtt
ismertetni kell ezeket. Fontos, hogy a csoportban dolgozó óvónő mindezek elsajátításáról
meggyőződjék, továbbá, ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek
veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye.
A gyermekek tájékoztatása, felvilágosítása a csoportos óvónő felelőssége. Az ismertetés
tényét és tartalmát a csoportnaplóban dokumentálni kell.
Az óvodai életre vonatkozó szabályok a nem óvodás testvérekre is vonatkoznak, azok
betartása a szülők jelenlétében is elvárás.
Az óvoda csak szabványnak megfelelő játékot vásárolhat. Az óvodapedagógus köteles a
játékon feltüntetett, vagy ahhoz mellékelt figyelmeztetést, feliratot, használati utasítást
áttanulmányozni és az alkalmazás során betartani.
Az óvoda kapuját és a kapun található, gyermekek által el nem érhető reteszt, valamint az
ajtót minden esetben be kell csukni, ügyelve arra, hogy más gyermek ne menjen ki az
épületből.
Az óvoda felügyeleti kötelezettsége a belépéstől az intézmény jogszerű elhagyásáig terjed,
illetve az óvodán kívüli programok időtartamára áll fenn.
A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok
Az intézmény vezetőjének feladata, hogy ellenőrizze:


hogy az óvodában keményforrasztás, ív és lánghegesztés, ipari gázpalack, illetve
tartály felszerelése, az épületben szakkivitelező által folytatott építési, felújítási,
javítási munka kivételével nem végezhető;



hogy az intézmény területén a gyermekekre veszélyes eszköz, szerszám csak a
legszükségesebb időtartamig, az adott felújítási, egyéb szerelési tevékenység
idejéig, s csak az azzal dolgozók állandó felügyelete mellett lehet;
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hogy a gyermekek elektromos áramütés elleni védelme, folyamatosan biztosítva
legyen – az ajzatok vakdugózásával, illetve a hálózat megfelelő védelmével;



hogy a gyermekek az épület számukra veszélyforrást jelentő helyiségeibe ne
juthassanak be;



olyan bútorzat, eszközök, játékszerek beszerzése, ami biztosítja a balesetmentes,
biztonságos használatot.

Az óvoda alkalmazottainak feladata:


haladéktalanul jelezzék az intézményvezető felé azokat a helyzeteket, melynek
ellenőrzésében az intézményvezetők a felelősek;



a mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos
berendezések használatára kezelésére. A különböző berendezéseket úgy tárolják,
hogy azokhoz a gyermekek ne férhessenek hozzá;



csak pedagógus felügyelete mellett használható a számítógép



javaslatot tegyenek az óvoda épületének és a csoportszobák még biztonságosabbá
tételére.



A gyermekek testi épségét veszélyeztető (szúró, vágó stb.) tárgyak otthonról ne
kerülhessenek az óvodába.



A foglalkozásokra általuk készített és használt eszközök megfeleljenek a biztonsági
előírásoknak.



Munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek
biztonságára, testi épségére.



Veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják.



Hívják fel a gyermekek és az óvodavezető figyelmét a veszélyhelyzetekre.



Azonnali veszélyelhárítás szükséges a baleset megelőzése érdekében.

A gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok
A balesetet szenvedett gyermek ellátása a gyermek felügyeletét éppen ellátó óvónő
feladata, miután a többi gyermek biztonságáról, felügyeletéről gondoskodott.
A fenti feladatok ellátásában a helyszínen jelenlévő többi munkatársnak is segítséget kell
nyújtania.
A balesetet szenvedett gyermek megnyugtató ellátása után tájékoztatni kell az
óvodavezetőt, amennyiben orvosi ellátás szükséges, akkor azonnal értesíteni kell a szülőket
is.
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A gyermekbalesetek nyilvántartásának, jelentésének módját a 20/2012. (VIII.31) EMMI
rendelet 169. § (1)-(5) bekezdése tartalmazza.
A gyermekbalesetek jegyzőkönyvezése és nyilvántartása a gyermekvédelmi felelős
feladata. Az elektronikus úton kitöltött, kinyomtatott, hitelesített jegyzőkönyv egy
példányát megkapja a szülő, egy példányát az óvoda irattárában kell megőrizni.
Nem súlyos balesettel kapcsolatos feladatok:
 a baleset körülményeinek kivizsgálása
 jegyzőkönyv készítése
 bejelentési kötelezettség teljesítése
Súlyos balesettel kapcsolatos további előírások:


azonnali jelentés a fenntartónak



legalább középfokú munkavédelmi képesítéssel rendelkező személy bevonása a
baleset körülményeinek a kivizsgálásába

A baleset körülményeinek kivizsgálásánál biztosítani kell a szülői szervezet képviselőjének
részvételét.
A munkavédelmi felelős különleges felelőssége:
 gyermekbalesetet követően intézkedjen annak megelőzésére, hogy hasonló eset ne
forduljon elő,
 az óvoda minden alkalmazottját tájékoztassa.
A nevelőmunka biztonságos feltételeinek megteremtése
Nevelési időben szervezett, óvodán kívüli programokkal kapcsolatos szabályok
Az óvodapedagógusoknak lehetőségük van óvodán kívüli programok szervezésére is:


kirándulás, séta,



színház-, múzeum-, kiállítás látogatás,



sportprogramok,



iskolalátogatás stb.

A szülők a nevelési év kezdetén írásban hozzájárulnak ahhoz, hogy gyermekük az óvodán
kívül szervezett programokon részt vegyen.
Az óvodapedagógusok feladatai:


A csoport faliújságján, valamint szóban is tájékoztatják a szülőket a program
helyéről, időpontjáról és a közlekedési eszközről.
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Az óvodavezető tájékoztatása előzetesen szóban, majd a program megkezdésekor
helyi formanyomtatvány (helyszín, résztvevők neve, kísérők neve, időtartam,
közlekedési eszköz) kitöltésével írásban.

A program akkor tekinthető engedélyezettnek, ha azt az óvodavezető vagy helyettese
írásban ellenjegyezte.
Különleges előírások:
A programhoz a gyermeklétszámnak megfelelő kísérőt kell biztosítani.


Tömegközlekedés igénybe vételekor 8 gyermekenként 1-1 fő felnőtt kísérő – de
minimum 2 fő



Bérelt autóbusz esetén 10 gyermekenként 1-1 fő felnőtt kísérő

Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről.
Az óvodai alkalmazottak munkavégzésével kapcsolatos szabályok:
 Az intézmény valamennyi alkalmazottjának érvényes munkaköri alkalmassági orvosi
véleménnyel kell rendelkeznie.
 A HACCP-előírások betartása és betartatása mindenki felelőssége.
 Az intézmény egész területén, valamint az utcai bejárat 5 méteres körzetében tilos a
dohányzás!
 Az intézményen belül munkaidőben szeszes ital fogyasztása tilos!

17. A rendkívüli esemény 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.
Rendkívüli eseménynek minősül különösen:


a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.)



a tűz,



a robbantással történő fenyegetés
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egyéb veszélyes helyzet, illetve a nevelőmunkát más módon akadályozó, nehezítő
körülmény.

Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen
felettesének jelenteni. A szükséges intézkedésekről és a fenntartó értesítéséről az
óvodavezető dönt. Amennyiben az óvodavezető nem tartózkodik az épületben, az
óvodavezető helyettes, illetve az e szabályzatban meghatározott helyettesítés rend szerint
felhatalmazott dolgozó gondoskodik a bejelentésről és a kiürítés megszervezéséről, majd a
vezető értesítéséről.
Amennyiben a rendkívüli esemény jellege indokolja, gondoskodni kell az intézmény
kiürítéséről, mely a tűzvédelmi szabályzatban meghatározott terv szerint kell, hogy
történjen.
A gyermekek biztonságos, ideiglenes elhelyezése az óvoda rendkívüli eseménnyel nem
érintett épületében történik, felügyeletüket lehetőség szerint ez időben is saját óvónénijük
látja el, aki a gyermekek megnyugtatása érdekében köteles mindent megtenni.
Az egyéb intézkedést követelő rendkívüli események bekövetkeztekor az intézményvezető
a pedagógusok bevonásával a legjobb belátása szerint dönt.
Az intézményvezető a rendkívüli esemény jellegének megfelelően:


haladéktalanul értesíti:
• az érintett hatóságokat,
• a fenntartót,
• a szülőket;



megtesz minden olyan szükséges intézkedést, amelyek a gyermekek, védelmét,
biztonságát szolgálják.

A bombariadó esetén szükséges teendők
Az óvoda telefonján érkezik a bejelentés:


értesíteni kell az óvodavezetőt, vagy helyettesét illetve akadályoztatásuk esetén az
SZMSZ-ben rögzített helyettesítési rendszerint kell eljárni,



értesíteni kell a rendőrséget (107), a tűzoltóságot (105)



a tűzriadó terv alapján ki kell üríteni az épületet



gáz – főcsapot el kell zárni, az épületet áramtalanítani kell
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az épület körül 100 méteres körből az embereket el kell távolítani



továbbiakban a rendőrség utasításainak megfelelően kell eljárni.

A rendőrséghez érkezik az óvodával kapcsolatos bejelentés:


a rendőrség tájékoztatásának meghallgatása után az épületet ki kell üríteni és az
intézkedő rendőr utasításait be, kell tartani.

A bombariadó esetén ellátandó feladatok:


az óvodavezető intézkedhet, akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben szabályozott
helyettesítési rend szerint kell eljárni,



az épület kiürítéséről, gyermekek elhelyezéséről az intézkedést vezető hatóság
információja alapján az óvodavezető, akadályoztatása esetén az intézkedéssel
megbízott személy dönt,



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

18. Az intézményi dokumentumokról való tájékoztatás kérés szabályai
Az óvodavezető irodájában, valamint az intézmény honlapján a szülők számára
hozzáférhető:


az óvoda pedagógiai programja,



szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ),



házirendje.

A pedagógiai program másolati példánya minden csoportban is megtalálható, ami a szülők
számára nyomtatott formában bármikor hozzáférhető.
A tájékoztatás kérés iránti igény bejelentésének helye:


az óvodavezetőnél



az óvodavezető-helyettesnél



csoportvezető óvónőknél

A tájékoztatás kérésének időpontja:


előzetes egyeztetés után
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az óvodavezetőnél és helyettesénél benntartózkodásuk ideje alatt,



a csoportvezető óvónőknél fogadóórán



a tájékoztatás az első szülői értekezleten is megvalósul, a tájékoztatásról
emlékeztetőt kell készíteni

Az óvoda lehetőséget biztosít arra, hogy a szülők az óvodai beiratkozás előtt is választ
kapjanak kérdéseikre.
Beiratkozáskor a házirend egy példányát minden szülő kézhez kapja, melynek tényét
aláírásával kell igazolnia.

19. A nevelési-oktatási intézményben a tanulóval szemben lefolytatásra
kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai
Óvodánkban gyermekkel szemben fegyelmi eljárást nem indítunk.
Minden

problémás

esetet,

történést

a

szülővel

tudatva,

közösen

átbeszélve,

együttműködve, szükség esetén szakember bevonásával (pl.: pszichológus) oldunk meg.

20. Az elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok
kezelési rendje
Óvodánk az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer
(KIR) révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt
dokumentumrendszert alkalmaz a 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet előírásainak
megfelelően. Az elektronikus rendszer használata során ki kell nyomtatni és az irattárban,
az iktatókönyvben megjelölt helyen – zárható szekrényben - kell elhelyezni az alábbi
dokumentumok papíralapú másolatát:


Intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása



Alkalmazottakra vonatkozó adatbejelentések



Óvodai jogviszonyra vonatkozó bejelentések



OSAP-jelentés



Alkalmazottak és gyermekek listája (október 1-jei állapot)
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Az elektronikus úton előállított fenti dokumentumokat az intézmény pecsétjével és az
óvodavezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni.
Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása és hitelesítése nem szükséges.
A dokumentumokat a KIR alrendszerében, továbbá elektronikus adathordozón lementett
formában tároljuk.
Az adatokhoz kizárólag az óvodavezető, és az általa felhatalmazott óvodavezető-helyettes
férhetnek hozzá.

21. Az elektronikus úton előállított papíralapú dokumentumok kezelési
rendje
A tanuló- és gyermekbaleseteket az oktatásért felelős miniszter által vezetett, a
minisztérium üzemeltetésében lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével
tartjuk nyilván.
A jegyzőkönyv kitöltésének céljából a gyermekvédelmi felelős rendelkezik hozzáféréssel.
A jegyzőkönyv lezárása, a kinyomtatott példány aláírása kizárólagosan óvodavezetői
hatáskör.
Az egyéb elektronikus úton előállított dokumentumokat az intézmény pecsétjével és az
óvodavezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni.

22. Más szabályozásban nem szabályozható kérdések
Az intézményben folytatható reklámtevékenység
Az intézményben a következők kivételével tilos a reklámtevékenység.
Megengedett a reklámtevékenység, ha a reklám a gyermekeknek szól és a következő
tevékenységekkel kapcsolatos:


egészséges életmód,



környezetvédelem,



társadalmi tevékenység,



közéleti tevékenység,



kulturális tevékenység.
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A reklámtevékenység folytatásának minden formája, módja csak az intézményvezető
engedélyével lehetséges.
Az engedély kiadása írásban történik, melyben meg kell jelölni:


a reklámtevékenység folytatására engedélyt kérő, és e tevékenység folytatására
jogosult személy, szerv megnevezését, címét;



a reklámtevékenység egyértelmű leírását, a reklámtevékenység formáját, módját;



a reklámtevékenység folytatásának határidejét, illetve egyéb időtartam kikötéseket.

Az engedély legalább két példányban készül, melynek egyik példányát az intézmény őrzi,
másik példánya átadásra kerül az engedélykérőnek.
Az intézményvezető az engedély visszavonására bármikor jogosult.
Az intézményvezető önállóan, illetve az általa jelentősnek minősített reklámtevékenység
esetében:


a nevelőtestület,



a szülői közösség, (SZMK) bevonásával állapítja meg valamely reklámtevékenység
jellegét.

Az intézményvezető köteles a pedagógusoktól, szülőktől érkező, az intézményben folyó
reklámtevékenységgel kapcsolatos észrevételt megvizsgálni.
Az intézményben folytatható reklámtevékenység lehetséges formái, módjai:


újságok terjesztése



szórólapok



plakátok



szóbeli tájékoztatás, stb.

Az adott reklámtevékenység során alkalmazható formát, módot az intézményvezető által
kiadott engedély határozza meg.
Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek felé
A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek, valamint külső szerveknek adott
mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül.
Felvilágosítás adás, nyilatkozattétel esetén a következő előírásokat be kell tartani:


az óvodát érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve a nyilatkozat adásra az
óvodavezető, vagy az általa megbízott személy jogosult,



a tájékoztatáshoz, nyilatkozat adásához az óvodavezető engedélye szükséges,
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a közölt adatok szakszerűségéért, pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a
nyilatkozó felel,



a nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali
titoktartásra vonatkozó szabályokra, valamint az óvoda jó hírnevére és érdekeire,



nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban,
amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az óvoda tevékenységében zavart,
anyagi, vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés
nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik,



a médiának adott nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport
anyagát a közlés előtt megismerje,



kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét és szövegkörnyezetét,
amely az ő szavait tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse.

A munkaidő-nyilvántartás vezetésének részletes szabályai
A

munkaidő

nyilvántartást

személyenként

külön-külön

kell

vezetni

az

óvodapedagógusoknak. A technikai személyzet és a pedagógiai munkát segítő
dolgozóknak jelenléti ívet kell vezetni.
A személyenként vezetett adatokat naponta rögzíteni kell.
A nyilvántartás vezetésével kapcsolatos felelősség terheli:


az óvodavezetőt



az óvodapedagógust



pedagógus munkát segítő alkalmazottakat

Az intézményvezető feladatai:
A nyilvántartás vezetésének szervezési feladatait az óvodavezető látja el, ennek keretében:


a nyilvántartás vezetésének szükségességéről, valamint az információszolgáltatási
kötelezettségről nevelőtestületi értekezleten, illetve egyéb formában tájékoztatja az
alkalmazottakat



az óvodapedagógusok és a pedagógus munkát segítők részére nyilvántartó lapok
átadása



kéthavi időkeret teljesítésével kapcsolatos összesítés ellenőrzése, az ellenőrzés
megtörténtének igazolása
82



kijelöli a nyilvántartás tárolási helyét: az aktuális lapokat a pedagógusoknak saját
csoportjukban, a segítő alkalmazottaknak a konyhában, az összesített lapokat az
óvodavezető irodájában kell tárolni.

Az alkalmazottak feladatai:


a nyilvántartás vezetésével kapcsolatos előírásokat megismerje és betartsa,



a nyilvántartást a kijelölt helyen tartsa



a lapot naprakészen pontosan vezesse



az óvodavezető kérésére együttműködjön a nyilvántartással kapcsolatos esetleges
tévedések, elírások kijavításában, illetve az esetleges adminisztrációs tévedésekből
fakadó eltérések kiigazításában.

A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés feltételei
Az intézményvezetőt a fenntartó, az intézmény többi vezetőjét és beosztottait az
intézményvezető kereset-kiegészítésben részesítheti, melynek éves összege nem haladhatja
meg a vezető pótlékkal számított éves illetményének, munkabérének, beosztott esetén éves
illetményének, munkabérének 10 százalékát.
Odaítélésének intézményi feltételei:
-

többletfeladatok ellátása,

-

óvodai szabályzatok, dokumentumok elkészítésében való aktív részvétel

A kereset-kiegészítés adható egyszeri alkalommal, vagy meghatározott időre, amely havi
rendszerességgel fizetendő. Mértékét a fenntartó, vagy az intézményvezető állapítja meg.

23. Záró rendelkezések
A szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata, módosítása
Felülvizsgálata: évenként, jogszabályi és használhatósági szempontok figyelembevételével
Módosítása: az óvodavezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnöke
A módosítás indoka lehet:
-

jogszabályváltozás

-

alapító okirat tartalmának változása
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-

túlszabályozott rendszer

-

hiányosan szabályozott rendszer

-

hibás illetékesség vagy hatáskör kijelölés

A módosítás során az elkészítésre vonatkozó legitimációs eljárást kell lefolytatni.

3. A szervezeti és működési szabályzat nyilvánossága
A hatályba lépett SZMSZ-t meg kell ismertetni az óvoda minden alkalmazottjával,
valamint azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával, és meghatározott körben
használják helyiségeit.
Az SZMSZ-ben foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell.
A hozzáférhetőség biztosítását jelen Szabályzat tartalmazza.
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Legitimációs záradék
1. Az SZMSZ-t készítette és módosította: Az intézmény vezetője
……………………………………………..

Doboz, 2013.

Óvodavezető
2. Az óvoda SZMSZ - ében foglaltakkal kapcsolatosan magasabb jogszabályban biztosított
általános véleményezési jogával élve a Közalkalmazotti Tanács a dokumentumról a
nevelőtestületi elfogadás előtt a jogszabályban biztosított határidő betartásával véleményt
alkotott. A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg.
Az óvoda közalkalmazotti tanácsa:

…..…………………………….. ………

Doboz, 2013.

Czinanó Sándorné
KT. Elnök
3. A szülői munkaközösség a Mesekert Óvoda SzMSz-ének elfogadásához magasabb
jogszabályban

meghatározott

kérdések

rendelkezéséhez

(a

dokumentumok

nyilvánosságának biztosítása, az intézmény tájékoztatási kötelezettsége, a gyermekek
adatainak kezelésével kapcsolatban, valamint amit e szabályzat véleményezési jogkörébe
utalt) a véleményezési jogát korlátozás nélkül, a jogszabályban meghatározott határidő
biztosításával gyakorolta. A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott
meg.”
Az óvodában működő Szülői Szervezet:

Doboz, 2013.

....................................................
Balogh Éva
Szülői Munkaközösség elnöke
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4. A magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez az egyetértési
jogát korlátozás nélkül gyakorolta és megadta a települési Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat.

Doboz, 2013.

..................................................
Sztojka Tibor
Elnök
Ph

5. A magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez az egyetértési
jogát korlátozás nélkül a jogszabályban meghatározott határidő biztosításával gyakorolta
és megadta Doboz Nagyközség Önkormányzata.

Doboz, 2013.

.......................................................
Simon István Tamás
Polgármester

Ph.
6. A Mesekert Óvoda nevelőtestülete az SZMSZ-t

/2013.(.) nevelőtestületi

határozatszámon elfogadta. Az elfogadás tényét igazoló jegyzőkönyv a hitelesítő
aláírásokkal, valamint az ehhez tartozó jelenléti ív csatolva.
7. Az óvoda nevelőtestületének /2013.() számú nevelőtestületi határozatával elfogadott
SZMSZ -t az intézmény vezetője döntési hatáskörében /2013. () számú óvodavezetői
határozatával jóváhagyta.

Doboz, 2013.

...........................................................
Ph.

Pujuné Deme Anita Eszter
Óvodavezető
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23. A II. rész mellékleti
1. sz. Ügyintézési, iratkezelési szabályzat
2. sz. Adatkezelési szabályzat
3. sz. A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének szabályzata
4. sz. Munkaköri leírás-minták
5. sz. Jegyzőkönyv-minta
6. sz. Jelenléti ív-minta
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1. sz. melléklet

Ügyintézési, iratkezelési szabályzat
1. Az ügyvitel rendje
-

Az óvodába érkező hivatalos küldeményeket, az óvodavezető, vagy a
vezető helyettes, nyári időszakban az általa megbízott dolgozó bonthatja fel.

-

Felbontás nélkül kell továbbítani a névre szóló iratokat, a szülői
munkaközösség, a szakszervezet és a Dobozi Óvodáért Alapítvány részére
érkezett leveleket.

2. Az iktatás formai követelményei és rendje
-

Minden beérkezett hivatalos iratot, ügyiratot, valamint az óvodában
hivatalból kezdeményezett, intézkedést igénylő ügyiratot, jegyzőkönyvet,
iktatni kell.

-

Az iktatás iktatókönyvbe történő bevezetéssel naptári évenként újra
kezdődő

sorszámozással

történik.

A

beérkezett

iratokon

és

az

iktatókönyvben fel kell tüntetni az érkezés napját, iktatószámot, mellékletek
számát.
-

Az iktatókönyvben jelezni kell, hogy a leiktatott irat hol található.

3. Ügyintézés rendje
-

Az ügy elintézése történhet az eredeti irat továbbításával (az illetékes
intézkedés végett), elintézésével (válasz, egyéb intézkedés), illetve
láttamozás utáni irattárba helyezéssel, amit a felelős intéz.

-

Az iratnak tartalmaznia kell az intézmény nevét, székhelyét, iktatószámot,
az ügy intézőjének megnevezését, az ügyintézés helyét, idejét, az irat
aláírójának nevét, beosztását, az óvoda körbélyegzőjének lenyomatát.

-

Az óvoda fej - és körbélyegzőjét az óvodavezető és a vezető-helyettes őrzi,
használatukra vonatkozóan ők adhatnak engedélyt. A bélyegző selejtezését
a fenntartó önkormányzat illetékesének be kell jelenteni. Elvesztését az
oktatási közlönyben közzé kell tenni.

-

Ha az ügy jellege megengedi, az ügyiratban foglaltak távbeszélőn, illetve a
jelenlévő érdekelt személyes tájékoztatásával is elintézhetők.
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-

A határozatot meg kell indokolni. A határozatnak tartalmaznia kell a döntés
alapjául szolgáló jogszabály megjelölését, illetőleg ha a döntés, mérlegelés
alapján történt, az erre történő utalást, valamint a jogorvoslás lehetőségét.

-

Az iratokat úgy kell kézbesíteni, hogy annak megtörténte, továbbá az irat
átvételének a napja megállapítható legyen.

4. Az iratok irattári kezelése
-

Az elintézett ügyiratokat, valamint a tartós megőrzésre rendelt egyéb
iratokat az irattárban, az iktatókönyvben megjelölt irattartóban, az iratok
épségét biztosító módon, jól elzárható helyen kell tárolni.

-

Az iktatott iratokat naptári évenként növekvő sorszám szerint kell tárolni.
Az irattári őrzés idejét az irattári terv határozza meg.

-

Az irattárban elhelyezett iratokat ideiglenesen használatra csak elismervény
ellenében, az óvodavezető engedélyével szabad kiemelni, aki köteles az
iratok visszahelyezését ellenőrizni.

5. Az iratok selejtezési rendje
-

az irattárban őrzött iratokat ötévenként felül kell, vizsgálni, és ki kell
választani azokat, amelyek őrzési ideje az irattári tervben foglaltak alapján
lejárt.

-

Az iratok selejtezését az óvodavezető rendeli el és ellenőrzi. A tervezett
iratselejtezést harminc nappal előbb be kell jelenteni a megyei levéltárnak.

-

A selejtezésre szánt iratokról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek
tartalmaznia kell a selejtezett irattári tételeket, az irattárba helyezés évét és
az irat mennyiségét.

6. Tanügyi nyomtatványok nyilvántartások
-

Az óvodába felvett gyermekek nyilvántartására felvételi és mulasztási
naplót kell vezetni, melyet gyermekcsoportonként az óvodapedagógusok
vezetnek.

-

A gyermeket akkor lehet a felvételi és mulasztási naplóból törölni, ha az
óvodai elhelyezés megszűnt. A törlést a megfelelő záradék bejegyzésével
kell végrehajtani.

-

Az óvodai foglalkozásokról a nevelőmunkát végző pedagógus csoportnaplót
vezet.
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-

A tanügyi nyilvántartásokat az irattárban fajták szerint úgy kell elhelyezni,
hogy megtalálhatóak legyenek. Ezekről az iratokról jegyzőkönyvet kell
készíteni.

7. Adatvédelem az iratkezelésben
-

A tanügyi nyilvántartások, személyi ügyek intézésekor be kell tartani a
személyiség jogvédelem szabályait, csak a törvényben megengedett
adatokat lehet rögzíteni.

-

Bizalmasan kezelendők a személyi anyagok, a tanügyi nyilvántartások.
Illetéktelen személyeknek nem lehet semmilyen adathoz hozzájutni.

8. Az óvoda által használt kötelező nyomtatványok
-

Felvételi előjegyzési napló

-

Felvételi és mulasztási napló

-

Óvodai csoportnapló

-

Óvodai törzskönyv

-

Tankötelezettség megállapításához szükséges szakvélemény

-

Jegyzőkönyv a tanuló – és gyermekbalesetekről

-

Nyilvántartás a tanuló – és gyermekbalesetekről (elektronikus okirat)

9. A jegyzőkönyv
-

Jegyzőkönyvet kell készíteni, ha azt a jogszabály előírja, továbbá, ha az
óvoda nevelőtestülete, szakmai munkaközössége az intézmény működésére,
a gyermekekre vagy a nevelő – oktató munkára vonatkozó kérdésekben
határoz (dönt, véleményez, javaslatot tesz), illetőleg, ha a jegyzőkönyv
készítését rendkívüli esemény indokolja, s elkészítését az óvodavezető
elrendelte.

-

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az elkészítésének helyét, idejét,
jelenlévők felsorolását, az ügy megjelölését, az ügyre vonatkozó lényeges
megállapításokat, az elhangzott nyilatkozatokat, a hozott döntéseket, a
jegyzőkönyv készítőjének aláírását.

-

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és az eljárás során végig jelen lévő
alkalmazott írja alá.

-

A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a jelenléti ívet, melynek a fejlécén ugyan az
szerepel, mint a jegyzőkönyvön.
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2. sz. melléklet

Mesekert Óvoda
5624 Doboz, Dobó u.16.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
Az intézmény OM azonosítója:

028155
Legitimációs eljárás
Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:
2/2013. (III.29.)

Intézményvezető:
Pujuné Deme Anita Eszter

Ph.

Szülői szervezet nevében véleményezte:

……………………………………..
………………………………………
név
név
A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat egyetértését nyilvánította:
……………………………………………………………………………
Óvodavezetői jóváhagyás határozatszáma:
1/2013. (III.29.)

.............................................................................
Óvodavezető aláírása
A dokumentum jellege: nyilvános
Megtalálható: www.ovoda.doboz.hu, intézményvezetői iroda
Hatályos: 2013.03.31-től
Érvényes: Visszavonásig
Verziószám: 1./2013.

Ph.

Ph.

Készült: 1 példány
A Mesekert Óvoda SZMSZ-ének 2. sz.
mellékleteként
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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS
A Mesekert Óvoda adatkezelési és adatvédelmi rendszere a hatályos jogszabályokon
alapul, melynek alapelvei a következők:
 Az intézményben nyilvántartott és kezelt személyes adatok dokumentálásáért,
hozzáférhetőségéért, jogszerű továbbításáért, kérelemre történő kiszolgáltatásáért
az intézményvezető felelős.
 Az adatokat csak törvényesen szabad megszerezni, feldolgozni, felhasználni.
 Személyes adatot kezelni, csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelesség
teljesítése érdekében lehet. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az
adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen.
 Az adatoknak pontosaknak és időszerűeknek kell lenniük.
 Az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását
csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.
 Nem lehet gépi úton feldolgozni a jogi eredetre, a politikai véleményre, a vallásos
vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó
személyes adatokat.
 Megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállomány
véletlen vagy jogtalan megsemmisítése,
vagy jogtalan hozzáférés
megakadályozására.
 Az adatalany szerezzen tudomást személyes adatainak állományáról, annak
céljairól, az adatkezelő személyéről.
 Az adatalany kapjon lehetőséget az adatok helyesbítésére.
 Az adatalany jogorvoslattal élhessen adatvédelmi jogsérelme esetén.
 A Mesekert Óvoda vezetője gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a törvény érvényre
juttatásához szükséges.
2. A SZABÁLYZAT ALAPJÁT KÉPEZŐ JOGSZABÁLYOK
1. Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)
2. 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
3. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
4. 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
5. 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek
iratkezelésének általános követelményeiről
6. 1995. évi LXVI. törvény A közokiratokról, a közlevéltárakról és a
magánlevéltári anyag védelméről
7. 2011. évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól
8. 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben
9. 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
10. Az óvoda SzMSz-e
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A szabályzat célja:
Az adatok kezelésére vonatkozó alapvető intézményi szabályok meghatározása annak
érdekében, hogy az érintettek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák.
2011. évi CXII. törvény
információszabadságról

az

információs

önrendelkezési

jogról

és

az

E törvény alkalmazása során:












érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy
közvetve - azonosítható természetes személy;
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés;
különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti
tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése,
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat,
DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

3. A KÖZALKALMAZOTTAKRA VONATKOZÓ ADATKEZELÉS
Az Nkt. 41. § (1) alapján óvodánk köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni,
a köznevelés információs rendszerébe bejelentkezni, valamint az Országos statisztikai
adatgyűjtési program (OSAP) keretében előírt adatokat szolgáltatni.
Nyilvántartja:
 a pedagógus oktatási azonosító számát,
 a pedagógusigazolványának számát,
 a jogviszonya időtartamát és
 a heti munkaidejének mértékét.
A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatköre
 neve (leánykori neve)
 születési helye, ideje
 anyja neve
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TAJ száma, adóazonosító jele
lakóhelye, tartózkodási hely, telefonszáma
családi állapota
gyermekeinek születési ideje
egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete
legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi)
szakképzettsége(i)
iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint
meghatározott munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai
tudományos fokozata
idegennyelv-ismerete
a korábbi jogviszonyban töltött időtartamok megnevezése,
a munkahely megnevezése,
a megszűnés módja, időpontja
a közalkalmazotti jogviszony kezdete
állampolgársága
a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte
a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló
időtartamok
a közalkalmazottat foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele
e szervnél a jogviszony kezdete
a közalkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői beosztása,
FEOR-száma
címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai
a minősítések időpontja és tartalma
személyi juttatások
a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama
a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és a határozott
idejű áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai
a közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő
adatai

A felsorolt adatokat az óvodavezető, mint a munkáltatói jog gyakorlója kezeli.
A pedagógusigazolványra jogosultak esetében a pedagógusigazolvány kiállításához
szükséges valamennyi adat a KIR adatkezelője, a pedagógusigazolvány elkészítésében
közreműködők részére továbbítható.
4. A KÖZALKALMAZOTTI
FELADATAI

ADATKEZELÉSBEN

KÖZREMŰKÖDŐK

Az intézmény állományába tartozó közalkalmazottak személyi iratainak őrzéséért,
kezeléséért, a személyi számítógépes nyilvántartó rendszer működtetéséért az óvodavezető
felel.
Az óvodában a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezelésért
 óvodavezető,
 az intézményi nevelőmunkát segítő közalkalmazottak tekintetében a
teljesítményértékelést végző vezető-helyettes,
 a személyügyi adatkezelésben bármilyen formában közreműködő közalkalmazott,
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 a közalkalmazott a saját adatainak közlése tekintetében
tartozik felelősséggel.
A magasabb vezető beosztású óvodavezető tekintetében a közalkalmazotti adatkezelést
a munkáltatói jogokat gyakorló fenntartó szerv látja el.
A teljesítményértékelést végző vezető, vezető-helyettes felelősségi körén belül
gondoskodik arról, hogy a teljesítményértékelés folyamatába bevont harmadik személy
kizárólag csak a jogszerű és tárgyilagos teljesítményértékeléshez szükséges adatokat
ismerhesse meg.
A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatköréből a munkából való rendes szabadság
miatti távollét időtartamának nyilvántartását az óvoda székhelyén az óvodavezető,
telephelyén az óvodavezető-helyettes vezeti.
A közalkalmazotti alapnyilvántartás személyi juttatásról szóló adatköréhez tartozó
nyilvántartást az óvodavezető vezeti, amelyről egy példányt a tárgyév zárását követően
átad a személyi anyag részére.
A személyi iratokat tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében,
az e célra személyenként kialakított iratgyűjtőben kell őrizni. Az elhelyezett iratokról
tartalomjegyzéket kell készíteni, amely tartalmazza az iktatószámot és az ügyirat
keletkezésének időpontját is.
A személyi anyagnak egy betekintési lapot is kell tartalmaznia, amelyen jelölni kell a
személyi anyagba történő betekintés tényét, jogosultjának személyét, jogszabályi alapját és
időpontját, a megismerni kívánt adatok körét, a betekintő aláírását. A betekintési lapot a
személyi anyag részeként kell kezelni.
A közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén a tartalomjegyzéket és a betekintési lapot
le kell zárni, és a személyi anyagot irattározni kell. A közalkalmazotti jogviszony
megszűnése után a közalkalmazott személyi iratait az irattározási tervnek megfelelően a
központi irattárban kell elhelyezni.
A személyi anyagot – kivéve azt, amelyet áthelyezés esetén átadtak – a közalkalmazotti
jogviszony megszűnésétől számított ötven évig kell megőrizni.
A közalkalmazott személyi anyagába, egyéb személyi irataiba, illetve az
alapnyilvántartásba a Kjt. 83/D §-ban felsorolt személyek a „Betekintési lap” kitöltését
követően jogosultak betekinteni:
 a közalkalmazott felettese,
 a minősítést végző vezető,
 feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző vagy
törvényességi felügyeletet gyakorló szerv,
 munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság,
 a közalkalmazott ellen indult büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész
és a bíróság,
 a személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e
feladattal megbízott munkatársa feladatkörén belül,
 az adóhatóság, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási
szerv, az üzemi baleseteket kivizsgáló szerv és a munkavédelmi szerv.
A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a munkáltató megnevezése, a
közalkalmazott neve, továbbá a besorolására vonatkozó adat közérdekű, ezeket az
adatokat a közalkalmazott előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet
hozni.
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Az irattárba helyezése előtt az iratgyűjtő tartalomjegyzékén fel kell tüntetni az irattározás
tényét, időpontját és az iratkezelő aláírását.
Az intézményben keletkezett személyi iratok kezelése jelen szabályzat, valamint a
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról iratkezelési előírásai alapján történik. Az
iratokat elzárva kell őrizni az illetéktelen hozzáférés és a megsemmisülés (tűz, víz)
megakadályozása érdekében.
5. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA, SZABÁLYAI, TOVÁBBÍTÁSA
5.1. A GYERMEKEK NYILVÁNTARTHATÓ ÉS KEZELHETŐ ADATAI
Az óvoda az Nkt. 41. § (4) bekezdése alapján az alábbiakat tartja nyilván:
A gyermek neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének,
tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar
állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a
tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma.
 szülője,

törvényes

képviselője

neve,

lakóhelye,

tartózkodási

helye,

telefonszáma,
 a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok,
 a gyermek óvodai jogviszonyával kapcsolatos adatok
 felvételivel kapcsolatos adatok,
 az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul,
 jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok,
 a gyermek mulasztásával kapcsolatos adatok,
 kiemelt figyelmet igénylő gyermekre vonatkozó adatok,
 a gyermekbalesetre vonatkozó adatok,
 a gyermek oktatási azonosító száma.

5.2. A GYERMEKEK
JOGOSULTAK

ADATAINAK

KEZELÉSÉRE

Az óvodavezető, a vezető-helyettes feladatköre
óvodapedagógus, a gyermekvédelmi felelős.

vagy

TOVÁBBÍTÁSÁRA

megbízása

szerint

az

Az óvodavezető, a gyermekvédelmi felelős kezeli a gyermekbalesetekre vonatkozó
adatokat, s továbbítja a jegyzőkönyvet a jogszabályban meghatározottak szerint.
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A gyermekvédelmi felelős kezeli hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű,
valamint a családgondozott és a védelembe vett, veszélyeztetett gyermekekre vonatkozó
adatokat és előkészíti az adattovábbításra vonatkozó adatokat a vezetőnek.
A kijelölt pénzügyi ügyintéző nyilvántartja és kezeli a gyermek kedvezményes, vagy
ingyenes étkeztetési díjának megállapításához szükséges adatokat.
A kedvezmények megállapításához szükséges adatok kezelésében feladatkörén belül részt
vesz az óvodavezető és a kijelölt ügyintéző.
Az óvodapedagógusok vezetik, és nyilván tartják a gyermek személyes adatait, sajátos
nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási
rendellenességére, hátrányos helyzetére, tartós betegségére, óvodai fejlődésével, valamint
az iskolába lépéshez szükséges fejlettségére vonatkozó adatait és előkészítik
adattovábbításra a vezetőnek.
5.3. AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSA
A gyermek adatai közül
 a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve,
törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye,
tartózkodási helye és telefonszáma, jogviszonya kezdete, szünetelésének
ideje, megszűnése, mulasztásainak száma a tartózkodásának megállapítása
céljából, a jogviszonya fennállásával, a tankötelezettség teljesítésével
összefüggésben a fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, települési
önkormányzat jegyzője, közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat
részére,
 óvodai, iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos adatai az érintett
óvodához, iskolához,
 a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye,
társadalombiztosítási azonosító jele, szülője, törvényes képviselője neve,
szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és
telefonszáma, az óvodai, iskolai egészségügyi dokumentáció, a tanuló- és
gyermekbalesetre vonatkozó adatok az egészségi állapotának megállapítása
céljából az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó
intézménynek,
 a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője,
törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye,
tartózkodási helye és telefonszáma, a gyermek, tanuló mulasztásával
kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre vonatkozó
adatok a veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából a
családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és
ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek,
 az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az
igénybe vehető állami támogatás igénylése céljából a fenntartó részére
továbbítható.
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A gyermek,
 sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére,
magatartási rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat
intézményei és a nevelési-oktatási intézmények egymás között,
 óvodai fejlődésével, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével
kapcsolatos adatai a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek,
az iskolának
továbbítható.
Az óvoda nyilvántartja azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított
kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükségesek. E
célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a
kedvezményre való jogosultsága.
Az adattovábbítás az óvodavezető aláírásával, írásos megkeresésre postai úton ajánlott
küldeményként, kézbesítés esetén átadókönyvvel történhet. E-mailen történt megkeresés
esetén elektronikus formában a megfelelő adatvédelem biztosításával. Intézményen belül
papír alapon zárt borítékban.
6. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki
közreműködik a gyermek felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva harmadik
személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel és családjával
kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel
szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség a foglalkoztatási
jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem
terjed ki a nevelőtestület tagjainak egymás közti a gyermek fejlődésével összefüggő
megbeszélésre.
A gyermek szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, kivéve, ha az
adat közlése súlyosan sértené a gyermek testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését.
A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott az óvodavezető
útján köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha megítélése
szerint a gyermek – más vagy saját magatartása miatt – súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet
vagy került. Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, valamint az adattal
kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges.
A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha alóla a szülővel történő
közlés tekintetében a szülő írásban felmentést adott.
A titoktartási kötelezettség nem terjed ki azokra az adatokra, amelyek a köznevelési
törvény alapján kezelhetők és továbbíthatók.
A titoktartási kötelezettség kiterjed azokra is, akik részt vesznek a nevelőtestület ülésén.
Az intézmény az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással, juttatások,
kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, állampolgári jogok és
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, a köznevelési
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törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő
mértékben, célhoz kötötten kezelhetik.
Adattovábbításra az intézmény vezetője és a meghatalmazás keretei között az általa
megbízott vezető vagy más alkalmazott jogosult.
Az adatkezelés és továbbítás intézményi rendjét az iratkezelési szabályzat rögzíti.
Önkéntes adatszolgáltatás esetén a szülőt tájékoztatni kell arról, hogy az
adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező. Az önkéntes adatszolgáltatásra
vonatkozó szülői engedélyt az elévülési idő végéig nyilván kell tartani.
A szabályzatban felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai
felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.
7. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ, ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
Infotv. 20. § (1) bek. alapján az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell,
hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
A megfelelő tájékoztatás eljárásrendje
1. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a
hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező.
2. Egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos
minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az
adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés
időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.
3. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és
jogorvoslati lehetőségeire is.
Az adatkezelés jogalapja
Főszabály szerinti két jogalap létezik:
 az érintett hozzájárulása illetve
 a jogszabályi felhatalmazás.
A meglévő két jogalap mellett a törvény – uniós harmonizációs kötelezettségnek eleget
téve – garanciális szabályok mellett lehetőséget biztosít arra, hogy az adatkezelő törvényi
felhatalmazás és érintetti hozzájárulás hiányában is kezeljen személyes adatokat.
Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett – önkéntesen, megfelelő tájékoztatást
követően, határozottan, félreérthetetlenül – hozzájárul. A hozzájárulás írásban adható meg.
Különleges adat kezelése esetén kizárólag írásban lehet az adatkezeléshez hozzájárulni. Ha
nem részletes tájékoztatáson alapul a hozzájárulás, akkor az adatkezelés jogellenes.
Törvény illetve önkormányzati rendelet közérdekből elrendelheti az adatok kezelését
(kötelező adatkezelés). Ilyenkor akár az érintett kívánsága ellenére is kezelhetők a
személyes adatai. Az adatkezelés feltételeit a jogszabály határozza meg.
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Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a
felvett adatokat
 a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha
ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával
arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását
követően is kezelheti.
Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az
eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére
indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett
hozzájárulását vélelmezni kell.
Az önkéntes adatszolgáltatásra vonatkozó szülői és közalkalmazotti engedélyt az elévülési
idő végéig nyilván kell tartani.
A szabályzatban felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai
felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.
8. ADATVÉDELEM
Az adatokkal és az azok kezeléséhez alkalmazott elektronikus adathordozókkal
kapcsolatban minden esetben rendelkezni kell a szükséges védelmi intézkedésekről,
beleértve a vírusvédelmet és archiválást. Biztosítani kell az illetéktelen hozzáférés
megakadályozását mind a papíralapú, mind az elektronikus adathordozó esetében. Az ezzel
kapcsolatos védekezés, az elektronikus adathordozó esetében a rendszergazda, a
papíralapú nyomtatványok esetében az óvodavetető, a gyermekek adatainak estében
az óvodapedagógus feladata és felelőssége, a munkaköri leírásban szereplő ügykörével
megegyezően.
9. A KÖZOKTATÁS INFORMÁCIÓS RENDSZERE (KIR)
A közoktatás információs rendszere – központi nyilvántartás keretében – a
nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási
gyermek adatokat tartalmazza. A közoktatás információs rendszeréből személyes adat csak
az érdekelt kérése, illetve hozzájárulása esetén, illetve az érdekelt egyidejű értesítése
mellett meghatározott esetben adható ki. A KIR keretében folyó adatkezelés tekintetében
az adatkezelő a hivatal.
A közoktatás információs rendszerébe – kormányrendeletben meghatározottak szerint –
kötelesek adatot szolgáltatni azok az intézményfenntartók, illetve azok az intézmények,
amelyek közreműködnek a köznevelési törvényben meghatározott feladatok
végrehajtásában.
Annak, akit első alkalommal alkalmaznak pedagógus-munkakörben, illetve nevelő- és
oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazotti munkakörben, az adatkezelő a hivatal
azonosító számot ad ki.
A közoktatás információs rendszere tartalmazza azoknak a nyilvántartását, akik azonosító
számmal rendelkeznek. A nyilvántartás tartalmazza az érintett nevét, születési adatait, az
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azonosító számot, a végzettségre és szakképzettségre vonatkozó adatokat, a munkahely
címét és típusát, valamint OM-azonosítóját.
A nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak az egyes, a foglalkoztatáshoz
kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható, a
szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott részére. Az
információs rendszerben adatot az érintett foglalkoztatásának megszűnésére vonatkozó
bejelentéstől számított öt évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintett ismét
bejelentik a nyilvántartásba.
Az óvoda vezetője a KIR-ben az oktatási azonosító számmal kapcsolatosan
nyilvántartott adatok változását a változást követő öt napon belül köteles bejelenteni.
A Közoktatási Információs Központ annak, aki első alkalommal létesít jogviszonyt,
azonosító számot ad ki.
 A közoktatás információs rendszere tartalmazza a gyermekek nyilvántartását.
 A nyilvántartás tartalmazza a gyermek nevét, születési helyét és idejét
azonosító számát, anyja nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét,
állampolgárságát, valamint az érintett nevelési intézmény adatait.
 A nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak a jogviszonyhoz
kapcsolódó juttatás jogszerű igénybevételének megállapítása céljából
továbbítható a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának
ellenőrzésre hivatott részére. A nyilvántartásban adatot a jogviszony
megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított öt évig lehet kezelni, kivéve,
ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba.
A KIR nyilvántartás a gyermek
 nevét,
 nemét,
 születési helyét és idejét,
 társadalombiztosítási azonosító jelét,
 oktatási azonosító számát,
 anyja nevét,
 lakóhelyét, tartózkodási helyét,
 állampolgárságát,
 sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét,
 jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét,
 nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját,
 jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,
 nevelésének, oktatásának helyét,
tartalmazza.
A KIR adatkezelője a KIR-ben nyilvántartott személyek természetes személyazonosító
adatait és lakcímét azonosítás céljából elektronikus úton megküldi a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás központi szervének. A sikeres azonosítást követően a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás központi szerve kapcsolati kódot képez, amelyet azonosítás céljából
megküld a KIR adatkezelőjének. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve
az azonosított természetes személy természetes személyazonosító adatainak és lakcímének
a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban bekövetkezett változásáról a kapcsolati kódon
értesíti a KIR adatkezelőjét. A KIR adatkezelője a jelen bekezdés szerint tudomására jutott
adatváltozást a KIR-ben a köznevelési intézmény egyidejű értesítésével hivatalból vezeti
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át. A tanulói nyilvántartásban adatot a tanulói jogviszony megszűnésére vonatkozó
bejelentéstől számított harminc évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az
érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba.
Az alkalmazotti nyilvántartás tartalmazza az alkalmazott














nevét, anyja nevét,
születési helyét és idejét,
oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát,
végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény
nevét, a diploma számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség,
szakképzettség, a pedagógus-szakvizsga, PhD megszerzésének idejét,
munkaköre megnevezését,
munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját,
munkavégzésének helyét,
jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét,
vezetői beosztását,
besorolását,
jogviszonya, munkaviszonya időtartamát,
munkaidejének mértékét,
tartós távollétének időtartamát.

Az alkalmazotti nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak az egyes,
a foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása
céljából továbbítható, a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának
ellenőrzésére hivatott részére, továbbá az adatok pontosságának, teljességének,
időszerűségének biztosítása, valamint a pedagógusigazolvány igénylésével kapcsolatos
eljárás keretében azonosítás céljából a személyi adat- és lakcímnyilvántartó szerv részére.
A KIR adatkezelője a KIR-ben nyilvántartott személyek természetes személyazonosító
adatait és lakcímét azonosítás céljából elektronikus úton megküldi a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás központi szervének. A sikeres azonosítást követően a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás központi szerve kapcsolati kódot képez, amelyet azonosítás céljából
megküld a KIR adatkezelőjének. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve
az azonosított természetes személy természetes személyazonosító adatainak és lakcímének
a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban bekövetkezett változásáról a kapcsolati kódon
értesíti a KIR adatkezelőjét. A KIR adatkezelője a jelen bekezdés szerint tudomására jutott
adatváltozást a KIR-ben a köznevelési intézmény egyidejű értesítésével hivatalból vezeti
át.
A társadalombiztosítási azonosító jel bejegyzésére irányuló kérelem esetén a
társadalombiztosítási azonosító jel hitelességét a KIR adatkezelője az országos
egészségbiztosítási szerv nyilvántartásával elektronikus úton megfelelteti. Eltérés esetén a
személyi- és lakcím adatok helyességére vonatkozó rendelkezéseket alkalmazza.
10. A PEDAGÓGUSIGAZOLVÁNY
A munkáltató a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak részére - kérelemre pedagógusigazolványt ad ki.
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 A pedagógusigazolványt a Közoktatási Információs Iroda készítteti el és a
munkáltató útján küldi meg a jogosult részére. A pedagógusigazolvány a
közoktatás információs rendszerében található adatokat tartalmazhatja.
 A pedagógusigazolvány tartalmazza továbbá az igazolvány számát, a jogosult
fényképét és aláírását.
 A pedagógusigazolványt jogszabályban meghatározottak szerint kell igényelni.
Az igényléshez szükséges adatok a pedagógusigazolvány elkészítéséhez
továbbíthatók.
 A pedagógusigazolvány elkészítője az adatokat az igazolvány érvényességének
megszűnését követő öt évig kezelheti. Az adatkezelés kizárólagosan a
pedagógusigazolvány elkészítését, az adatok tárolását és a Közoktatási
Információs Irodával történő egyeztetését foglalja magában.
11. A KÖZALKALMAZOTTAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI
A közalkalmazott saját anyagába, az alapnyilvántartásba, illetve a személyes adatait
tartalmazó egyéb nyilvántartásokba, személyi iratokba korlátozás nélkül betekinthet,
azokról másolatot vagy kivonatot kérhet, illetve kérheti adatai helyesbítését, kijavítását.
Tájékoztatást kérhet személyi irataiba való betekintésről, adatszolgáltatásról, személyi
anyagának más szervhez való továbbításáról.
A közalkalmazott az általa szolgáltatott adatai helyesbítését és javítását a nyilvántartás
vezetőjétől, egyéb esetekben az óvodavezetőtől írásban kérheti. A közalkalmazott felelős
azért, hogy az általa a munkáltató részére átadott, bejelentett adatok hitelesek, pontosak,
teljesek és aktuálisak legyenek.
A közalkalmazott az adataiban bekövetkező változásról 8 napon belül köteles írásban
tájékoztatni az óvoda vezetőjét, aki 8 napon belül köteles intézkedne az adatok
aktualizálásáról.
12. A SZABÁLYZAT HATÁLYA
A Szabályzat hatálya kiterjed az intézményvezetőjére, vezető beosztású beosztottaira,
minden közalkalmazottjára, továbbá az intézmény gyermekeire, e Szabályzat szerint kell
ellátni a közalkalmazotti alapnyilvántartást, valamint a közalkalmazott személyi iratainak
és adatainak kezelését.
A gyermekek adatainak nyilvántartását, továbbítását, kezelését is e Szabályzat szerint kell
végezni.
E Szabályzatot megfelelően kell alkalmazni a közalkalmazotti jogviszony megszűnése
után, illetve e jogviszony létesítésére irányuló előzetes eljárásokra. A gyermekek adataival
kapcsolatos titoktartási kötelezettség független a közalkalmazotti jogviszony fennállásától,
annak megszűnése után határidő nélkül fennmarad.
13. ILLETÉKESSÉG


Az óvoda vezetője:
 biztosítja a szabályozás jogszerűségét és folyamatos fejlesztését
 biztosítja a szabályozás megismerhetőségét
 ellenőrzi a szabályozás előírásainak betartását, bevezeti a szükséges
korrekciókat
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 eljár a szabályozás megsértéséből eredő- helyben kezelhető - panaszok
esetén
Az óvodavezető - helyettes
 biztosítja munkaterületén a szabályozás megvalósulását és annak
ellenőrzését
 kezdeményezést tesz a szabályozás betartásával, korrekciójával,
fejlesztésével kapcsolatban
 előkészíti a munkaköréhez tartozó területeken a külső adattovábbítást és
az óvodavezető elé terjeszti azt engedélyezésre
Óvodapedagógusok
 betartják a szabályozás munkaterületükkel összefüggő rendelkezéseit
 kezdeményezik az eltérések megszüntetését és a szabályozás,
szabálykövetés fejlesztését

14. JOGSÉRELEM ESETÉN AZ ELJÁRÁS RENDJE
A személyhez fűződő jogok a törvény védelme alatt állnak, sérelmük esetén a jogsérelmet
szenvedett személy az esetleges jogsértések esetében a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (NAIH) hatósághoz – és a bírósághoz – lehet fordulni. Az
adatvédelem és az információszabadság terén a NAIH jár el.
A jogérvényesítés formái:
 Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok
kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén. A
tiltakozást írásban kell benyújtani az óvodavezetőhöz.
Az óvodavezető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn
belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága
kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
 Bírósági jogérvényesítés
Ha az óvoda adatkezelésében az érintett a jogainak megsértését vélelmezi, az
adatkezelő óvoda ellen, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz, és a bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért. Az
adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés
körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A szabályzat elfogadását követően lép hatályba és a fentiekre vonatkozó jogszabályok
módosulásáig érvényes.
A szabályzat elfogadásánál és módosításánál a szülői szervezetet véleményezési jog illeti
meg.
A szabályzat közzététele, a dokumentálás módja és a hozzáférő elhelyezés biztosítása az
intézményben kialakult szokásrend szerint történik.
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Az ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A MESEKERT ÓVODA SZERVEZETI ÉS
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE.
A szabályzatban foglaltak megismerése és betartása, illetve betartatása az
adatnyilvántartásban és – kezelésben közreműködő intézményi alkalmazottakra kötelező
érvényű.
Az intézménynél gondoskodni kell arról, hogy az Adatkezelési Szabályzatban foglalt
előírásokat az érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzathoz csatolt íven
aláírásukkal igazolják, a hatálybalépés napjával egyidejűleg.

Az Adatkezelési Szabályzatot az alkalmazotti testület tagjai megismerték. Az aláírásokat a
melléklet tartalmazza.
Doboz, 2013. 03. 29.

...................................................
óvodavezető
A szabályzat tartalmát megismertem, tudomásul vettem.
Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Név

Beosztás
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3. sz. melléklet

Mesekert Óvoda
5624 Doboz, Dobó u. 16.
A közérdekű adatok megismerésére irányuló
kérelmek intézésének szabályzata
Az intézmény OM azonosítója:

028155
Legitimációs eljárás
Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:
2/2013. (III.29.)
………………………………………
név

Intézményvezető:
Pujuné Deme Anita Eszter

Ph.

Szülői szervezet nevében véleményezte:
……………………………………..
név

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat egyetértését nyilvánította:
……………………………………………………………………………
Óvodavezetői jóváhagyás határozatszáma:
1/2013. (III.29.)

.............................................................................
Intézményvezető aláírása
A dokumentum jellege: nyilvános
Megtalálható: www.ovoda.doboz.hu, intézményvezetői iroda
Hatályos: 2013.03.31-től
Érvényes: Visszavonásig
Verziószám: 1./2013.

Ph.

Ph.

Készült: 1 példány
A Mesekert Óvoda SZMSZ-ének 3. sz.
mellékleteként
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A közérdekű adat megismerésének szabályai
Általános rendelkezések
A szabályzat célja:
1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény III. Fejezetében foglalt rendelkezések, továbbá a 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 13. § 2 h) pontja, és a
229/2012. (VIII.28.) Korm. rend, 30. § (6) bekezdésében megfogalmazott előírások
figyelembevételével elősegítse a közérdekű adatok megismeréséhez való alkotmányos jog
érvényesülését azáltal, hogy meghatározza az igény esetén követendő eljárás pontos
menetét, az ügyintézésben résztvevő személyeket, továbbá az adatot megismerni kívánó
személy, illetve az adatot szolgáltató óvoda eljárási jogait, illetve kötelezettségeit.
2. A Szabályzat rendelkezéseit a Mesekert Óvoda kezelésében lévő adatok megismerésére
irányuló igények esetében kell alkalmazni.
Az eljárás megindulása és az azonnal megválaszolható kérdések
4.1. Az eljárás a közérdekű adatmegismerésére irányuló igényre indul. Igényt nyújthat be
bármely természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet (a továbbiakban: igénylő) függetlenül attól, hogy az igényben foglalt adatokat
saját felhasználásra, vagy más személy, szervezet részére történő továbbítás céljából
igényli. Az igény személyesen szóban, írásban (levélben, telefaxon, e-mailben, stb.),
valamint az 4.11. pontban meghatározott esetben telefonon is előterjeszthető.
4.2. Amennyiben az igénylő másolatok készítésére is igényt tart, úgy igényét személyesen,
postai úton, vagy e-mailben terjesztheti elő.
4.3. Az igénylő igényét az eljárás teljes tartalma alatt bármikor visszavonhatja, az óvoda
azonban jogosult a már keletkezett költségeinek megtérítését igényelni.
4.4. Az írásban benyújtott igényben – az 4.11. pontban meghatározott esetek kivételével –
feltüntetésre kerül:
• az igénylő neve és levelezési címe;
• napközbeni elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím);
• az igényelt adatok pontos meghatározása;
• nyilatkozat arról, hogy az adatokat személyes bemutatás során kívánja megismerni,
vagy másolatok készítését igényli;
• másolatok igénylése esetében az átvétel módja (személyesen vagy postai úton),
továbbá aláírt kötelezettségvállalás az ezzel kapcsolatos költségek megfizetéséről.
4.5. A személyesen megjelent igénylő igényét az erre a célra rendszeresített
formanyomtatvány kitöltésével az óvodavezető irodáján nyújthatja be. A
formanyomtatvány mintáját a Szabályzat melléklete tartalmazza.
4.6. Az óvodavezető ellenőrzi, hogy az igénylő a formanyomtatványt az igény
teljesíthetősége szempontjából megfelelően töltötte ki, szükség szerint a kitöltéshez
segítséget nyújt.
4.7. Az óvodavezető a formanyomtatványon szereplő igényt tartalmi szempontból nem
vizsgálja, azonban a közzétett adatokra irányuló igény esetében az igénylőt a közzétett adat
pontos fellelhetőségéről tájékoztatja. Amennyiben az igénylő igényét ennek ellenére
fenntartja, a továbbiakban az általános szabályok szerint kell eljárni.
4.8. Az óvodatitkár minden munkanap délelőtt 10 óráig soron kívül továbbítja az előző
munkanapon érkezett igényeket az óvodavezetőnek.
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4.9. Az írásban előterjesztett igényeket az óvodavezetőnek kell megküldeni. Amennyiben
az igénylő az írásban előterjesztett igényét nem az óvodavezetőnek küldte meg, a
címzettként megjelölt szervezeti egység haladéktalanul, de legkésőbb a beérkezést követő
munkanap 10 óráig továbbítja az igénylést az óvodavezetőnek.
4.10. A más szervezetek által továbbított igények esetében a fenti szabályok szerint kell
eljárni, amennyiben azok az óvoda kezelésében lévő adatok megismerésére vonatkoznak.
4.11. Abban az esetben, ha az igénylő igényét az igényelt adatokkal rendelkező óvodában
szóban (személyesen, telefonon), illetve e-mailen terjeszti elő, a szervezeti egység –
amennyiben minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy az igényelt adat olyan
közérdekű adatnak minősül, amelynek nyilvánosságát jogszabály nem korlátozza, és az
igénylő sem emel a 7.3. pontban meghatározott tartamú intézkedés mellőzésével teljesített
adatközlés ellen kifogást – az igényelt adatokat szóban, illetve e-mailen is közölheti. Az
óvoda, az igényt és annak elintézési módját is tartalmazó ügyiratot az adatszolgáltatási
nyilvántartás vezetése céljából megküldi a fenntartó részére.
4.12. Amennyiben az előző bekezdésben meghatározott módon előterjesztett igény nem
válaszolható meg azonnal, az igényt – az igénylő egyidejű tájékoztatásával –
haladéktalanul továbbítani kell a fenntartónak. Az óvoda az igény teljesítése során a
továbbiakban az általános szabályok szerint jár el.
Az igény vizsgálata
5.1. Az óvodavezető a beérkezett igényeket haladéktalanul megvizsgálja abból a
szempontból, hogy
• a 4.4. pontban meghatározott adatokat tartalmazza-e;
• a megismerni kívánt adatok köre pontosan meghatározható;
• az adatok az óvoda kezelésében vannak.
5.2. Amennyiben az igény nem tartalmazza az igény teljesítéséhez, illetve a döntéshez
szükséges adatokat – ideértve azt az esetet is, ha az igénylő a megismerni kívánt adatot
nem tudja pontosan megjelölni – az óvodavezető haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az
igénylővel és – a tőle elvárható módon és mértékben – segítséget nyújt a formailag
megfelelő igény benyújtása, illetve a megismerni kívánt adatok körének konkrét
meghatározása érdekében.
5.3. Amennyiben az óvodavezető által az előző bekezdés alapján nyújtott segítség
eredményesnek bizonyult, az igénylőt fel kell kérni, hogy az egyeztetés eredményeként
kiegészített igényét ismételten nyújtsa be.
5.4. Ha az igény benyújtásakor, vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az állapítható
meg, hogy az igényben szereplő adatok, vagy azok egy része nem az óvoda kezelésében
vannak, az igény vagy annak egy részét az óvodavezető haladéktalanul megküldi az
illetékes szervhez, az igénylő egyidejű értesítése mellett. Abban az esetben, ha az illetékes
szerv nem állapítható meg, az igénylőt az igény teljesíthetetlenségéről kell értesíteni.
5.5. Ha az igény teljesítéséhez – az óvoda kezelésében lévő adatok alapulvételével – új
adat előállítása szükséges (pl. az ügyfél által meghatározott típusú dokumentumok
bizonyos adatainak kigyűjtése, statisztikák elkészítése), a vezető – az érintett szakterületek
bevonásával – megvizsgálja az igény teljesíthetőségét, továbbá a felmerülő költségekről –
az óvoda önköltségszámításának rendjére vonatkozó belső szabályzatában foglaltak
figyelembevételével – a vezető megkeresése alapján a Polgármesteri Hivatal előzetes
díjkalkulációt készít, amelyről az igény teljesítésének egyéb feltételeivel együtt az ügyfelet
tájékoztatja. Amennyiben az igénylő a díj- és egyéb feltételeket elfogadja, a további
eljárásra
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(ideértve az adatok kiszolgáltatásának határidejét, módját, az ellenszolgáltatás mértékét) a
vezető és az igénylő megállapodása irányadó.
Az igény intézése
6.1. A formai és tartalmi szempontból megfelelő igény benyújtása után a vezető
haladéktalanul megállapítja, hogy az igényben foglalt adatok pontosan mely szervezeti
egységeknél találhatóak, ezt követően intézkedik ezek beszerzéséről.
6.2. A szervezeti egységek az igényelt adatokat tartalmazó ügyiratokat, dokumentumokat a
megkeresésben megjelölt időpontig, legkésőbb azonban a megkereséstől számított három
munkanapon belül kötelesek az óvodának átadni. A szervezeti egységek az átadást nem
tagadhatják meg arra hivatkozással, hogy a dokumentumok, illetve azok egy része nem
minősülnek közérdekű adatnak, azonban erre vonatkozó álláspontjukat az óvodával
előzetesen közölhetik.
6.3. Az igényben foglalt adatokat tartalmazó dokumentumok teljes körű, hiánytalan
átadása a megkeresett szervezeti egység felelőssége, a megfelelő teljesítést az óvoda nem
vizsgálja.
Amennyiben azonban az óvoda a rendelkezésre álló adatok alapján kétséget kizáróan
megállapítja, hogy az igény teljesítése céljából egyéb dokumentumok beszerzése is
szükséges, ezek megküldésére a szervezeti egységet soron kívül felhívja. A megkeresésnek
a szervezeti egység egy munkanapon belül köteles eleget tenni.
6.4. A dokumentumok beérkezését követően az óvoda haladéktalanul megállapítja, hogy
• mely dokumentumok tartalmazzák az igénylő által igényelt adatokat;
• azok olyan közérdekű adatnak minősülnek-e, amelyek nyilvánosságra hozatala a
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról alapján nem korlátozott.
6.5. A szervezeti egységek által átadott azon dokumentumokat, amelyek nem tartalmaznak
az igénylő által megismerni kívánt adatot, illetve tartalmaznak, de azok nem adhatóak ki az
igénylőnek, az óvoda az ügy egyéb irataitól elkülöníti. Az elkülönített dokumentumokat a
vezető az eljárás végeztével, a többi dokumentummal együtt küldi vissza az illetékes
szervezeti egységhez.
6.6. Amennyiben az óvoda azt állapítja meg, hogy az igénylő által igényelt adatok nem
hozhatóak nyilvánosságra, ennek tényéről, okairól, továbbá az Infotv. 31.§ (1) pontjában
meghatározott jogorvoslati lehetőségről az ügyfelet postai úton írásban, továbbá –
amennyiben az igénylő elektronikus levelezési címét közölte – e-mailen is értesíti. A
kiadmányt az óvoda vezetője adja ki.
6.7. Ha az igénylő igénye csupán részben teljesíthető, az értesítésben a fentieken kívül fel
kell tüntetni a nyilvánosságra nem hozható adatok pontos megnevezését, a megtagadás
indokait, továbbá azon adatokat, amelyekre nézve az eljárást az óvoda tovább folytatja.
6.8. Az elutasító intézkedés meghozatalakor minden esetben figyelemmel kell lenni az
Infotv. 30.§ (3) bekezdésében foglalt határidőre.
Az adatok előkészítése átadásra
7.1. Az igény teljesíthetősége esetén az óvoda a nyilvánosságra hozható adatokat, illetve az
ezekről készített másolatokat [papíralapú vagy elektronikus adathordozóra rögzített
(floppy, CD)] bemutatásra, illetve megküldésre előkészíti.
7.2. Amennyiben a dokumentumok törvény által védett adatokat is tartalmaznak, azok fel
nem ismerhetőségéről az óvoda a dokumentumok szétválasztásával, amennyiben ez nem
lehetséges, kitakarással, illetve törléssel gondoskodik. Ebben az esetben a személyesen, az
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adatok közvetlen megismerése céljából megjelenő igénylőnek is csak az anonimizált
másolat mutatható be, ennek költségeit azonban az igénylőre hárítani nem lehet.
7.3. Az óvoda a dokumentumok bemutatásáról, illetve a fenntartó önköltségszámításának
rendjére vonatkozó belső szabályzatban foglaltak figyelembe vételével, a díjkalkulációja
alapján a Polgármesteri Hivatal esetlegesen felmerült költségekről – a fenntartói
intézkedéseknek megfelelő formában – írásbeli döntést hoz, amelyet az óvoda vezetője ír
alá. A kiadmány tartalmazza az Infotv. 22.§-ban meghatározott jogorvoslati lehetőségről
szóló tájékoztatást is. A döntés meghozatalakor minden esetben figyelemmel kell lenni az
Infotv. 30.§ (3) bekezdésében foglalt határidő megtartására.
Az adatok átadása
8.1. Ha az igénylő az adatokat személyesen, közvetlenül kívánja megismerni, az óvoda a
7.3. pontban meghatározott döntést követően haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az
igénylővel megfelelő időpont egyeztetése céljából. Ennek során szükséges az igénylő
figyelmét arra is felhívni, hogy amennyiben a megbeszélt helyen és időben nem jelenik
meg, az óvoda – az igénylő egy hónapon belül előterjesztett igénye alapján – új időpontot
állapít meg.
8.2. Amennyiben az igénylő az előre egyeztetett helyen és időben egymást követő három
alkalommal nem jelent meg, illetve az elmulasztott időpontot követő egy hónapon belül
nem kezdeményezi új időpont megállapítását, igényét visszavontnak kell tekinteni. Erre az
igénylő figyelmét az első mulasztás után fel kell hívni.
8.3. A megbeszélt időpontban személyesen megjelenő igénylőnek az óvoda képviselője
átadja a dokumentumok rendelkezésre bocsátásáról hozott intézkedést, valamint felkéri,
hogy az ügyiraton aláírásával ismerje el, hogy az igényelt adatokat tartalmazó
dokumentumok átadásra kerültek. A nyilatkozat elmaradása esetén a dokumentumok
tanulmányozását az igénylő nem kezdheti meg.
8.4. Az adatok tanulmányozására – az erre a célra kijelölt helyiségben – megfelelő időt kell
biztosítani. A bemutatott dokumentumok tanulmányozása során az óvoda képviselője
köteles végig jelen lenni, továbbá az igénylő kérdéseire válaszolni és az adatok
biztonságára, illetve változatlanságára felügyelni.
8.5. Az igénylő jogosult a bemutatásra került iratokról jegyzeteket készíteni, továbbá
másolatok készítésére irányuló igényét, illetve a másolatok átvételének választott módját
(személyesen, postai úton) az óvoda jelen lévő képviselőjének jelezheti. Az óvoda
képviselője az igénylő nyilatkozatot az ügyiraton rögzíti, és azt az igénylővel aláíratatja.
8.6. Amennyiben akár az igényben, akár az eljárás során az igénylő másolatok készítését
igényelte, az óvoda az elkészített másolatokat az ügyfél választása szerint
• a személyesen megjelenő ügyfélnek az előre megállapított időpontban átadja;
• postai úton, utánvétellel megküldi.
8.7. Amennyiben az igénylő a másolatokat személyesen kívánja átvenni, az óvoda a 7.3.
pont szerinti döntés meghozatalát követően haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az
ügyféllel megfelelő időpont egyeztetése céljából, egyidejűleg közli a megállapított
költségtérítés összegét.
8.8. A megbeszélt helyen és időben személyesen megjelenő igénylőnek az adatok átadása
csak akkor végezhető el, ha az igénylő bizonyítja, hogy az előzőek szerint megállapított és
közölt költségtérítést megfizette.
8.9. Az igény teljesítéséről hozott intézkedés átadásával, valamint a másolatok átadásának
elismerésével kapcsolatos eljárási szabályokra az előzőekben megállapított rendelkezések
irányadók.
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8.10. Amennyiben az igénylő, az előre egyeztetett helyen és időben egymást követő három
alkalommal nem jelenik meg, illetve az elmulasztott időpontot követő egy hónapon belül
nem kezdeményezi új időpont megállapítását, úgy az elkészített másolatokat részére postai
úton kell megküldeni.
8.11. Postai úton történő teljesítés esetében az igény teljesítéséről kiadott intézkedést a
másolatokkal együtt utánvétellel kell az igénylőnek megküldeni, a visszaérkezett igazoló
szelvényt pedig az ügyirathoz csatolni.
Az eljárás lezárását követő intézkedések
9. Az igényben foglalt adatok átadását, vagy az igény elutasítását, teljesíthetetlenségét
megállapító, valamint az igénylő igényének visszavonása miatt az eljárást megszüntető
intézkedés kiadását követően az ügyirat az óvoda iratkezelésére vonatkozó általános
szabályok szerint irattározásra, a más szervezeti egységek által megküldött dokumentumok
visszaküldésre kerülnek. Az iratra rá kell vezeti, "Közérdekből nyilvános adat" feljegyzést.
Eljárás a nem nyilvános adatokra vonatkozó megismerési igények esetében
10.1. Az Infotv. 27. § (1) bekezdése alapján nem nyilvános adat megismerésére irányuló
igényt az általános szabályok szerint lehet benyújtani. Az igényben elő kell adni a
megismerni kívánt adatok körének pontos meghatározását, a kérelem előterjesztésének
indokait, továbbá nyilatkozni kell az esetlegesen igényelt másolatok számáról.
10.2. Az óvoda az igény beérkezését követően az igényelt adatokat tartalmazó
dokumentumokat magához kéri, szükség szerint a fenntartóval és az érintett
szakterületekkel konzultál, majd javaslatot tesz az igény teljesíthetőségéről hozott
döntésre.
10.3. A döntést a fenntartó kiadmányozza, az igénylő értesítéséről az óvoda gondoskodik.
10.4. Az adatok megismerését engedélyező intézkedésben a másolatok készítésére irányuló
igény teljesítéséről, illetve megtagadásáról is dönteni kell. Másolatok készítése esetében a
keletkezett költségek mértékét is meg kell határozni.
10.5. Amennyiben az igény teljesíthetőségéről születik döntés, az óvoda az intézkedés
fenntartói kiadmányozását követően felveszi az igénylővel a kapcsolatot megfelelő időpont
egyeztetése céljából.
10.6. Az adatok átadásának megkezdése előtt az igénylő figyelmét fel kell hívni arra, hogy
a megismerési engedély kizárólag az ő részére szól, a megismert adatokat mással nem
közölheti, illetve azokat semmilyen módon nem hozhatja nyilvánosságra.
10.7. Az eljárás befejezését követő intézkedésekre a 9. pont rendelkezései irányadóak.
Az adatszolgáltatási nyilvántartás
11.1. Az óvoda a beérkezett igényekről, az igények elintézésének módjáról, elutasító
döntés esetében annak indokáról nyilvántartást vezet.
11.2. Az óvoda a nyilvántartásból teljesíti a közérdekű adatok kezelésével kapcsolatos az
Infotv. 37. § (1) (2) bekezdésében, továbbá a 229/2012. (VIII.28. ) Korm. rendelet 23. § (1)
bekezdésében előírt kötelező statisztikai adatszolgáltatást.
Bírósági jogérvényesítés
Ha az igénylő nem kapja meg a kért adatokat, továbbá ha túlzónak tartja a meghatározott
költségtérítés összegét, és azt még nem fizette be, bírósághoz fordulhat. A bizonyítási teher
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az adatkezelőn van. A pert az adatkezelőre és az igénylőre vonatkozó határidők lejártát
követő 30 napon belül lehet megindítani a közfeladatot ellátó szerv ellen. A Megyei
Bíróság soron kívül jár el.
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IGÉNYLŐLAP
közérdekű adat megismerésére
Az igénylő neve*:
Levelezési cím:
Napközbeni elérhetőség (telefonszám, fax-szám, e-mail cím):
Az igényelt közérdekű adatok meghatározása:
Az adatokról másolat készítését:

� igénylem
� nem igénylem
Csak másolatok igénylése esetében kell kitölteni!
Az elkészített másolatokat:

� személyesen kívánom átvenni
� postai úton kívánom átvenni
Vállalom, hogy a másolatok készítésével összefüggésben felmerült költségeket legkésőbb a
másolatok átvételéig a Mesekert Óvoda részére megfizetem.
Kelt: .....................................................
………………………………………….
aláírás

*
Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén az eljáró képviselő megnevezése.
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A közérdekű adatok megismerésének szabályzata A Mesekert Óvoda Szervezeti és
Működési Szabályzatának 3.sz. melléklete.
A szabályzat elfogadását követően lép hatályba és a fentiekre vonatkozó jogszabályok
módosulásáig érvényes.
A szabályzat elfogadásánál és módosításánál a szülői szervezetet véleményezési jog illeti
meg.
A szabályzat közzététele, a dokumentálás módja és a hozzáférő elhelyezés biztosítása az
intézményben kialakult szokásrend szerint történik.
A szabályzatban foglaltak megismerése és betartása, illetve betartatása az
adatnyilvántartásban és – kezelésben közreműködő intézményi alkalmazottakra kötelező
érvényű.
Az intézménynél gondoskodni kell arról, hogy a Szabályzatban foglalt előírásokat az
érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzathoz csatolt íven aláírásukkal
igazolják, a hatálybalépés napjával egyidejűleg.
A Szabályzatot az alkalmazotti testület tagjai megismerték. Az aláírásokat a melléklet
tartalmazza.
Kelt: Doboz, 2013. 03.29.

...................................................
óvodavezető
A szabályzat tartalmát megismertem, tudomásul vettem.
Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Név

Beosztás
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4. sz. melléklet

Munkaköri leírás-minták
E melléklet az alábbi munkaköri leírás-mintákat tartalmazza:


óvodavezető-helyettes



óvodapedagógus



dajka

Kiegészítő munkaköri leírás-minták:


gyermekvédelmi felelős



munkaközösség vezető

E mellékletben szereplő leírások minták, szerkeszthetőek, személyre szabhatóak. Minden
nevelési év elején, a Munkatervben meghatározottak szerint kiosztott feladat és hatáskörök
figyelembe vételével az alkalmazottak személyre szabott, munkakörüknek, hatáskörüknek,
feladataiknak megfelelő munkaköri leírást kapnak azzal a kitétellel, hogy az év közben
esetleges változások bekövetkezte esetén munkaköri leírásuk is változhat.
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS
I.
MUNKÁLTATÓ
Név

Mesekert Óvoda
Joggyakorló

intézményvezető

MUNKAVÁLLALÓ
Név
Született
Anyja neve
Lakcíme
Besorolása

Közalkalmazotti bértábla szerint: magasabb vezető

Munkakör betöltésének
követelményei

Vonatkozó jogszabályokban meghatározva: óvodapedagógus
szakképzettség

Egyéb juttatások

a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek
és a kollektívszerződés szerint: vetető-helyettesi pótlék

MUNKAKÖR
Beosztás

Intézményvezető-helyettes

Cél

Megbízott felelős vezetőként segíti az intézményvezető
munkavégzését, tervezi, irányítja, ellenőrzi és értékeli
telephelyén a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát segítő
alkalmazottak munkáját, a jogszerű működést.
Az intézményvezető

Közvetlen felettes
Helyettesítési előírás
Érvényes
Foglalkoztatás

SZMSZ előírásai szerint: meghatározott hatáskörön belül az
intézményvezető távollétében - korlátozott jogkörben - teljes
felelősséggel végzi a vezetési feladatokat.
visszavonásig
Teljes munkaidő

MUNKAVÉGZÉS
Hely

Telephely: 5624 Doboz, Bajcsy-Zs. u. 2. sz.

Heti munkaidő

40 óra
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Munkaidő beosztás

Nevelési évenként a munkatervben rögzítettek szerint

Kötelező óraszám

24 óra
II.

KÖVETELMÉNYEK
Iskolai végzettség,
szakképesítés
Gyakorlati idő,
gyakorlottsági terület
Elvárt ismeretek

Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség.

Szükséges képességek

A jogszabályok gyakorlati megvalósulásának, és a
szabálytalanságoknak a felismerése, megfelelő intézkedések
alkalmazása, döntések hozatala.
Érzékenység a munkatársak egyenletes terhelésére.

Személyes
tulajdonságok

Elhivatottság, kiegyensúlyozottság, határozottság,
magabiztosság, jó kapcsolatteremtő és konfliktus feloldó
képesség, kulturáltság.

Legalább 5 év óvodapedagógus munkakörű szakmai gyakorlat.
Korszerű szakmai ismeretek, a közoktatás, a munkaügy, az
igazgatás szakmai és jogi szabályai, belső szabályzati rendszer.

ALAPVETŐ FELELŐSSÉGE, KÖTELESSÉGE
A vezető helyettes telephelyén felelős:
 a telephely mindennapi tevékenységének közvetlen szervezéséért és irányításáért,
 a pedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak irányításáért,
szakmai munkájuk, tevékenységük ellenőrzéséért és értékeléséért,
 a pedagógusok szakmai munkájának ellenőrzésében való részvételéért
 a szülői szervezet működésének segítéséért
 a helyettesítési beosztás elkészítéséért
 a pedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak munkaidő
nyilvántartásának ellenőrzéséért, összegyűjtéséért, továbbításáért az óvodavezető
részére
 szabadságok ütemezéséért és naprakész nyilvántartásáért
 a HACCP rendszer működtetéséért
 az intézmény működéséhez szükséges jogszabályban előírt belső szabályzatok
előkészítéséért, betartatásáért
 a gyermekbalesetek megelőzéséért,
 a pedagógusok éves beiskolázási tervének előkészítéséért.
 a gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmód megköveteléséért,
 a pedagógiai program megvalósításáért, a színvonalas nevelőmunkáért,
 az alkalmazotti közösség értekezleteinek előkészítéséért, ha szükséges, vezetéséért
 az irányítása alá tartozó alkalmazottak munkájához szükséges döntések
(állásfoglalások) végrehajtásának megszervezéséért és előkészítéséért,
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a helyi döntések előkészítésében a munkavállalói érdekképviselettel megvalósuló
együttműködésért,
az intézményi vagyon kezeléséért és megőrzéséért
a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelő oktató munkát segítő
alkalmazottak munkájához szükséges tárgyi feltételek biztosításáért, az ésszerű és
takarékos gazdálkodásért,
a helyi szülői közösség működtetésének segítéséért,
a méltányos és humánus ügykezelésért és döntésekért.
az óvoda kulcsaiért, valamint a bélyegző használatáért

Köteles:
 munkáját politika semlegesen, törvényesen, korszerű szakmai ismeretek
alkalmazásával végezni
 a vonatkozó rendelkezéseket és a munkafegyelmet megtartani és a munkakörébe
tartozó feladatokat legjobb tudása szerint elvégezni,
 szervezett vagy önképzés keretében szakmai és jogszabályi ismereteit gyarapítani,
 a vezető által átruházott hatáskörben az intézményt képviselni, jó hírét fenntartani,
a szolgálai titkot, információt megőrizni, s ezt beosztottjaival betartatni,
 megtervezni, irányítani és ellenőrizni a pedagógusok és a nevelő-oktatómunkát
közvetlenül segítő alkalmazottak szakmai munkáját
 a rendkívüli eseményt haladéktalanul az intézményvezetőnek jelezni.
 átruházott hatáskörében az óvoda SzMSz-ében szabályozottak alapján,
helyettesítési feladatainak és beszámolási kötelezettségének eleget tenni
FELADATKÖRÖK:



Kötelező óraszámában ellátandó feladatok
A kötelező óraszámon felül ellátandó vezetői feladatok
– pedagógiai
– hatáskörébe utalt munkaügyi
– hatáskörébe utalt gazdálkodási
– hatáskörébe utalt tanügy igazgatási

FELADATKÖRÖK RÉSZLETESEN:
Kötelező óraszámban ellátandó feladat:
 csoportjában a gyermekek nevelése, fejlesztése az érvényben lévő pedagógiai
alapdokumentumok alapján
Kötelező óraszámon felül ellátandó feladatok:
 a munkaköri leírásához kapcsolódó adminisztratív teendők ellátása
 a munkaköri leírásához kapcsolódó ellenőrzési, értékelési, munkaügyi, tanügyi
feladatok ellátása
Pedagógiai feladatkör:
 A pedagógiai program figyelembevételével a telephelyen a pedagógusok és a
pedagógiai munkát segítő alkalmazottak munkájának tervezése, irányítása,
ellenőrzése, értékelése, az értékelési minőségfejlesztési rendszer működtetése.
 Javaslat továbbképzésekre, a szakmai innováció koordinálásában való részvétel.
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Az óvodán belüli munkaközösség működésének támogatása.




Pedagógiai pályázatok írása, írásának ösztönzése a nevelőtestület körében.
A helyi hagyományoknak megfelelően intézményi szinten az ünnepek, jeles napok
méltó szervezésének irányítása, összefogása.
A szülőkkel, a szülői közösséggel való együttműködés és a kapcsolatrendszer
működtetése.
Közreműködik az integrációs pedagógiai rendszer megvalósítására létrehozott
intézményi munkacsoport munkájában,
részt vesz olyan továbbképzéseken, amely az érintett gyermekek, tanulók
felkészítéséhez szükséges,
az ötéves kor előtti óvodai beíratás, az óvodából való hiányzás csökkentését
szolgáló tevékenységet segíti,
az óvodából az iskolába történő átmenet megkönnyítését szolgáló tevékenységet
segíti,
együttműködik a gyermekvédelem, a családvédelem, a szociális gondoskodás, az
egészségügyi ellátórendszer szakembereivel
a nemzeti ünnepek méltó megszervezésének, és egyéb hagyományok ápolásának
irányítása, összefogása
a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése
pedagógiai program felülvizsgálatával, módosításával kapcsolatos feladatok
irányítása
rajzpályázatokon való részvétel feltételeinek megteremtése, biztosítása












Munkaügyi feladatkör:
 Javaslattétel alkalmazáshoz, minősítéshez, jogviszony megszüntetéséhez.
 Szükség szerint a munkaköri leírások módosításának kezdeményezése (személyre
szólóan), az egyéb feladatok meghatározása az éves intézményi munkatervben
(feladattervben), feladataik ellátásának ellenőrzése, koordinálása.
 Az irányítása alá tartozó dolgozók szabadságának engedélyezése, a zökkenőmentes
feladatellátás megszervezése.
 A dolgozók munkafegyelmének folyamatos ellenőrzése.
 Összehangolt munkarend kialakítása.
 A helyettesítési beosztás elkészítése, túlmunka elrendelése, kötelező
nyilvántartások vezetése. Elszámolások határidőre történő továbbítása.
 Értekezletek, belső továbbképzések szervezése az irányítása alá alkalmazottak
részére.
 alkalmazotti és nevelőtestületi értekezletek előkészítésében segít
 pályakezdő, újonnan belépő pedagógus szakmai munkáját segíti
 A 277/1997. (IV.22.) Kormányrendelet figyelembevételével az óvodapedagógusok
kötelező
továbbképzésének
megtervezésében
való
részvétel
–
az
intézményvezetővel történő egyeztetéssel. Az éves beiskolázási terv előkészítése
nevelőtestületi döntésre.
 Javaslat adása az intézményvezetőnek az anyagi elismerésre, kitüntetésre,
érdekképviselet véleményének kikérése.
 A balesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok irányítása telephelyén, a
megtörtént balesetekkel kapcsolatos intézkedés a vonatkozó szabályoknak
megfelelően.
 a munka- és tűzvédelmi tevékenység felelősének irányítása, ellenőrzése
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Az irányítása alá tartozó dolgozók egészségügyi szűrővizsgálatainak nyomon
követése, végrehajtásának ellenőrzése, mindezért (szabálytalanságok feltárása
esetén) anyagi felelősségvállalás.
Elvégzi az irányítása alá tartozó alkalmazottak teljesítményértékelését, minősítését.
Utasításait az óvodavezetővel egyezteti.

Gazdálkodási feladatkör:
 a költségvetés előtervezésénél segíti a vezető munkáját, egyeztet az irányítása alá
tartozó óvodapedagógusokkal és a dajkákkal
 A pedagógiai programnak megfelelően a telephelyén a nevelő oktató munkát
közvetlenül segítő alkalmazottak munkájához szükséges tárgyi feltételekről való
gondoskodás, az intézményvezetővel történő egyeztetés alapján.
 A telephelyén feladatellátást szolgáló eszközök, tisztítószerek, stb. beszerzéseinek
irányítása, a szükséges szakmai anyag összeírása, továbbítása az óvodavezetőnek
 Az óvodai eszközök és tárgyak selejtezési és leltározási folyamatában felelős
részvétel.
 A működés műszaki szükségleteinek jelzése az intézményvezető felé.
 A költségvetés elkészítéséhez gazdálkodási, fejlesztési, karbantartási terv készítése a
munkakörében megjelenített feladatok alapján.
Tanügy igazgatási feladatkör:
 Eleget tesz a munkaköréhez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségnek.
 Adatgyűjtés és segítségnyújtás az éves statisztikák elkészítéséhez
 Részt vesz az ügyiratok selejtezésében.
 Szükség esetén részt vesz a gyermekek előjegyzésében.
 A munkaköréhez kapcsolódó tanügy igazgatási feladatok ellátása, információs
kötelezettség betartása az intézményvezető felé.
 Az óvodai Törzskönyv szabályos vezetése a vezető utasításainak megfelelően.
JOGKÖR, HATÁSKÖR:
 Döntési hatásköre a közvetlen beosztottak irányítása, ellenőrzése, értékelése, az
intézményvezetővel történt egyeztetés alapján.
 Véleményezési, javaslattételi jogköre van az óvoda működésének egészére, döntési
jogköre az irányítása alá tartozó alkalmazottakkal kapcsolatban.
 Képviseleti joga: képviseli az intézményt hivatalos rendezvényeken, a
helyettesítési rend szerint és az óvodavezető megbízása alapján képviseli az
intézményt külső szervek előtt és szakmai fórumokon.
 Kiadmányozási joga: A feladatkörébe tartozó ügyekben a megkeresésekre, egyéb
beadványokra adandó válaszlevelek előkészítése során hozott közbenső
intézkedések, megkeresések, amennyiben, azok kiadmányozását a vezető nem
tartotta fenn, és arra más nem kapott felhatalmazást.
MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK:
Belső: Kapcsolatot tart az intézmény dolgozóival, az intézmény vezetőjével.
Külső: Kapcsolatot tart a szülői szervezettel.
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Felelősség:

 a pedagógusok szakmai munkájának ellenőrzésében való részvétel
 a HACCP rendszer működtetése

Felügyeli és ellenőrzi az irányítása alá tartozó alkalmazottak
 munkaidő beosztását, munkafegyelmét
 adminisztrációs tevékenység tartalmát (HACCP), vezetésének helyességét
 munkavégzésének minőségét a beosztottak munkaköri leírásának megfelelően
 csoportellenőrzéseket végez az éves munkatervben foglaltak szerint
 ellenőrzi a mulasztási naplók, csoportnaplók vezetését
 ellenőrzi az intézményi szabályzatokban foglalt előírásoknak megfelelő
munkavégzést
Munkavégzéssel kapcsolatos együttműködési kötelezettségek:
Beszámolási kötelezettsége kiterjed:
- az intézmény egész működésére és pedagógiai munkájára
- a belső ellenőrzések tapasztalataira
- az intézményt érintő, megoldandó problémák jelzésére
Bizalmas információk:
A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak minősülő
információkkal a törvény szellemében jár el, bizalmas információkat / dolgozói, gyermeki,
szülői / csak a szükséges mértékben – az óvoda vezetőjének utasítására tárhat fel. Az
intézmény belső életére vonatkozó értesüléseit köteles hivatali titokként megőrizni.
Ellenőrzés foka
Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai /PP, SZMSZ, KSZ,
HÁZIREND stb./ által megfogalmazott célkitűzések, a működési rend betartása alapján
végzi. A fenti dokumentumokban előírtakat az alkalmazottakkal is betartatja. Ha bármely
területen hiányosságot tapasztal, erről értesíti az intézményvezetőt.
Munkakörülmények
Az intézményvezető által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a
mindenkor hatályos jogszabályok szellemében, az SZMSZ és a Kollektív Szerződés,
Közalkalmazotti Szabályzat alapján végzi. Munkájához telefon, számítógép, fénymásoló
berendezés áll rendelkezésére.

III.
EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK
Azok a feladatok, megbízások, ami minden nevelési évben az óvoda munkatervében kerül
meghatározásra, illetve azok, amelyeket az óvodavezető személyre szólóan eseti, vagy
állandó jelleggel meghatároz.
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SZEMÉLYHEZ RENDELT EGYÉB FELADATOK - AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK
Kelte

Tárgya

Munkavállaló
aláírása

ZÁRADÉK
Ezen munkaköri leírás ………………….-től lép életbe.
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató
fenntartja.
A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes.
Kelt:
…………………………………………........
intézményvezető

NYILATKOZAT
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak
egy példányát átvettem.
Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi
felelősséggel tartozom.
Kelt:
……….……………………………………….
munkavállaló
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ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA
I.
MUNKÁLTATÓ
Név

MESEKERT ÓVODA

Joggyakorló

Intézményvezető- munkáltató/
Intézményvezető-helyettes a munkakörében meghatározott
hatáskörben

MUNKAVÁLLALÓ
Név
Született
Anyja neve
Lakcíme

Besorolása

Közalkalmazotti bértábla szerint:

Egyéb juttatások

a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek
és a kollektívszerződés szerint:………………

MUNKAKÖR
Beosztás
Cél
Közvetlen felettes
Helyettesítési előírás

ÓVODAPEDAGÓGUS
A rábízott gyermekek egyéni és közösségi nevelése, fejlődésük
sokoldalú elősegítése, tevékenységük életkoruknak megfelelő
irányítása.
Intézményvezető/Intézményvezető-helyettes
- 30 napon belüli helyettesítést a közvetlen felettes,
- 30 napon túli helyettesítést az óvoda vezetője rendeli el írásban.

MUNKAVÉGZÉS
Hely
Heti munkaidő

40 óra

Kötelező órák száma
Munkaidő beosztás

32/30 óra
Nevelési évenként a munkatervben rögzítettek szerint
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II.
KÖVETELMÉNYEK
Iskolai végzettség,
szakképesítés
Elvárt ismeretek

Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség.

Szükséges képességek

Nevelői alkalmasság, különösen: jó kapcsolatteremtő képesség,
empátia, kedves nyílt személyiség, jó szervezőképesség.

Személyes tulajdonságok

Pedagógusi elhivatottság, kiegyensúlyozottság, pontosság,
megbízhatóság, türelem, etikus magatartás, jó humorérzék.

Az óvodapedagógiára vonatkozó szakmai ismeretek, a nevelőtestület
jogkörébe tartozó intézményi dokumentumok, belső szabályzatok
ismerete.

KÖTELESSÉGEK
Feladatkör részletesen:
• Nevelő-fejlesztő munkáját az érvényben lévő pedagógiai alapdokumentumok határozzák
meg.
• Munkáját az intézményvezető/ intézményvezető-helyettes útmutatása alapján önállóan,
felelősséggel végzi.

•

Felkészül a foglalkozások megtartására, elvégzi az előkészítésükkel kapcsolatos
pedagógiai feladatokat.

•

Megtartja a pedagógus etika követelményeit, a munkafegyelmet, a közösségi
együttműködés normáit, összehangolt munkát végez az óvoda többi dolgozójával.

•

A nevelőtestület tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek, részt
vesz a testületi értekezletek előkészítésében, vitájában, szavaz és a határozatok
meghozatalát követően, támogatja végrehajtásukat.

•

Betartja a jogszabályok és a belső szabályzatok előírásait, az egészségügyi előírásokat, és
szakszerűen végrehajtja a pedagógiai feladatokat.
Gondoskodik a gyermekek testi épségéről, erkölcsi védelmükről, személyiségük
fejlődéséről, képességeik fejlesztéséről, a balesetek megelőzéséről (nem hagyhat
gyermeket felügyelet nélkül).
A pedagógiai program alapján a gyermekek személyiségét, képességeiket változatos,
eredményes, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait figyelembe vevő módszerekkel,
gyermekközpontú pedagógiai elvek szerint fejleszti.
Figyelembe veszi az egyéni fejlődési ütemet, a hátrányos családi helyzetet, a sajátos
nevelési igényt, veszélyeztetettséget, mindezekkel különös gonddal foglalkozik és
közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában.
Menedzseli a tehetséges gyermekeket.
Irányítja és értékeli csoportját, naprakészen vezeti a rábízott adminisztrációt.
Felkészülten és aktívan részt vesz az óvoda pedagógiai programjának értékelésében,
módosításában, a nevelési értekezleten, szakmai munkaközösségi és munkacsoport
foglalkozásokon, az ünnepélyeken, rendezvényeken.
Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben és önképzésben gyarapítja.
A pedagógiai programnak, valamint az intézmény működési dokumentumainak
megfelelően tájékoztatja a szülőket gyermekükről, együttműködik a családokkal.
Minden nevelési év első szülői értekezletén a szülőkkel ismerteti a gyermekek értékelési
rendszerét, majd évente kétszer (január, május) írásban is értékeli a gyermekeket és azt
ismerteti a szülőkkel.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•

•
•
•

Óvja a gyermekek jogait, tiszteli emberi méltóságukat.
Évente elkészíti, felülvizsgálja a munkájához szükséges eszközök jegyzékét, a hiányt és az
amortizációt jelenti az intézményvezetőnek.
A napi nevelőmunkájához szükséges jogszabályokat folyamatosan figyeli, és azokat
megfelelően alkalmazza.
Felelős a csoportja rendjéért, tisztaságáért, az óvoda helyiségeinek dekorálásáért, az óvoda
külső és belső környezetének szebbé, ízlésesebbé tételéért.
Óvja az óvoda berendezéseit, vagyontárgyait, eszközeit.

Köteles a munkaidő pontos betartására és aktív munkavégzésre.
Távolmaradásáról és annak okáról időben tájékoztassa vezető óvónőt, hogy a
helyettesítésről intézkedhessen. Ha ez a lehetőség nem áll fenn közvetlen
csoporttársát értesítse a helyettesítés érdekében.
Elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel a óvodavezető megbízza.

JOGKÖR, HATÁSKÖR
Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak törvény és jogszabályok által valamint az
óvoda SzMSz-ében biztosított jogokat, hatásköre és képviseleti joga az általa vezetett
gyermekcsoportra terjed ki.
BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE
Év végén az egész éves teljesítményét értékeli írásban a nevelőtestületnek.
MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK

Részt vesz a nevelőtestületi, alkalmazotti értekezleteken. Az intézmény gyermekei és
dolgozói érdekében kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszik: a fenntartóval, szakmai
szervezetekkel, pedagógiai szakszolgálatokkal és szakmai szolgáltatókkal, a bölcsődével,
az iskolával és kulturális intézményekkel. A szülőkkel ápolja hagyományosan kialakult
kapcsolatainkat.
FELELŐSSÉGI KÖR
Felelős kijelölt csoportjában a pedagógiai program megvalósításáért, a gyermekek biztonságáért, a
gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért.
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható:






munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért;
a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért, megtagadásáért;
a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek
jogainak megsértéséért;
a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért;
a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért.

III.
ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG
Ellenőrzése



Az SZMSZ és az éves intézményi munkaterv tartalma és ütemezése szerint.
Joga van évente legalább egyszeri ellenőrzésére, munkájáról véleményezéshez.
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Ellenőrzését maga is kérheti.
Rendkívüli ellenőrzésére a naprakészség, munkafegyelem ellenőrzése esetén, illetve a
munkájával szemben felmerült ok miatt kerülhet sor.
Az ellenőrzésével kapcsolatban kialakított véleményhez írásbeli észrevételt tehet.

Ellenőrzésére jogosultak:
 Óvodavezető
 Óvodavezető-helyettes
 Szakmai munkaközösség vezető
 Külső szakértő egyeztetett időpontban
A pedagógiai munka fejlesztése, az eredményes munka érdekében megfigyeléseket végezhetnek a
nevelőtestület tagjai / minőségügyi csoport, szakmai pedagógiai csoport stb./ az intézményi
munkatervben jelöltek szerint.

IV.
EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK
Azok a feladatok, megbízások, ami minden nevelési évben az óvoda munkatervében kerül
meghatározásra, illetve azok, amelyeket az óvodavezető személyre szólóan eseti, vagy állandó
jelleggel meghatároz.

SZEMÉLYHEZ RENDELT EGYÉB ÓVODAPEDAGÓGUSI MEGBÍZATÁSOKAKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK
Pl.:
Tárgya

Kelte
2012-2013
nevelési évtől
visszavonásig

Ó1

2012-2013
nevelési évtől
visszavonásig

Ó2

2012-2013
nevelési évtől
visszavonásig

Ó3.

Szakmai
munkaközösség
vezető
Mérés-értékelésminőségfejlesztés
munkacsoport vezető

Feladata

Munkavállaló
aláírása

Kiegészítő
munkaköri leírás
szerint
Kiegészítő
munkaköri leírás
szerint

Nevelőközösség által
felhatalmazott
kapcsolattartó:
Nevelési Tanácsadó,
szakértői bizottság
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ZÁRADÉK
Ezen munkaköri leírás 2013……….. lép életbe.
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja.
Kelt:
…………………………………………........
intézményvezető

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

Kelt:
……….……………………………………….
munkavállaló
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DAJKA MUNKAKÖRI LEÍRÁS
I.
MUNKÁLTATÓ
Név
MESEKERT ÓVODA
Joggyakorló

MUNKAVÁLLALÓ
Név
Született
Anyja neve
Lakcíme
Besorolása

Közalkalmazotti bértábla szerint:

Egyéb juttatások

a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek
és a kollektívszerződés szerint:………………

MUNKAKÖR
Beosztás

DAJKA

Cél

-

Közvetlen felettes
Helyettesítési előírás

-

A pedagógiai program eredményes megvalósítása, a
gyermekek zavartalan és folyamatos ellátása érdekében
segítse az óvodapedagógusok munkáját.
Az óvodai környezet rendjének, tisztaságának fenntartása.
Óvodavezető/ Óvodavezető-helyettes
30 napon belüli helyettesítést a közvetlen felettes,
30 napon túli helyettesítést az óvoda igazgatója rendeli el
írásban.

MUNKAVÉGZÉS
Hely
Heti munkaidő

40 óra
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II.
KÖVETELMÉNYEK
Alapkövetelmény
Iskolai végzettség,
szakképesítés
Elvárt ismeretek
Szükséges képességek
Személyes
tulajdonságok

Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet.
Minimum 8 általános, dajkai képesítés
Az óvoda nevelési és egészségügyi előírásainak, belső
szabályzatainak ismerete.
Szeretetteljes és példaadó viselkedés gyakorlata.
Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiéné, segítőkészség.

KÖTELESSÉGEK






A munkafegyelem megtartása, az óvodavezető/ óvodavezető-helyettes utasítása
alapján az óvoda nyitása és zárása.
Megjelenéssel, külsővel és kulturáltsággal a munkakör megfelelő szintű
képviselete.
A közösségi együttműködés formáinak betartása. Az óvoda dolgozójaként
alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek.
A gyermekek jogainak óvása, emberi méltóságuk tisztelete.
Az óvoda zavartalan működésének szükség esetén túlmunkával történő biztosítása.

FELADATKÖR RÉSZLETESEN – ÁLLANDÓ DAJKAI FELADATOK
A gyermekek gondozása, felügyelete
 Betartja a munkafegyelmet: a belső szabályzatokat, a közösségi élet magatartási
szabályait és az egészségügyi előírásokat.
 A nevelési év elején meghatározott csoportban az óvodapedagógussal egyeztetve
ellátja a gyermekek gondozását: szükség szerint segíti az öltözködést, vetkőzést,
tisztálkodást, az étkezést, a lefekvést, a felkelést, segíti a szokások kialakítását. A
dajkai háttérszerep követelményeit teljesíti.
 Részt vesz a gyerekek felügyeletében, a nevelésben, a rendezvényeken,
alkalmazotti értekezleteken.
 Külső foglalkozások, séták, kirándulások alkalmával a gyermekcsoportot elkíséri,
az óvónő útmutatásai szerint felügyel a gyermekekre.
 Gondoskodik a gyerekek testi épségéről, a balesetek megelőzéséről (nem hagyhat
gyermeket felügyelet nélkül).
 Türelmes, halk, szeretetteljes hangnemben beszélget a gyermekekkel, felügyel a
napközben megbetegedőre.
 A gyermekek magatartásáról, előmeneteléről a szülőknek tájékoztatást nem adhat.
Az óvodai környezet rendjének, tisztaságának fenntartása
 Az óvoda helyiségeit tisztán és rendben tartja.
 Naponta végez fertőtlenítő takarítást, portalanító lemosást.
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Előkészíti az óvodai napirend eszközeit, a pihenő időre megágyaz, étkezéskor tálal,
használat után helyre rakja a felszereléseket.
Gondozza az óvoda növényeit, és alkalomszerűen az udvarát: a játszóhomokot
felássa, fertőtleníti, szükség esetén locsol, óvja az óvoda tárgyait.
Elvégzi a nagytakarítást: ablakokat, ajtókat, bútorokat, mosható falakat, játékokat
tisztít, fertőtlenít, a textíliákat kimossa, vasalja, javítja.

Étkezéssel kapcsolatos feladatok
 A HACCP-előírásait - az előírt minimumkövetelményeket maradéktalanul betartja.
 Az ételt a csoport létszámának megfelelően, bekészíti a csoportszobába.
 Egész nap folyamatosan gondoskodik a gyermekek számára tiszta pohárról és
ivóvízről.
 Étkezéskor (óvónővel egyeztetve) tálal, ételt oszt, segíti az étkeztetést, leszedi az
edényeket, a szennyes edényeket kihordja a konyhába.
ESETI dajkai feladatok:
 Szükség esetén a gyermekeket lemossa.
 Nyári időszakban a gyermekek fürdőzésénél, tisztántartásukban segítséget nyújt.
 Időszakonként köteles teljes nagytakarítást végezni (ünnepekhez kötődően, nyári
zárás idején, fertőző megbetegedés esetén.
 Havonta fertőtleníti a csoportszoba játékait, bútorokat, kilincseket, ajtókat, fertőző
betegség esetén azonnal.
 Meghatározott rend szerint (kéthetente) az ágyneműt hazaadja, szükség esetén
gyakrabban.
 Évszaknak megfelelően minden reggel az udvari bútorokat letörli, időszakonként az
udvari játékokat lemossa.
 Nyári időszakban gondoskodik a szabadban történő étkezés higiéniájáról.
Lépcsőzetes munkakezdés szerinti feladatelosztás:
Naponta a feladatellátás megkezdése előtt illetve azt követően - pénzügyi bizonylatról
lévén szó – szükséges a jelenléti ív pontos vezetése.
6:00 órától 14:00 óráig műszakban dolgozó dajka feladatai:
 Télen biztosítja a járdák, lépcsők csúszásmentességét
 Minden reggel felsepri az óvoda járdáit, teraszát, udvarát
 Portalanítja a csoportszoba bútorait, szellőztetés az óvoda minden helyiségében
 A szennyes ruhát mosógéppel kimossa és vasalja.
 Segít az óvodába érkező gyermekeknek, a nyitás előtt érkező gyermekre ügyel.
 Folyamatosan ügyel az öltözők és mosdók rendjére
 Csoportonként tízórai és az ahhoz szükséges eszközök elkészítése, bekészítése
 Saját csoportjában segíti a tízóraiztatást és a gondozási feladatokat, illetve a 10:00órakor munkaidejét kezdő dajkakolléga csoportjában is besegít.
 Tízórai után a csoportot takarítja
 Elmosogatja a tízóraihoz használt edényeket
 Mosogatás után szükség szerint a saját csoportjában tartózkodik és ellátja a
gyermekek gondozásával/ felügyeletével kapcsolatos teendőket, segíti az óvónők
munkáját.
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Udvari játéktevékenység/ levegőztetés előtt segítségnyújtás a mosdó használatában
és az öltözködésben.
A csoportjában előkészül az ebédeléshez, eszközöket bekészíti, szivacsokat,
ágyneműket a pihenéshez előkészíti.
Hazajárósok uzsonnáját elkészíti, csomagolja
11:30 órától gyermekek fogadása az udvarról/levegőztetésből, igény szerint az
öltözködéshez segítségnyújtás.
Ebédeltetéssel járó feladatok ellátása: ebéd betálalása, részvétel az ebédeltetés
folyamatában, edények konyhába szállítása.
Délutáni csendes pihenő feltételeinek kialakítása: csoportszoba takarítása és
szellőztetése, ágyak elhelyezése.
Részt vesz a gyermekek öltöztetésében.
Segít a mosogatásnál, edényeket elrakja, előkészít az uzsonnához.
A kukákat a szemét elvitele reggelén kiteszi az utcára.

8:00 órától 16:00 óráig műszakban dolgozó dajka feladatai:
 Ellenőrzi az öltözők rendjét, tisztaságát, ha szükséges felsöpör.
 Előkészít a tízóraizáshoz.
 A munkabeosztás alapján segít az óvónőnek a gondozási munkákban és a
folyamatos tízóraiztatásban.
 A tízórai után csoportját takarítja, szennyes edényt elmossa, a mosdót feltörli.
 Saját csoportszobájában tartózkodik és ellátja a gyermekek gondozásával/
felügyeletével kapcsolatos teendőket, segíti az óvónők munkáját
 Udvari játéktevékenység/ levegőztetés előtt segítségnyújtás a mosdó használatában
és az öltözködésben, szükség esetén részt vesz a csoport sétáin
 A csoportszoba portalanítása, szükség esetén takarítása és rendben tartása.
 Csoportjában előkészül az ebédeléshez, eszközöket előkészíti, szivacsokat,
ágyneműket a pihenéshez előkészíti.
 A hazajárósok uzsonnáját elkészíti, csomagolását végzi
 11:30-tól gyermekek fogadása az udvarról/levegőztetésből, igény szerint az
öltözködéshez segítségnyújtás.
 Ebédeltetéssel járó feladatok ellátása: ebéd betálalása, részvétel az ebédeltetés
folyamatában, edények konyhába szállítása.
 Délutáni csendes pihenő feltételeinek kialakítása: csoportszoba takarítása és
szellőztetése, ágyak elhelyezése.
 Részt vesz a gyermekek öltöztetésében.
 Ebéd után elmossa a szennyes edényeket.
 Bekészíti az uzsonnához szükséges eszközöket, uzsonnát.
 14:00-16:00-ig átvéve a szomszédos csoportban adódó feladatokat is:
- tevékenyen vesz részt az uzsonna készítésében,
- szalvétát hajtogat az étkezésekhez
- igény szerint segít a csendes pihenőt követő feladatok ellátásában
(ébresztés, öltöztetés, ágyak elpakolása
- a csoportszoba uzsonnáztatáshoz szükséges funkciójának kialakítása,
- tisztálkodási teendők segítése
- uzsonnáztatás, edények konyhába történő szállítása
- udvari játéktevékenység/ levegőztetés előtt segítségnyújtás s az
öltözködésben
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10:00 órától 18:00 óráig műszakban dolgozó dajka feladatai:
















Tízórai után a csoportot takarítja.
Elmosogatja a tízórais edényeket.
A saját csoportjában ellátja a gyermekek gondozásával/ felügyeletével kapcsolatos
teendőket, segíti az óvónők munkáját
Udvari játéktevékenység/ levegőztetés előtt segítségnyújtás a mosdó használatában
és az öltözködésben, szükség esetén részt vesz a csoport sétáin
A csoportszoba portalanítása, szükség esetén takarítása és rendben tartása.
Csoportjában előkészül az ebédeléshez, eszközöket előkészíti, szivacsokat,
ágyneműket a pihenéshez előkészíti.
A hazajárósok uzsonnáját elkészíti, csomagolását végzi
A gyerekek levegőztetésből való beérkezése előtt a mosdókat feltakarítja
11:30-tól gyermekek fogadása az udvarról/levegőztetésből, igény szerint az
öltözködéshez segítségnyújtás.
Ebédeltetéssel járó feladatok ellátása: ebéd betálalása, részvétel az ebédeltetés
folyamatában, edények konyhába szállítása.
Délutáni csendes pihenő feltételeinek kialakítása: csoportszoba takarítása és
szellőztetése, ágyak elhelyezése.
Részt vesz a gyermekek öltöztetésében.
Ebéd után elmossa a szennyes edényeket.
13:15-15:00-ig a személyhez rendelt helyiségek takarítása, rendben tartása.
A csendes pihenőt követő feladatok ellátása:
- ébresztés, öltöztetés, ágyak elpakolása
- a csoportszoba uzsonnáztatáshoz szükséges funkciójának kialakítása
- tisztálkodási teendők segítése
- uzsonnáztatás, edények konyhába történő szállítása
- uzsonnáztatás utáni mosogatási feladatok ellátása
- A tálaló konyhát feltakarítja
- Az udvari játékokat elzárja
- udvari játéktevékenység/ levegőztetés előtt segítségnyújtás s az
öltözködésben
- Az udvart és a homokozót rendbe rakja, nyáron belocsolja (játék, szemét ne
maradjon), letakarja!

Konyhai feladatai:
 Ebéd fogadása, szétosztása, szükség szerint darabolása és tálalása
 Ételmintás üvegek előkészítése, naprakész feltöltése, elmosogatása
 Mosogatási feladatok ellátása
 Szállítóedények előkészítése
 Konyha és ebédlő napi takarítása
JOGKÖR, HATÁSKÖR
Gyakorolja az alkalmazotti közösség tagjának, törvény és jogszabályok által valamint az
óvoda SzMSz-ében biztosított jogokat.
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BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE
Évente egyszer értékeli teljesítményét szóban a közvetlen felettesének
M UNKAKÖRI KAPCSOLATOK
Részt vesz az alkalmazotti értekezleteken.
FELELŐSSÉGI KÖR
Tevékenységét a közvetlen felettese irányítása mellett végzi. Felette az általános
munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. A foglalkozás gyakorlása során
előforduló feladatokat a dajka részben önálló munkával, részben a felettese iránymutatása
alapján végzi.
Munkaköri leírását az intézményvezető készíti el.
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 intézmény gondos nyitásáért, zárásáért, az általa használt takarító eszközök
rendeltetésszerű használatáért. Szervezi és végrehajtja a rábízott beszerzéseket, postát.
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 törvény szellemében jár el, bizalmas információkat / dolgozói, gyermeki,
szülői / csak a szükséges mértékben – az óvoda vezetőjének vagy helyettesének utasítására
tárhat fel. Az intézmény belső életére vonatkozó értesüléseit köteles hivatali titokként
megőrizni.
Ellenőrzés foka
Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai /PP, SZMSZ, KSZ,
HÁZIREND stb./ által megfogalmazott célkitűzések, a működési rend, a vezetői utasítások
és a nevelőtestületi határozatok betartása alapján végzi. A fenti dokumentumokban
előírtakat a gyermekekkel is betartatja. Ha bármely területen hiányosságot tapasztal, erről
értesíti az illetékes vezetőt.
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható:






munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos
elvégzéséért;
a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért, megtagadásáért;
a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, hivatali titok, a
munkatársak és a gyermekek jogainak megsértéséért;
a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért;
a számára kiadott eszközök, valamint a vegyszerek, tisztítószerek biztonságos
tárolásáért, különös figyelemmel arra, hogy a gyermekekre veszélyes szerek
illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek;
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munkaterületéhez tartozó helyiség gondatlan zárásáért;
a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért.

III.
ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG
Ellenőrzése
 Az SZMSZ és az éves intézményi munkaterv tartalma és ütemezése szerint.
 Joga van évente legalább egyszeri ellenőrzésére, munkájáról véleményezéshez.
 Ellenőrzését maga is kérheti.
 Rendkívüli ellenőrzésére a naprakészség, munkafegyelem ellenőrzése esetén,
illetve a munkájával szemben felmerült ok miatt kerülhet sor.
 Az ellenőrzésével kapcsolatban kialakított véleményhez írásbeli észrevételt tehet.
Ellenőrzésére jogosultak:
 Óvodavezető
 Óvodavezető-helyettes

IV.
EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK
Azok a feladatok, megbízások, ami minden nevelési évben az óvoda munkatervében kerül
meghatározásra, illetve azok, amelyeket az óvodavezető személyre szólóan eseti, vagy
állandó jelleggel meghatároz.
SZEMÉLYHEZ RENDELT EGYÉB DAJKAI (D) FELADATOK - AKTUÁLIS
VÁLTOZÁSOK
Pl.:
Kelte
2012-2013
nevelési évtől
visszavonásig
2012-2013
nevelési évtől
visszavonásig

2012-2013
nevelési évtől
visszavonásig
2012-2013
nevelési évtől
visszavonásig
2012-2013

Tárgya
(helyiségek teljes körű takarítása, rendben tartása)
D1
Kiscsoporthoz tartozó mosdóhelyiség
Felnőtt közlekedő, öltöző mosdó-WC
D2
Gyermekmosdó
Konyhához tartozó tároló helyiségek
Külső pihenőhelyiség
Konyha előtti terasz
D3.
Bejárati szélfogó helyiség
Logopédiai fejlesztő, mosdó-WC
Iroda
D4
-

Munkavállaló
aláírása

D5 -
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nevelési évtől
visszavonásig

ZÁRADÉK
Ezen munkaköri leírás ………………-től lép életbe.
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató
fenntartja.
A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes.
Kelt:
…………………………………………........
intézményvezető
NYILATKOZAT
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak
egy példányát átvettem.
Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi
felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket
rendeltetésüknek megfelelően használom.
Kelt:
……….……………………………………….
munkavállaló
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Kiegészítő munkaköri leírás-minták
E kiegészítő munkaköri leírás-minták általánosságokat tartalmaznak, konkretizálásuk,
személyre szabásuk az adott feladatkör, hatáskör megnevezése és kiosztása után, a feladat
elvégzéséhez szükséges feltételek, ismeretek birtokában kerül meghatározásra.
Gyermekvédelmi felelős

..................................................
név

Feladata:
1) Az intézményben (épületben) a gyermekek szociális körülményeinek figyelemmel
kísérése.
2) A védőnők által jelzett vagy a csoportvezető óvónők jelzése alapján feltárt hátrányos
helyzetű gyermekek környezettanulmányok által végzett nyilvántartása.
3) Családlátogatás a hátrányos, veszélyeztetett gyermekeknél.
4) Ezeknek a gyermekeknek a nyilvántartása - a jogszabályi keretek között.
5) Kapcsolattartás az Önkormányzatnál működő szociálpolitikai csoporttal, Gyermekjóléti
Szolgálattal.
6) Véleményezés, helyzetjelentés készítése a gyám és bírósági eljárások során.
7) A hátrányos és veszélyeztetett családoknak tanácsadás, problémáikban segítségnyújtás amennyiben ez hatáskörében lehetséges.
8) Gyermekvédelmi tevékenységéről időközönként munkatársainak, vezetőjének
beszámolni köteles.
9) Kísérje figyelemmel a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat. Azokban
legyen jártas, tudjon adott esetben tanácsot adni, intézkedni a gyermek érdekében.

Doboz, 20
óvodavezető
Tudomásul vettem:

.....................................................
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Munkaközösség vezető
.......................................................

Feladata:
1) A munkaközösség vezetője a tagok javaslatait is figyelembe véve éves munkatervet
készítsen, és azt valósítsa meg.
2) A szakmai munkaközösség tagjai a nevelő-oktató munka fejlesztése, új pedagógiai
eljárások keresése és alkalmazása, tapasztalatcsere, továbbképzés segítése céljából
meghatározott időközönként megbeszéléseket tartsanak.
E munkafolyamatokat a munkaközösség vezető irányítja.
3) A munkaközösség vezető - a munkaközösségi tagoknál – az óvodavezetővel
csoportlátogatásokat végezzen. Vegyen részt a megbeszélésen. Javaslataival segítse az
óvónők munkáját.
4) Jutalmazás esetén javaslattevő, javaslatai szakmailag megalapozottak legyenek.
5) A pedagógusok továbbképzési tervének összeállításában aktívan vegyen részt.
6) Folyamatosan vegyen részt továbbképzéseken, önképzése állandó legyen.
7) Személyiségével az óvoda dolgozóinak példát mutasson.
8) Ösztönözze az óvodapedagógusokat szakirányú végzettségek megszerzésére.

Doboz, 20

óvodavezető
Tudomásul vettem:
......................................................................
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Minőségfejlesztési team vezető

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

Feladata:


az óvodai önértékelés eredményes működtetése



biztosítsa az óvodai önértékelés követésre méltó gyakorlatának és új eszközeinek
hatékony elterjesztését



az óvodaértékelés felmérések eredményeinek publikálása és felhasználása az óvodai
minőségértékelés, valamint az óvodai minőségi munka fejlesztése érdekében.



a pedagógiai program beválás-vizsgálatának, felülvizsgálatának, a módosítással
kapcsolatos feladatoknak az irányítása, összefogása

Doboz, 20

óvodavezető
Tudomásul vettem:
.................................................................
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5. sz meléklet

Jegyzőkönyv-minta

Intézmény neve, címen /Élőfej/

JEGYZŐKÖNYV
Készült
Időpontja:
Helyszín: Mesekert Óvoda, 5624 Doboz, Dobó u. 16.
Esemény: Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet
Téma: SZMSZ módosításának elfogadása

Jelen vannak: (Jelenléti ívet is csatolni szükséges. A jegyzőkönyvbe kötelező felsorakoztatni név szerint a
jelenlévőket!)

Igazoltan távollévők:
Igazolatlanul távol lévők:
Jegyzőkönyvvezető: ………………………………….
Hitelesítő:

………………………………….

(Lentebb aláírások is szükségesek)

Hozzászólások:
A jegyzőkönyvnek (név megjelenítésével) tartalmaznia kell minden hozzászólást!
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Határozat:

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a szavazás módjáról
megállapodást!

(SZMSZ szerint nyílt) történt

Pl. …/2013.(…...) sz. határozat

Az óvoda nevelőtestülete a szervezeti és működési szabályzatot ……….. év
………………………… hó ………. napján tartott határozatképes rendkívüli
nevelőtestületi ülésén át nem ruházható jogkörében ……….. %-os igenlő
szavazattal ………………….. határozatszámon elfogadta. Az elfogadás tényét
a nevelőtestület tagjai az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják

A nevelőtestületi határozatokat évente új sorszámmal szükséges ellátni, és a „határozatok nyilvántartása”
gyűjtőlapra felvezetni
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6. sz. melléklet

Jelenléti ív minta

Jelenléti ív
mely készült
Időpont:
Hely: Mesekert Óvoda, 5624 Doboz, Dobó u. 16.
Rendkívüli nevelőtestületi értekezletén
Téma: Az óvoda módosított SZMSZ elfogadása
Név

Beosztás

Meghívottak,
véleménynyilvánítók

A meghívott által képviselt
szervezet

Aláírás
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