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Általános rendelkezések 

A Balassagyarmati Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 25.§ (1) és (4) bekezdése szerint rögzíti az intézmény belső és külső kapcsolatait, 

meghatározza a szervezeti felépítést továbbá a működésre vonatkozó valamennyi rendelkezést, amelyeket 

jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

Az SZMSZ elkészítéséért az intézmény vezetője a felelős.  

A szabályzatot a nevelőtestület fogadja el a szülői közösség véleményezését követően a Balassagyarmati 

Önkormányzat képviselőtestületi elfogadást követően, az intézményvezető jóváhagyásával válik érvényessé. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a mellékletet képező egyéb belső szabályzatok betartása az 

intézmény valamennyi dolgozójának kötelező. Megszegése esetén az alkalmazottakkal szemben, az 

intézmény vezetője munkáltatói jogkörben intézkedést hozhat. 

A szülők, illetve a külső személyek figyelmét fel kell hívni a benne foglaltak betartására, amennyiben ez 

nem vezet eredményre, tájékoztatni kell az intézmény vezetőjét, vagy helyettesét. 

Az SZMSZ célja, tartalma 

Az SZMSZ célja, hogy a tagóvodák összehangolt, hatékony működését, valamint eredményes kapcsolati 

rendszerét szolgálja, és biztosítsa az intézmény törvényes működését. 

A köznevelési intézmények működésének legfontosabb szabályait a szervezeti és eljárási kérdéseket, a 

SZMSZ tartalmi elemeit jogszabály határozza meg. 

A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben a jogszabályokkal, sem egyéb intézményi dokumentummal. 

 

Az SZMSZ hatálya  

kiterjed: A Balassagyarmati Központi Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő 

partnereire valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, 

létesítményeit. 

Az intézménnyel jogviszonyban álló személyek 

▪ az óvodába járó gyerekek közössége 

▪ a gyerekek szülei, ill. törvényes képviselői 

▪ a nevelőtestület tagjai 

▪ a nevelőmunkát közvetlenül segítők 

▪ egyéb munkakörben dolgozók 

Az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek 

• külső munkáltatók által alkalmazott dolgozók 

• közhasznú munkavállalók 

• az intézmény területén munkát végzők 

• az intézmény rendezvényein résztvevők 

Területi hatálya kiterjed: 

▪ az óvoda épületére, udvarára, 

▪ az óvoda területén kívül szervezett, az óvodai nevelés idejében, keretében zajló 

programokra, eseményekre, 

▪ az intézmény képviselete szerinti alkalomra, külső kapcsolati alkalomra. 

Időbeni hatálya kiterjed: 
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• az óvodai nevelés idejében, keretében zajló programokra, eseményekre,  

• az óvoda külső képviseleti alkalmaira. 

 

Felülvizsgálata: Évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően. 

 

Módosítása:  

Az intézményvezető hatásköre, akkor kerül rá sor, ha a fenti jogszabályokban a szervezeti és 

működési szabályzat tekintetében változás áll be, illetve ha a szülők, vagy a nevelőtestület minősített 

többséggel erre javaslatot tesznek. 

Az SZMSZ jogi alapja: 

• 2011. évi CXC Törvény a Nemzeti Köznevelésről 

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

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

intézmények névhasználatáról 

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

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

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

• 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 

• 1997. évi XXXI. törvény módosítása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

• 15/1998. (IV.30.) NM- rendelet 

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

követelményeiről 

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

• 26/1997. (IX. 3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 

• 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 

• 1993. évi XCIII.törvény A munkavédelemről 

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

• 2019. évi LXX. törvény a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti 

köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívüli helyezéséről 

o az óvodai ellátás igénybevételével és a tankötelezettség kezdetével kapcsolatos szabályok  

( 8. § (1)-(3), (2)) 

o Az intézményvezetői megbízás feltételei és körülményei (67.§) 
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1. Az intézményi alapadatok: 

2.1. Intézményi azonosítók 
 

Az óvoda hivatalos elnevezése: Balassagyarmati Központi Óvoda 

 

Székhelye: 2660 Balassagyarmat Deák Ferenc út 19. 

 

Tagintézményei: 

 Székhelyintézmény:       2660 Balassagyarmat Deák Ferenc út 19 

 Nyitnikék Tagóvoda  2660 Balassagyarmat, Móricz Zs. út 2-4. 

 Meseerdő Tagóvoda  2660 Balassagyarmat, Szondy út 14. 

 Cseperedő Tagóvoda  2660 Balassagyarmat Kóvári út 1. 

 Játékvár Tagóvoda  2660 Balassagyarmat Nyírjesi út 12. 

 Ipoly-parti Csipcsirip Tagóvoda 2660 Ipolyszög, Ipolyszögi út 2. 

 Patvarci Hársfavirág Tagóvoda 2668 Patvarc Gyarmati út 48. 

 

Típus: köznevelési intézmény 

 

Alapító szerv neve és címe: Balassagyarmat Város Önkormányzata 

                                      2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 12 

 

A fenntartó és működtető szerv neve és címe: 

 Balassagyarmat Város Önkormányzata 

2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 12. 

 Ipolyszög Község Önkormányzata 

2660 Ipolyszög Fő út 36. 

 Patvarc Község Önkormányzata 

2668 Patvarc, Gyarmati út 48. 

 

Az intézmény felügyeleti szerve: Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

Az intézmény alapításának dátuma: 2005. július 1. 

Alapító okirat száma: 78/2005.05. 05.  

Törzskönyvi azonosító száma: 672023 

Az intézmény OM azonosítója: 200635 

KSH azonosító: 16780048-8510-322-12 

Adószám: 16780048-1-12 

Engedélyezett létszám: 600 fő 
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2.2. Az intézmény alaptevékenysége: 

Alaptevékenysége: 851020 Óvodai nevelés  

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti 

azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy 

minden, a településen, a felvételi körzetében található, a településen lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető 

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

o 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

o 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

o 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

o 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

o 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

o 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

o 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

o 098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai 

Az intézmény által alaptevékenység körében ellátott nevelési-oktatási feladatok:  

• A gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig történő nevelése. 

• Azon sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, akik integrált körülmények között 

nevelhetők és szerepelnek az Alapító Okiratban.   

• Fejlesztő Programok szervezése a 20/2012 (VII. 31.) EMMI rendelet 173§ szerint a 

hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek számára azokban a 

tagintézményeiben, amelyek megfelelnek a nemezit köznevelési törvény erre 

vonatkozó előírásainak.  

• A Székhelyintézmény és a Nyitnikék Tagóvoda referencia intézményként pedagógiai 

tevékenységével segíti a hozzájuk fordulók módszertani megújulását, jó gyakorlataik 

átadását, mentorálását. A pedagógiai főiskolásoknak gyakorlati lehetőséget 

biztosítanak. 

 

Az alaptevékenység szerinti feladatok ellátását a 2011. évi CXC a nemzeti köznevelésről szóló törvény és 

végrehajtási rendeletei, és az Óvodai nevelés országos alapprogramja szerint elkészített pedagógiai program 

szabályozza. 

Az intézmény gyermekcsoportjainak számát és a gyermeklétszámot az alapító okirat szabályozza. 

Az intézmény gazdálkodási jogköre 

Önállóan működő költségvetési szerv. Pénzügyi, gazdasági, fizikai támogató tevékenységét a Gazdasági, 

Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ) végzi. 

 

Az intézmény szakmai vezetése: Az intézményt az Óvodavezető vezeti, munkáját 2 fő helyettes segíti. 

 

Az intézmény jogállása: Az intézmény önálló jogi személy. 
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2.3. Az intézmény működési alapdokumentumai: 

A törvényes működést az alábbi hatályos jogszabályokkal összhangban álló dokumentumok határozzák meg. 

A dokumentumok nyilvánosságát biztosítjuk. 

Alapító Okirat 

Az intézményt Balassagyarmat Város Önkormányzata alapította. Az alapító okirat tartalmazza az intézmény 

működésére vonatkozó legfontosabb adatokat, melyet a Balassagyarmat Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete fogad el. 

Az SZMSZ és mellékletei 

Az intézmény működését meghatározó dokumentum a szervezeti működési szabályzat, valamint annak 

mellékletet képező szabályzatok. 

Pedagógiai Program 

Az óvoda az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján pedagógiai programot készít. 

Az óvoda pedagógiai programja meghatározza: 

• Az óvoda helyi nevelési alapelveit, értékeit, célkitűzéseit 

• Azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják, a gyermek személyiségének 

fejlődését. Közösségi életre történő felkészítését, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni 

fejlesztését, fejlődésének segítését. 

• A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységeket. 

• Gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységeket 

• A szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit 

• Az egészség nevelési és környezeti nevelési elveket 

• A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket 

• A nevelőtestület által fontosnak tartott további elveket. 

 

Házirend 

 

Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével, 

panaszkezeléssel kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. A nevelőtestület a szülői vélemény kikérésével 

fogadja el. 
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Az intézmény éves Munkaterve: 

 

Az éves pedagógiai munkatervet az óvoda vezetője készíti el. Az intézmény hivatalos feladatsora, amely az 

intézményi célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok, időre beosztott 

cselekvési terve a felelősök megjelölésével. A nevelőtestület véleményezi, megvitatja, kiegészíti és a 

tanévnyitó értekezleten fogadja el. 

 

 

 

 

Éves beszámoló: 

 

A nevelési évről készítetett szakmai beszámolót a vezető készíti el, a megvalósulás tükrében. A 

dokumentumot ismerteti az alkalmazotti közösséggel, a nevelőtestület tagjaival és leadásra kerül a fenntartó 

részére. 

 

2.4. Az intézmény szervezeti felépítése 

A szervezeti egységek és a vezetői szintek meghatározásánál azt az alapelvet érvényesítjük, hogy a közösen 

meghozott, elfogadott és betartott normák, szabályok ellátása a jogi előírásoknak és tartalmi 

követelményeknek megfelelően magas színvonalon történjen. A racionális és gazdaságos működtetés, 

valamint a helyi adottságok, körülmények, és igények figyelembe vételével az intézmény alkalmazotti 

közösségének munkáját, együttműködés a magas szintű belső igényesség, hatékonyság jellemezze. 

 

Az intézmény irányító testülete: 

Az óvoda vezetését:  

• óvodavezető (intézményvezető) 

• vezető helyettesek 

• tagóvoda-vezetők 

• munkaközösség vezetők alkotják 

 

Intézményvezető csak a köznevelési törvény által előírt feltételeknek megfelelő személy lehet, akinek 

kiválasztása nyilvános pályázat útján történik. A vezetői megbízás legfontosabb követelménye: az 

intézménytípusnak megfelelő felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga és 

pedagógus munkakörben való határozatlan idejű alkalmazás, valamint a szükséges szakmai gyakorlat.  

 

Az intézményvezetőt a nyilvános pályáztatás elbírálása után, a nevelőtestület és a szülői közösség 

véleményének figyelembe vételével a fenntartó bízza meg feladatainak ellátásával. 
 

Az óvodahasználók körét képező csoportok: 

 

• Nevelőtestület 

• A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkatársak 

• Gyerekek 

• Szülők közössége 

 

Nevelőtestület 

• Vezetéséért az intézményvezető egy személyben felelős. 
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• A nevelőtestület munkájának operatív irányítását a vezető a két vezető 

helyettessel és a tagóvoda vezetőkkel együtt látja el.  

• A nevelőtestület tagjait határozott és határozatlan idejű munkavégzésre a 

fenntartóval egyeztetve az intézményvezető nevezi ki, valamint a 

munkaviszony megszüntetésére is jogosult. 

• A nevelőtestület tagjai a magas szintű szakmai munka szervezése érdekében szakmai 
munkaközösséget alakítanak 

•  

Nevelő-oktató munkát segítő munkatársak: 

• óvodatitkár 

• pedagógiai asszisztens 

• dajka 

Feladataikat a munkaköri leírások tartalmazzák. Szervezeti egységhez való tartozásukat az óvoda szervezeti 

ábrája mutatja 

 

Technikai munkatársak: 

• udvaros, takarító 

Feladataikat a munkaköri leírások tartalmazzák.  

Munkájukat az intézményvezető és helyettesei közvetlen irányítása mellett végzik. 

 

Gyerekek közössége: 

 

• A gyerekeket az óvodai jogviszony létesítésével egyidejűleg csoportokba 

soroljuk. 

• A tagóvodákban működnek homogén, osztott és részben osztott csoportok is. 

• Az óvodába történő felvételről - a hatályos jogszabályok és intézményi 

dokumentumok alapján – az óvoda vezetője dönt. 

 

Szülők közössége: 

• A Nemzeti Köznevelési Törvényben rögzített jogok és kötelességek 

gyakorlása érdekében gyerekeink szülei Szülői Munkaközösséget 

működtetnek  

• Az SZMK saját tagjai közül elnökséget választ. 

 

Szülői közösség jogai. 

• A szülői szervezet figyelemmel kíséri az óvodában a gyermeki jogok 

érvényesülését 

• Tájékoztatást kérhetnek minden olyan esetben, amely a gyermekek egy 

csoportját érintik. Ebbe a körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselőjük részt 

vehet a nevelőtestületi értekezleten. 

• Döntési joga van sajátműködési rendjéről és munkatervéről. 

• Véleményt mond a pedagógiai program, a házirend, valamint a szervezeti 

működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor. 
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2.5. Szervezeti struktúránk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Központi Óvoda 

Szülői közössége 

Vezető-

helyettes I 
Tagóvoda- 

vezetők 

Óvodatitkár 

adminisztrátor 

 Vezető-

helyettes II. 

 

 

vezető-helyettes 
Nevelő munkát 

közvetlenül 

segítők 

Fejlesztő 
pedagógus 

Tagóvodák 

nevelőtestületei 

Tagóvodák Szülői 

közössége 

Munkaközösség-

vezetők 

BECS 

Közalkalmazotti 

Tanács 

Óvodavezető 
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Szervezeti szintek 
Szervezeti szintnek 

megfelelő beosztások 
Konkrét beosztások 

Magasabb vezetői szint intézményvezető Központi Óvoda vezetője 

intézményvezető-helyettesek Vezető helyettes I. 

Vezető helyettes II.  

Csatolt munkakörben tagóvoda-vezetői 

feladatokat is ellátnak 

tagóvoda-vezetők Nyitnikék tagóvoda, Meseerdő tagóvoda, 

Cseperedő tagóvoda, Játékvár Tagóvoda, 

Patvarci Hársfavirág Tagóvoda, Ipoly-parti 

Csipcsirip Tagóvoda, Székhelyintézmény 

Középvezetői szint munkaközösség-vezetők munkaközösség-vezető 

érdekképviseleti szervek 

vezetői 

Közalkalmazotti Tanács vezetője 

szakszervezet vezetője 

Pedagógiai szint pedagógusok 

 

óvodapedagógus 

fejlesztő pedagógus 

Nevelő oktató munkát segítő 

szint 

Nevelő oktató munkát 

segítők  

 

Pedagógiai asszisztensek 

óvodatitkár, 

dajka, 

 technikai dolgozók udvaros-karbantartó 
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3. A Balassagyarmati Központi Óvoda vezetőinek, pedagógusainak, a pedagógiai 

munkát közvetlenül segítő munkatársaknak, valamint az intézményben működő 

testületeknek feladat és hatásköre 

 

3.1 Az óvodavezetés 

 

3.1.1.Óvodavezető: 

A NKT 69§-a értelmében az intézményvezető 

• felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért 

• gyakorolja a munkáltatói jogokat 

• dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan kérdésben, melyet jogszabály 

nem utal más hatáskörbe 

• felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért 

• vezeti a nevelőtestületet 

• irányítja az intézményvezetést (intézményvezető helyettesek, tagóvoda-vezetők 

munkaközösség-vezetők) 

• felelős a döntések előkészítéséért és a végrehajtás szakszerű megszervezéséért 

• együttműködve a fenntartóval és a GAMESZ-szel, gondoskodik a szükséges személyi és 

tárgyi feltételek biztosításáról 

• szervezi az óvodai ünnepek és hagyományok munkarendhez igazodó méltó megünneplését 

• felelős a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért,  

• valamint a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért 

(baleset megelőzés) 

• szervezi és felügyeli a gyerekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának rendjét 

• folyamatos munkakapcsolatot tart a szülők közösségével, valamint a pedagógus 

érdekképviseleti szervezetekkel 

• felelős a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért 

• közvetlenül felügyeli a munkaközösségek munkáját, valamint közvetlenül irányítja a 

gyermekvédelmi felelős munkáját 

• irányítja a pedagógus munkát, aktívan részt vesz a szervezeti és tanulási kultúra 

fejlesztésében  

• kapcsolatot tart a különböző felekezetek, egyházak képviseletében eljáró hitoktatókkal 

• meghatározza a pedagógus munkakörben dolgozó pedagógus azon feladatait, melyeket kötött 

munkaidejében (heti teljes munkaidejének 80%-a) köteles elvégezni (KNT 62.§ 5.b 

o az intézményi ellenőrzési, mérési, értékelési rendszerét működteti 

 

Az intézményvezető az intézményben dolgozó pedagógusokkal rendszeres kapcsolatot tart a nevelőtestületi 

értekezleten, illetve az óvodai foglalkozások látogatása kapcsán. 

 

Az intézményvezető munkáját a nevelőtestület és a szülők közössége a vezetői megbízásának második és 

negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés alapján értékeli. 

 

 

 

 

3.1.2. Intézményvezető-helyettes I. 

Feladata: 



Balassagyarmati Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 

17 

•  a vezetők hiányzásának, a gyermek után járó pótszabadságok, szabadságok, nyilvántartása, 

vezetése  

• szakmai programok szervezése 

• statisztikák készítése 

• naplók, igazolások ellenőrzése 

• felkérésre értekezlet megtartása 

• az intézményben folyó munka értékelése 

• javaslatot tesz jutalmazásra, fejlesztésre 

• javaslatot tesz eszköz és intézményfejlesztésre 

• tanügy-igazgatási feladatok ellátásának előkészítése, szervezése, ellenőrzése 

• A nevelőmunkát segítő alkalmazottak önálló, felelősségteljes irányítása 

• Munkaköri leírások felülvizsgálata, előkészítése 

• Az óvoda működésével kapcsolatos kötelező dokumentumok nyomon követése, 

törvényességi megfelelés figyelemmel kísérése 

• az intézményben folyó gyógypedagógiai és egyéb fejlesztő foglalkozások koordinálása 

• pedagógiai szakszolgálattal és szakmai szolgáltatókkal való kapcsolattartás 

• a szülőkkel és társintézményekkel kapcsolatos események, rendezvények szervezése, 

irányítása 

• érdekképviseleti szervekkel való kapcsolattartás 

• ügyeletek szervezése 

• nyílt napok szervezése, levezetése 

3.1.3. Intézményvezető-helyettes II. 

Feladata: 

• szakmai munkaközösségek munkájának koordinálása, irányítása 

• érdekképviseleti szervekkel való kapcsolattartás 

• a nevelőtestület felkészítése a pedagógiai szakmai tanfelügyeleti ellenőrzésekre, a pedagógus 

életpálya modellhez tartotó minősítésekre 

• BECS munkájának koordinálása, irányítása 

• IPR pályázatok koordinálása 

• az esélyek egyenlő érvényesülésének figyelemmel kísérése, gyermekvédelmi munka 

koordinálása 

• szakmai programok szervezése 

• nyílt napok szervezése, levezetése 

• felkérésre értekezlet megtartása 

• az intézményben folyó munka értékelése 

• javaslatot tesz jutalmazásra, fejlesztésre 

• javaslatot tesz eszköz és intézményfejlesztésre 

• Az óvoda működésével kapcsolatos kötelező dokumentumok nyomon követése, 

törvényességi megfelelés figyelemmel kísérése 

• a szülőkkel és társintézményekkel kapcsolatos események, rendezvények szervezése, 

irányítása 
 

3.1.4. Tagóvoda-vezetők. 

A tagóvoda-vezetők feladatai:  

 

Intézményükben: 
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• Az intézményükben folyó munka megszervezése 

• Havi munkaidő beosztás elkészítése. Az alkalmazottak helyettesítési feladatainak önálló 

szervezése, eseti elrendelések, ezek jelenléti íven történő dokumentálásának ellenőrzése. 

• A nevelőmunka éves munkatervében meghatározott feladatainak ellenőrzése. 

• Az alkalmazottak élet-és munkakörülményeire vonatkozó előírások betartása, betartatása 

• A nemzeti és óvodai ünnepek megszervezése,  

• a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések végrehajtásának ellenőrzése. 

• Felelősök, megbízottak ellenőrzése.  

• Az alkalmazottak szabadságainak nyilvántartása, engedélyezése az előzetesen elkészített 

szabadságterv alapján. 

• Az óvodapedagógusok ügyeleti rendszerének megszervezése, ellenőrzése. 

• Az óvodai térítéses szolgáltatások szervezése, felügyelete. 

•  A HACCP rendszer szervezése, működtetése, meghatározott területeinek ellenőrzése. 

• a nevelőtestület felkészítése a pedagógiai szakmai ellenőrzésekre, a pedagógusi életpálya 

modellhez tartozó minősítésekre 

 

Központi óvodai szinten: 

• az óvodában kötelezően vezetett dokumentumok belső ellenőrzése 

• ki melyik területért felel, az éves munkaterv és a munkaköri leírások tartalmazzák 

 

3.2. Az intézmény képviselete 

 

Az intézményt az intézményvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más 

hatóságok előtt. 

 

Az átruházott képviselet főbb elvei, szabályai 

• Az intézményt a nyilvánosság előtt képviselő csak olyan kérdésekről nyilatkozhat, melyekről 

van információja és nyilatkozattételre jogosult. 

• Az intézmény egészét, terveit, stratégiai céljait illetően az intézményvezető és helyettesei 

jogosultak nyilatkozni. 

• Nem adható nyilatkozat a titoktartási körbe tartozó tényekről, adatokról. 

• A közölt adatok valódiságáért és az objektivitásért a nyilatkozatot adó felelős. 

• A nyilatkozattevő köteles nyilatkozatában az intézmény jó hírét védeni 

 

3.3 Nevelőtestület 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény értelmében: 

A nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó, döntéshozó szerve. Nevelési-oktatási kérdésekben, 

az intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint e törvény és más jogszabályban meghatározott 

kérdésekben döntési, egyebekben véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. Szakmai 

munkaközösségeket hozhat létre. 

 

 

A nevelő testület dönt: 

• a pedagógiai program elfogadásáról 

• az SZMSZ elfogadásáról 

• az intézmény éves munkatervének elfogadásáról 

• az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról 

• továbbképzési programok elfogadásáról 
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• a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról 

• a házirend elfogadásáról 

• az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai 

vélemény tartalmáról 

• jogszabályban meghatározott más ügyekben 

 

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet: 

• az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.  

• ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a külön jogszabályban meghatározott ügyekben. 

  

A nevelőtestület tagjai:  

▪ óvodapedagógusok.  

▪ főiskolát végzett alkalmazottak 

 

A nevelőtestület döntéseit, határozatait a saját intézményére vonatkozóan hozhatja meg. Döntéseit, 

határozatait – a jogszabályban meghatározottak kivételével – nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel 

hozza. 

A nevelőtestület lényegkiemelő emlékeztető jegyzőkönyvét kijelölt óvodapedagógus vezeti. A 

jegyzőkönyvet az intézményegység vezető, a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestület jelenlévő tagjai közül 

két hitelesítő írja alá. 

A nevelőtestület akkor határozatképes, ha a nevelőtestületi tagok 50%+1 fő jelen van. Elvárt magatartás a 

nevelőtestület tagjaitól a nevelőtestületi értekezleten való pontos és aktív részvétel. 

 

3.3.1. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására továbbá a feladatok ellátásával 

megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések 

A nevelőtestület egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja 

• az óvodavezetőre 

• a szakmai munkaközösségekre, 

• szülői munkaközösségre, 

 

A nevelőtestület nem ruházhatja át a következő jogköreit 

• pedagógiai program elfogadása, 

• a házirend elfogadása, 

• a szervezeti és működési szabályzat elfogadása, 

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

elfogadása, 

•  a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadása, 

• az intézményvezetői pályázathoz készített vezető programmal összefüggő szakmai vélemény 

kialakítása. 

 

 

A nevelőtestület átruházhatja a következő jogköreit 

 

Döntési jogkörét 

• a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásában, 

 

Véleménynyilvánítási, javaslattételi jogkörét 

• az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, 
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• a nevelési-oktatási intézmény költségvetésében szakmai célokra, rendelkezésre álló 

pénzeszközök felhasználásának megtervezésében, 

• a nevelési-oktatási intézmény beruházási és fejlesztési terveinek megállapításában, 

 

Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles – a nevelőtestület által meghatározott 

időközönként és módon – azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. 

 

3.3.2.A nevelőtestület szakmai munkaközösségei: 

 

3.3.2.1. A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje  

 

A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség vezető irányítja. A munkaközösség vezetőjét az 

óvodavezető egyetértésével a munkaközösség tagjai választják meg. 

 

A szakmai munkaközösségek vezetőinek, tagjainak nevét, a tevékenység irányát az óvoda éves munkaterve 

rögzíti. 

 

A szakmai munkaközösségek egymással kapcsolatot tartanak, egymás foglalkozásait látogathatják. 

 

Működési rendjéről és munkaprogramjáról a szakmai munkaközösség dönt. 

 

A munkaközösségek vezetői munkájukat munkaköri leírás alapján végzik. 

 

A szakmai munkaközösségek egy-egy tanévben legalább negyedévente megbeszélést tartanak  

A munkaközösségi megbeszélésekről emlékeztető készül. 

 

A munkaközösségek javaslattételi, véleményezési és egyetértési jogkörüket nyílt szavazással gyakorolják 

 

A Munkaközösségek célja 

 

• a Pedagógiai Program célkitűzéseinek megvalósításában való aktív részvétel, 

• az intézményen belüli követelményrendszer és értékrend összehangolása 

• a munkaközösségi tagok munkájának segítése, egymás munkájának megismerése, 

• a nevelőmunkánk hatékonyságának növelés, minőségének fejlesztése, 

• új módszerek, eljárások kidolgozása, továbbadása 

• a munkaközösségi tagok önképzésének elősegítése. 

• az új dolgozók beilleszkedésének, szakmai előmenetelének segítése 

 

 

 

3.3.2.2. A szakmai munkaközösség részvétele a pedagógusok munkájának segítésében 

 

• A szakmai munkaközösségeket az óvodapedagógusok szakmai igényük, érdeklődésük alapján 

szervezik, ügyelve arra, hogy a pedagógiai programunkkal és az éves munkatervben kiemelt 

feladatokkal relevánsak legyenek 

• Többféle munkaközösséget szervezünk, melyekbe minden tagóvoda delegál tagokat.  

• A munkaközösségi tagok a foglalkozásokon szerzett információkról, új ismeretekről, 

módszerekről beszámolnak saját óvodájukban, ezáltal biztosítva az információáramlást a 

munkaközösségek és nevelőtestületek között. 
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• A munkaközösség-vezetők felelőssége, hogy szakterületük új módszereivel, eljárásaival 

megismertessék a nevelőtestület tagjait, szakmai fejlődésüket, megújulásukat elősegítsék. 

• A munkaközösség-vezetők részt vesznek a pedagógiai munka belső ellenőrzésében 

Ellenőrző-értékelő tevékenységüket az intézményi minőségirányítási programban és a 

munkaköri leírásukban rögzítettek alapján, végzik. 

 

3.3.2.3. Szakmai munkaközösség-vezető 

 

o A munkaközösség-vezető tagja az intézmény középvezetői csoportjának, mint 

középvezető, ellátja az óvodavezető által delegált vezetői feladatokat. 

o Képviseli a munkaközösséget a nevelőtestület, a középvezetői team és az 

óvodavezetés előtt. 

o Felel a munkaközösség működéséért, a csoportépítésért, a szakmai feladatok 

koordinálásáért. 

o Felelős a munkaközösség szakmai munkájának minőségéért. 

o Felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges eszközök rendeltetésszerű 

használatáért, az eszközkészlet fejlesztésére javaslatokat tesz. 

o  Az óvoda pedagógiai programjához illeszkedő szakmai fejlesztési koncepciót dolgoz 

ki és elkészíti annak éves lebontását, a munkaközösség tanévre szóló munkatervét. 

o Az egyéni teljesítményértékelés értékelő csoportjának a tagjaként értékeli a 

munkaközösség tagjainak munkáját. A minősítések során megfogalmazottak hivatali 

titkot képeznek. 

o Az iskolai rendezvényeken (nyílt napok, konferenciák, ünnepségek) felel a 

munkaközösség által képviselt szakmai munka minőségéért. 

o Feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és 

pedagógiai feladatok előkészítése és végrehajtása. 

o  Megszervezi és gondozza a tehetséggondozást, a lemaradók felzárkóztatását. 

o Kiemelkedő eredmények, illetve kirívó eredménytelenségek esetén azonnal 

tájékoztatja az óvodavezetést. 

o Az óvodai szervezeti szintű információk áramlását segíti, megszervezi a 

munkaközösségen belüli kommunikációt, együttműködést. 

o Figyelemmel kíséri a munkaközösség tagjainak a szakmai munkáját, továbbképzését 

és önképzését. 

o Széleskörű információkra és adatokra támaszkodva értékeli az egyéni szakmai 

teljesítményeket, javaslatot tesz szakmai elismerésre, jutalmazásra, szükség esetén 

elmarasztalásra. 

o A munkaközösség új, illetve pályakezdő tagjainak mentora, ezt a feladatát nem 

ruházhatja át. 

o Nevelési év végén (május) írásban értékeli, elemzi a munkaközösség tevékenységét. 

 

3.3.3. Óvodapedagógusok: 

A pedagógusok alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása (NKT 62.§). 

Ezzel összefüggésben kötelessége, feladata különösen, hogy: 

o gondoskodjon a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról 

o szükség szerint egyénileg is foglalkozzon a kiemelt figyelmet igénylő gyerekekkel, indokolt 

esetben külső szakemberrel is együttműködjön 

o a gyerekeket egymás szeretetére, tiszteletére, a családi élet értékeinek megbecsülésére, 

környezettudatosságra, egészséges életmódra nevelje 

o a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a gyermek magatartásáról és 

fejlődésről 
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o az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan, változatos módszerekkel közvetítse 

o a Pedagógiai programban meghatározottak szerint értékelje a gyerekek munkáját, 

teljesítményét  

o vegyen részt a számára előírt pedagógus továbbképzéseken, és szerezze meg a szükséges 

minősítéseket 

o tegyen eleget az SZMSZ-ben és a Pedagógiai programban előírt adminisztratív 

kötelezettségeinek 

o pontosan és aktívan vegyen részt a nevelőtestület értekezletein, fogadóórákon, óvodai 

ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken 

o a gyermekek érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel, ápolja  

▪ az intézményen kívüli szakmai kapcsolatokat  

o hivatásához méltó magatartással erősítse az intézmény jó hírét 

o tegyen eleget titoktartási kötelezettségének 

o tevékenysége során mindazok a jogok megilletik, amelyeket a NKT 63.§-a előír. 

o Hivatásból eredő kötelessége hogy, fejlessze szakmai és általános műveltségét, tökéletesítse 

pedagógiai munkáját. Hét évente legalább egy alkalommal a jogszabályban meghatározottak 

szerint 120 órás továbbképzésen kell részt vennie.  

o A pedagógus I fokozatból kilenc év után kötelező minősítésben részt venni. A 

mesterpedagógusi és kutatótanári minősítés nem kötelező, választható, ha a feltételeknek 

megfelel.(oktatási miniszter által kihirdetett). 
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3.3.4. Gyermekvédelmi felelős: 

 

A gyermekvédelmi felelőst feladatának ellátásával az intézményvezető bízza meg. 

A gyermekvédelmi felelős feladatai: 

• nyilvántartja a hátrányos helyzetű tanulókat (a szükséges adatokat az óvodapedagógustól 

szerzi be) 

• szükség esetén információkat ad szülőknek, tanulóknak a felmerülő problémák megoldása 

érdekében; tájékoztatja az érdekelteket, hova fordulhatnak hivatalos segítségért szociális, 

egészségügyi problémák megoldása érdekében 

• javaslatot tesz szociális támogatás odaítélésekor 

• kapcsolatot tart az iskolaorvossal és a védőnővel 

• kapcsolatot tart gyermekvédelmi koordinátorokkal, a nevelési munkaközösség vezetőjével 

• rendszeresen konzultál az óvodapszichológussal, szociális segítővel és más külső 

szakemberrel a veszélyeztetett gyerekekről; a szükséges információk adásával, adatokkal 

segíti munkájukat 

 

3.4.Pedagógiai munkát közvetlenül segítők: 

3.4.1. Az óvodatitkár 

• Tevékenységét az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi, munkaköri leírását az 

intézményvezető készíti el. 

• A nevelőtestülettől és a dajkák közösségétől elkülönült feladattal rendelkező közalkalmazott, 

akinek feladata elsősorban az intézmény adminisztrációs adat- és iratkezelési feladatainak 

elvégzése, az intézmény adminisztrációs tevékenységének rendeltetésszerű működéséhez 

szolgáló feltételek biztosítása a vezető egyszemélyi utasításai alapján.  

• Biztosítja a vezetői munka zavartalanságát, a napi munkaprogram betartását. 

• Saját területét érintő kérdésekben véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

• Az adatok pontos vezetése, nyilvántartása, határidők figyelemmel kísérése, irattározás 

folyamatosságának nyomon követése. 

 

3.4.2. Dajkák  

• A gyerekek ellátása, gondozása az elsődleges tennivalójuk, azt követik a mindennapos 

teendők, a takarítási és egyéb szervezési feladatok végzése. 

• Munkaidejüket a saját csoportjukban a gyerekek közt töltik (csoportban, mosdóban, udvaron, 

sétán, egyéb rendezvényeken). Szükség szerint segítenek a szomszédos csoportban is (ha ott 

hiányzás vagy egyéb ok miatt nincs dajka). 

• Délutáni pihenés alatt a saját csoportjuk mosdójához tartozó egyéb helyiségeket kitakarítják. 

• Karban tartják a textíliákat, illetve egyéb szükséges teendőket végeznek. 

• feladataikat a munkaköri leírás részletesen taglalja 

• Az óvoda székhelyén és a tagóvodákban önálló csoportot alkothatnak 

 

3.4.3. Pedagógiai asszisztens 

• A gondjára bízott gyermekek testi épségéért teljes körű felelősséggel tartozik. Köteles 

gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek foglalkoztatásáról, 

fejlődésük optimális segítéséről az óvodapedagógusok iránymutatása szerint 
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• segít az óvodapedagógusnak a párhuzamosan végezhető tevékenységek megszervezésében és 

lebonyolításában, a lassabban haladó, egyéni segítséget igénylő gyermekek megsegítésében,  

• a másság elfogadtatásában (személyes példaadás), 

• Aktívan részt vesz a gyermekek gondozási teendőinek ellátásában 

 

3.4.4. Óvodapszichológus: 

• Munkáját az óvodavezetővel (az intézményben kijelölt vezetővel) való rendszeres 

egyeztetésben, az óvodai és pszichológiai szempontok egyidejű figyelembe vételével végzi 

• pszichés segítséget nyújt, illetve megszervezi segítségnyújtást, 

• konzultál az érintett pedagógusokkal, továbbá terápiás vagy más kezelés szükségessége 

esetén továbbirányít a pedagógiai szakszolgálathoz vagy más szakellátást biztosító 

intézményhez. 

• az óvónők által jelzett, vagy szülő által igényelt esetekben, beilleszkedési, szocializációs, és 

képességfejlődési problémák diagnosztikus vizsgálata, szakvéleményezése, - szükség esetén - 

szakértői bizottság elé irányítása, és javaslattétel a további gondozási feladatokra. 

 

3.5.Egyéb alkalmazottak:  

 

• udvaros, takarítók,  

 

Az egyes munkakörökhöz tartozó feladat –és hatásköröket, a kapcsolódó felelősségi szabályokat a 

munkaköri leírások tartalmazzák. 

 

A Központi Óvoda minden dolgozója változó munkahelyen van alkalmazva. 

 

4. Az óvoda működésének rendje 

4.1. Általános szabályok 

Az óvodai nevelési év minden év szeptember 1-jétől következő év augusztus 31-ig tart. A nevelési év 

rendjét az óvodai munkatervben határozzuk meg. A munkatervet átruházott jogkörben az óvodavezetője 

készíti el. Az éves munkaterv elkészítésekor ki kell kérni a fenntartó és szülői szervezet véleményét. 

 

A munkaterv részeként az óvodai nevelési év rendjében határozzuk meg: 

• az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználásának módját 

• a szünetek időtartamát,  

• a nemzeti, az óvodai ünnepek, ünnepélyek időpontját, 

• a nevelőtestületi értekezletek idejét. 

 

Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15-ig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább 7 nappal 

a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatjuk. A tájékoztatás módját a házirend szabályozza. 

 

A nevelés nélküli munkanapokon és a 6 hetes nyári óvodai zárás alatt szülői kérésre ellátást biztosítunk 

gyermekek részére a város ügyeletes óvodáiban.  

A nyári zárva tartás ideje alatt szerdai napokon 8-12 óráig a hivatalos ügyek intézésére a 

Székhelyintézményben ügyeletet tartunk. 

 

Ünnepek és egyéb iskolai szünetek előtt írásban felmérjük a várható létszámot. A gazdaságosság és 

takarékosság jegyében, amennyiben a csoportok létszáma 15 fő alá csökken, az óvodavezető dönt a 

csoportösszevonásokról.  
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4.2. A nyitva tartás rendje: 

 

Az óvoda székhelyén és tagintézményeiben hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarendben egész éven át 

folyamatosan működünk. Az intézmény nyitva tartását – a szülői igényeket is figyelembe véve – a fenntartó 

szabályozza, a konkrét nyitva tartás a házirendben található. 

 

 

A gyermek az óvodában csak szülő kíséretében érkezhet, távozhat  

 

A gyermeket csak a gondviselő szülő, illetve az általa írásban meghatalmazott személy viheti el. 

A szülő köteles gyermekét a nyitvatartási időn belül elvinni, bejelenteni, ha a gyermekét más személy viszi 

el az óvodából. A Nkt. 4.§ 10. pontja szerint az óvoda felügyeleti kötelezettsége a nevelési-oktatási 

intézmény jogszerű elhagyásáig terjed.  

Amennyiben a gyermeket kiskorú személy hozza - viszi (testvér), arról írásbeli nyilatkozatot kérünk, 

melyben a szülő magára vállalja a felelősséget.  

Ha a zárás idejéig nem jönnek a gyermekért, az ügyeletes óvónő a szülők által meghagyott személyek közül 

megpróbál valakit értesíteni.  

Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. 

4.3. A mulasztások rendje 

Igazoltnak tekintjük, ha 

a) a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el az óvodába, 

b)  a gyermek beteg volt, orvosi igazolással igazolja. 

Ha a gyermek egy nevelési évben igazolatlanul 5 napnál többet mulaszt, az óvodavezető köteles értesíteni a 

lakóhelye szerint illetékes gyámhatóságot, gyermekjóléti szolgálatot. 

Ha igazolatlan mulasztása a nevelési évben eléri a 11 napot az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az 

általános szabálysértési hatóságot. 

Ha igazolatlan mulasztása a nevelési évben eléri a 20 nevelési napot, akkor az óvoda vezetője értesíti a 

Gyámhatóságot. 

Gyermekeink és az intézmények biztonsága érdekében a tagóvodák napközben 9.00-tól 12.00- ig, valamint 

13.00 –és 15.00 óra között zárva vannak, bejutni csengő használatával lehet. 

 

4.4. A vezetők intézményben tartózkodásának rendje 

 

• Az intézmény vezetőjének és helyetteseinek, valamint a tagóvoda-vezetőknek és 

helyetteseiknek szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 8 óra és 

délután 16 óra között a székhelyintézményben, illetve a tagóvodákban kell tartózkodniuk. 

•  A vezetők benntartózkodásának rendjét az éves munkatervben határozzuk meg. 

 

4.5. A pedagógusok munkarendje 
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Az ódapedagógus jogait és kötelességeit a Nemzeti köznevelési törvény rögzíti. Az óvoda teljes nyitva 

tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. A nevelési-oktatási intézményben dolgozó 

pedagógusok munkaideje a gyerekek között töltött kötött munkaidőből és a nevelő-oktató munkával 

összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. 

 

Heti kötelező óraszámuk 32 óra, további 4 óra nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai 

feladatokra, a nevelőtestület munkájába való részvételre, gyakornok szakmai segítésére, továbbá eseti 

helyettesítésre rendelhető el. 

Ellátandó feladatok különösen: 

• Az óvodai tevékenységekre való felkészülés 

• A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentumok vezetése 

• Tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok 

• Gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok  

• Szülői értekezletek, fogadóórák megtartása 

• Részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken 

• Részvétel a munkáltató által szervezett továbbképzéseken 

• Óvodai kirándulások, óvodai ünnepségek és rendezvények megszervezése 

• Részvétel munkaközösségi értekezleteken 

• Nevelés nélküli munkanapokon az óvodavezető által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés 

• Részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében 

• Óvodai dokumentumok készítésében való közreműködés 

• Csoportszobák rendben tartása és dekorációjának kialakítása 

A pedagógusok napi munkarendjét az éves munkatervben állapítják meg, úgy, hogy az intézmény zavartalan 

működése biztosított legyen. 

 

A helyettesítési és ügyeleti rend összeállítását az óvodavezető-helyettes I és a tagóvoda-vezetők végzik.  

 

A munkahelyen minden dolgozónak a munkakörére megállapított munkaidő kezdete előtt legalább 10 

perccel meg kell jelennie munkavégzésre alkalmas állapotban, annak érdekében, hogy a napi teendőihez 

előkészüljön.  

 

Az óvoda alkalmazottai munkaidőben csak különlegesen sürgős esetekben vezetői engedéllyel hagyhatják el 

az intézményt. 

  

A pedagógus munkaidő beosztását a tagintézményekben a tagintézmény vezetőjének előzetes engedélyével. 

 

Valamennyi alkalmazott részére kötelező a napi tiszta, esztétikus munkaruha, munkacipő és védőruha 

használata.  

A munkavégzés előtt az értékekeit a dolgozó köteles elzárni.  

 

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

rendszeres (havonkénti) ellenőrzése a tagóvoda-vezetetők és az óvodavezető feladata.  

 

Egyéb tekintetben az Mt., a Kjt., az NKt, az óvoda működését meghatározó dokumentumok, valamint a 

Közalkalmazotti Szabályzat az irányadó  

 

A szabadságolási terv alapján az óvodavezető a vezető helyettesekkel és a tagóvoda vezetőkkel egyeztetve 

engedélyezi a szabadságot. A dolgozó a munkából való rendkívüli távolmaradást, illetve annak okát 

lehetőleg egy nappal előbb köteles az intézményvezetőnek vagy a helyettesnek jelenteni, hogy a 

helyettesítésről intézkedhessen. 
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4.6. A nevelőmunkát segítők munkarendjét az éves munkaterv tartalmazza.  

 

4.7. Napirend 

Az óvodában a napirendet óvodapedagógusok készítik el. Úgy kell kialakítani, hogy a szülők – a 

házirendben szabályozottak szerint – gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül az intézménybe 

behozhassák, illetve hazavihessék. 

 

4.8. A létesítmények használati rendje: 

Az intézmény minden dolgozója felelős: 

 

• az óvoda tulajdonának védelméért, rendeltetésszerű használatért, állagának megőrzéséért; 

•  az óvoda rendjének, tisztaságának megóvásáért; 

• az energiafelhasználással való takarékoskodásért; 

•  a tűz- és munkavédelmi szabályok betartásáért; 

• az óvoda berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak a vezető engedélyével, átvételi 

elismervény ellenében lehet; 

• az intézmény egyes helyiségeinek bérbeadásáról az óvodavezető dönt; a bérbeadás feltételeit 

szerződés formájában rögzítik; 

•  az intézmény helyiségeinek bérbeadásánál az óvoda zavartalan működését mindenekelőtt 

érvényesíteni kell. 

 

4.9. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-

oktatási intézménnyel 

 

4.9.1. Szülők és hozzátartozók intézménybe lépése és ott tartózkodása: 

 

• Foglalkozást a szülők sem zavarhatják. 

• A szülők gyermeküket csak indokolt esetben és az óvónők vagy óvodavezető engedélyével 

hívhatják ki a foglalkozásokról 

•  Fogadóórák, szülői értekezletek, iskolai rendezvények, ünnepségek időpontjában a szülők 

engedély és felügyelet nélkül tartózkodhatnak az intézményben. 

 

4.9.2. Helyiségek bérbeadásakor belépőkre vonatkozó szabályok: 

 

Az intézmény vezetője, a nevelő-oktató munka befejezése után szabaddá vált tornatermet és egyéb 

helyiségeket bérbe adhatja. 

 

Bérbeadás esetén az intézmény helyiségeinek használatára vonatkozó szabályokat a bérleti szerződésben 

kell rögzíteni. 

 

Az intézménnyel tanulói vagy alkalmazotti jogviszonyban állók, illetve a szülőkön kívül az intézmény 

területén csak azok tartózkodhatnak, akik a bérleti szerződés szerinti foglalkozáson vesznek részt. 

 

4.9.3. Óvodai rendezvényeken 
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Az eseti rendezvények résztvevői az intézményen belül csak a kijelölt termeket, épületrészeket 

használhatják. A meghívott vendégekért a meghívó(k) vállalják a felelősséget. (pl. kártérítési 

felelősség). 

 

4.9.4.Egyéb esetek 

 

Az óvoda épületében kereskedők, árusok – kivéve az előre egyeztetett taneszköz- és tisztítószerekkel történő 

kereskedelmi tevékenységet – üzleti tevékenységet nem végezhetnek. 

 

Az intézmény épületében idegenek az óvodavezető, vagy vezető-helyettesek, illetve tagóvoda-vezetők 

engedélyével tartózkodhatnak.  

 

A belépés, benntartózkodás engedélyezése minden esetben előzetesen egyeztetett időpontban, megfelelő 

információk beszerzését követően történhet 

 

5. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

 

5.1. A belső ellenőrzés célja: 

 

• Biztosítsa az intézmény felelős vezetői számára az információt az intézményben folyó 

nevelő-oktató munka tartalmáról és annak színvonaláról; 

• Segítse a vezetői irányítást, a döntések előkészítését és megalapozását, biztosítsa az 

intézmény törvényes működését; 

• Biztosítsa a hiányosságok időbeni feltárását; 

• Segítse a helyes gyakorlat megteremtését, a pedagógiai munka hatékonyságának fokozását. 

• Megszilárdítsa a belső rendet, fegyelmet 

• Feltárja a szabálytalanságokat, hiányosságokat, mulasztásokat 

. 

5.1.2. A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények: 

 

• fogja át a pedagógiai munka egészét,  

• segítse elő a pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását, 

• a tevékenységekkel szemben támasztott követelményekhez igazodva mérje és értékelje a 

pedagógus által elért eredményeket,  

• ösztönözzön a minél jobb eredmény elérésére, 

• a szülői közösség észrevételei segítsék a nevelés valamennyi szereplőjének megfelelő 

pedagógiai eljárás 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 ellenőrzésről minden esetben jegyzőkönyv készül a szóbeli értékelést követően. A 

jegyzőkönyv egy példányát a dolgozó kézhez kapja. 

Az év során a tagóvoda-vezető az óvodapedagógusok foglalkozásán ellenőrző látogatást tesz a 

munkaközösség vezetők, BECS tagok, vezető helyettesek bevonásával.  
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5.2. Ellenőrzési ütemterv 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzése kiterjed a nevelő-oktató munka egészére, megszervezéséért és 

hatékony működtetéséért az óvodavezető a felelős. 

 

Az ellenőrzés területeit, tárgyát, módszerét és ütemezését az egy tanévre elkészítendő ellenőrzési terv 

tartalmazza, amely az éves munkaterv része. 

 

Az ellenőrzési ütemtervet az óvoda vezetője készíti el, bevonva a vezető helyetteseket, tagóvoda-vezetőket 

és a munkaközösség-vezetőket. 

 

Az ellenőrzési tervben nem szereplő eseti ellenőrzések lefolytatásáról az óvodavezető dönt. 

5.2.1.A belső ellenőrzés területei: 

 

• Pedagógiai munka minősége, módszertani változatosság;  

• A tevékenységek eredményessége; tervezettsége 

• A gyerekek tudásának, képességének, magatartásának, motiváltságának megfigyelése, 

értékelése 

• Tehetséggondozás, hátránycsökkentés 

• Óvónő-gyermek kapcsolat; közösségalakítás-, fejlesztés. 

• Különfoglalkozások, tevékenységek időbeni megtartása a foglalkozások eredményessége és 

hatékonysága; a foglalkozások, tevékenységek közösségfejlesztő és a személyes törődést, 

fejlesztést megvalósító szerepe.  

• Adminisztrációs tevékenység: a határidők pontos betartása; csoportnaplók, fejlődési lapok 

folyamatos, szabályszerű vezetése;  

• A tevékenységekhez megválasztott eszközök, infó-kommunikációs eszközök, használata, 

hatékonysága 

• A pedagógiai programban és az éves munkatervben rögzített pedagógiai feladatok 

megvalósítása. 

 

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

 

• a pedagógusok és a nevelőmunkát segítő alkalmazottak munkafegyelme 

• a nevelőmunkához kapcsolódó dokumentációk pontossága 

• a csoportszoba rendezettsége, tisztasága, dekorációja 

• az óvónő-gyermek, dajka-gyermek kapcsolata, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása 

• a foglalkozásokra történő előzetes felkészülés 

• az alkalmazott módszerek hatékonysága 

• a pedagógus egyénisége a csoportban 

• a nevelőmunka színvonala, eredményessége 

• a tanulási folyamatok a tevékenységek, foglalkozások szervezése 

• a gyermekek tevékenysége és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása  

• az eredményesség vizsgálata, a Pedagógiai Program követelményeinek teljesítése 

• a munkakörrel kapcsolatos egyéb feladatok elvégzésének módja, minősége 

• a gyermekek fejlődésének nyomon követése, értékelése, fejlesztése 
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A belső ellenőrzés szempontjait a szakmai munkaközösségek, és a BECS javaslata alapján az óvoda 

vezetősége határozza meg. 

 

5.2.3.A belső ellenőrzésre jogosult személyek: 

Az intézmény vezetője  

a) az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti 

b) közvetlenül ellenőrzi a vezető helyettesek és tagóvoda-vezetők munkáját 

• az intézményvezető helyettesek ellenőrzési tevékenységüket a vezetői 

munkamegosztásból és a munkaköri leírásukból adódó területeken végzik. 

• tagóvoda vezetők,  

• munkaközösség vezetők ellenőrzési tevékenységüket az érintett szakmai 

területükön a munkaköri leírásukban rögzítettek alapján végzik. 

• külső megbízott (szakértő) 

• a nevelőtestület tagjai külön felkérés és megbízás esetén. 

 

5.2.4. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének fajtái: 

 

• tervszerű, előre megbeszélt szempont szerinti ellenőrzés 

• spontán, alkalomszerű ellenőrzés (a problémák feltárása, megoldása, a napi felkészültség 

felmérésének érdekében). 

 

5.2.4.1.A pedagógiai munka belső ellenőrzésének a formái 

 

• szóbeli beszámoltatás 

• írásbeli beszámoltatás 

• csoportlátogatás 

• értekezlet 

 

Amennyiben egy pedagógus tevékenységével kapcsolatban szülői vagy munkatársi jelzések alapján 

probléma fogalmazódik meg, akkor az óvodavezető, vezető helyettesek, tagóvoda-vezetők, munkaközösség-

vezető hosszabb időszakban, gyakrabban látogatja a csoportot, kiemelt és speciális ellenőrzéseket végez. 

 

5.3. A nevelési év végén beszámolási kötelezettsége van 

 

Kinek? Miről? Milyen formátumban? 

Óvodapedagógusok A csoportjukban folyó éves 

nevelő-oktató munka 

megvalósulásáról, egyéni 

feladataik teljesítéséről 

írásban 

Gyermekvédelmi felelősök Az intézményükben megvalósuló 

gyermekvédelmi feladatokról 

Írásban 

Munkaközösség vezetők A munkaközösségben folyó éves 

munka értékelése 

Ellenőrzések tapasztalatai 

Írásban, szóban 

Fejlesztő pedagógus Az óvodákban folyó fejlesztő Írásban, szóban 
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munka eredményei 

DIFER mérések eredményei, 

javaslatok, észrevételek, 

következtetések 

Tagóvoda-vezetők Intézményükben folyó éves 

munka megvalósulása, értékelése 

Ellenőrzések tapasztalatai, 

eredményei 

Egyéni feladataik teljesítése 

Írásban, szóban 

BECS vezető Az intézményben folyó belső 

ellenőrzési munka értékelése,  

Tapasztalatok, következtetések 

Írásban, szóban 

Óvodavezető helyettesek Egyéni feladataik 

megvalósulásáról 

Írásban, szóban 

 

Az óvodavezető a tanévzáró értekezleten értékeli a pedagógiai munka belső ellenőrzésének eredményeit. 

Ismerteti a nevelőtestülettel az ellenőrzés általános tapasztalatait. Megfogalmazza az esetleges hiányosságok 

megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket (intézkedési tervet készít), amelyek a feladat pontos 

meghatározásával a következő nevelési év éves munkatervébe kerülnek.  

 

Az intézményi önértékelés tervezését, koordinálását, támogatását és ellenőrzését végző pedagógusok az 

intézményvezető által kijelölt a feladat ellátásához szükséges, jog és felelőségi körrel felruházott csoportja a 

Belső Ellenőrzési Csoport (BECS). A BECS szervezi meg többek között a partneri elégedettségi méréseket, 

melyek az intézményi működés kulcsfontosságú sikertényezőinek azonosítása szempontjából 

nélkülözhetetlenek. 

Az önértékelés formái: 

• Intézményi önértékelés 

• Vezetői önértékelés 

• Pedagógus önértékelés 

Az önértékelési folyamatban a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. A belső ellenőrzések eredményeit 

felhasználjuk az intézményi önértékelésben és a pedagógusok önértékelése során is. 

A belső ellenőrzések, intézményi önértékeléshez használt BECS által kidolgozott kérdőívek, megfigyelési 

szempontok koherensek az országos pedagógiai szakmai ellenőrzések eszközeivel, módszereivel, 

szempontjaival. 

 

5.4. A gazdálkodással kapcsolatos belső ellenőrzés rendje 

 

Az intézményben a belső ellenőrzést a képviselő testület megbízásával külső szakember látja el.  

A belső ellenőrzés célja, hogy: 

• biztosítsa az óvoda vezetője számára a megfelelő mennyiségű és minőségű információt a 

törvényes működéshez, különös tekintettel a gazdálkodásra, és a pénzügyi tevékenységre 

• feltárja a gazdasági követelményektől való eltérést, szabálytalanságot, hiányosságot, 

mulasztást, 

• megszilárdítsa a belső rendet, fegyelmet, 

 

A hatékonyság érdekében az intézmény saját dolgozói köréből intézményenként óvodán belüli megbízatás 

alapján belső ellenőrzést, segítő ellenőrzéseket végez, melyek kiterjednek az étkezési naplókra, szabadság 

nyilvántartására, mulasztási naplókra. 

 

 

5.5. A gyermekek és közösség fejlődésének ellenőrzése és értékelése 
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A gyermekek nevelése, fejlesztése, mint folyamat ellenőrzése és értékelése elengedhetetlen az óvodai 

nevelés teljes időszaka alatt. A pedagógiai munka tervezése során figyelembe vesszük a mérés, értékelés 

eredményeit.   

Értékelés 

• Napi: adott tevékenységekről személyre szólóan. 

• Féléves: neveltségi és fejlesztési területekre vonatkozóan csoportszintű. 

(csoportnaplóban) 

• Éves: neveltségi és fejlesztési területekre vonatkozóan csoportszintű.  

• Difer mérés: középső csoportban tavasszal, nagycsoportban indokolt esetben kétszer,  

• Folyamatosan: a gyermekek egyéni fejlődésnek nyomon követése 

• Az egyéni fejlődés értékelése írásban, (egy évben kétszer) a szülő tájékoztatásával, 

aláírásával történik. 

 

A gyermekek fejlődését nyomon követjük és dokumentáljuk. A mérési eredmények összesítése megjelenik 

az éves beszámolóban. Az eredményességről szóló információk belső nyilvánosságáról gondoskodunk. Az 

eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok levonása, visszacsatolása a nevelőtestület feladata.  

A gyerekek eredményeit felhasználjuk a pedagógiai munka fejlesztésére. Értékeléseinkben hangsúlyosan 

megjelenik a fejlesztő jelleg. 

 

6. Belső kapcsolatok rendje 

 
Kétirányú információáramlást támogató kommunikációs rendszert működtetünk. Az intézmény munkatársai 

számára biztosított a nevelési/tanulási eredményességről szóló információkhoz és a munkájukhoz szükséges 

ismeretekhez való hozzáférés. 

Az intézmény, különböző közösségeinek és a tagóvodáknak a tevékenységét az óvodavezető fogja össze. 

A kapcsolattartás rendszere, formái:  

•  különböző értekezletek,  

• fórumok, 

•  nyílt napok, 

• fogadóórák. 

A rendszeres és konkrét időpontokat az intézmény éves munkaterve tartalmazza. 

A különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi-, alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi 

pontokhoz a döntési, egyetértési, és véleményezési jogot gyakorló közösségek által delegált képviselőt meg 

kell hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

6.1.Kapcsolattartás a tagóvodákkal 

 

A vezető és a tagóvodák közti kapcsolattartás a tagóvoda-vezetőkön keresztül, történik a rendszeresen 

megtartott vezetői értekezleteken. 

 

A tagóvodák egymás szakmai munkájának megismerése valamint szakmai együttműködés megvalósítása 

céljából közös szakmai munkaközösségeket hoznak létre. 
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Az összetartozást, a közösségformálást támogatják a közösen szervezett és megvalósított programok, 

rendezvények. 

 

6.1.1. A vezetők és az alkalmazotti közösségek közötti kapcsolattartás formái és rendje 

 

A nevelőtestület egészének véleménynyilvánítását vagy döntését igénylő kérdésekről értekezleteket tartunk. 

A munkaközösségek és a vezetők közötti kapcsolattartás a munkaközösség vezetőkön keresztül történik  

 

A Közalkalmazotti Tanács képviselője a tagóvoda-vezetőkkel tartott értekezleteken előzetes bejelentés után 

részt vehet. A KT értekezletein alkalmanként – a tárgyalt napirendtől függően – meghívott az óvodavezetés 

valamely tagja. 

 

BECS megbeszélések feladatoktól függően a munkatervben tervezett időpontokban zajlanak 

6.2. A vezetők közötti munkamegosztás: 

 

Az óvodavezető helyettesei és a tagóvodák vezetői a vezető közvetlen munkatársai, a vezetés felelős tagjai, 

akik irányítással, önállóan látják el a feladatkörükbe utalt feladatokat, az irányításuk alá eső szervezeti 

egységek vezetését.  

 

Munkájukat azok a pedagógiai és egyéb feladatok alkotják, melyeket - közös megbeszélés és egyeztetés után 

- az óvodavezető írásban, szóban meghatároz.  

 

A vezető helyettesek és a tagóvodák vezetői nem függetlenítettek, munkájukat óvodapedagógusi munkakör 

mellett végzik.  

Az óvoda vezetősége, mint testület konzultatív, véleményező, javaslattevő joggal rendelkezik. 

Tagjai ellenőrzési feladatokat is ellátnak a jogosultságok szerint.  

 

Az óvoda vezetősége rendszeresen (2 hetente) megbeszélést tart, az aktuális feladatokról, melyről 

emlékeztető készül. A megbeszéléseket az óvodavezető készíti elő és vezeti. A vezetők beszámolnak az 

irányításuk alá tartozó szervezeti egységek működéséről, továbbítják az információkat az értekezleteken 

született döntésekről az irányításuk alatt lévő szervezeti egységnek, gondoskodnak arról, hogy a szervezetük 

és a vezető közti információáramlás zavartalan legyen. 

6.2.1.Az óvodavezető jogköre 

 

6.2.1.1.Kizárólagos jogkörébe tartozik 

 

o az intézmény képviselete; 

o a nevelőtestület vezetése; 

o a tanügy-igazgatási döntések meghozatala; 

o a munkáltatói jogok gyakorlása;  

o a vezető helyettes és a tagóvoda vezető munkaköri leírásának elkészítése  

o a vezető beosztású alkalmazottak közvetlen irányítása; 

o  a gazdálkodási feladatokban közreműködő óvodatitkár közvetlen irányítása; 

o a kiadmányozási jogkör gyakorlása. 

o kötelezettség vállalás 

o intézményi szabályzatok elkészítése 

 

6.2.2. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a 

helyettesítési rend 
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A nevelési-oktatási intézmény vezetője az alábbiak szerint köteles gondoskodni arról, hogy ő, vagy 

helyetteseinek akadályoztatása esetén a: 

• vezetői,  

• vezető-helyettesi 

• tagóvoda-vezetőhelyettesítési feladatokat ellássák. 
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Ha egyértelművé válik, hogy 

a) az intézmény vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályoztatása (pl. betegsége, egyéb 

távolléte stb.) miatt nem tudja ellátni, a vezetői feladatokat, az intézményvezető-helyetteseknek 

kell ellátnia; a munkáltatói és a kötelezettség vállalási jogkör, kivételével;  

Az utóbbi két hatáskör a vezető helyettes által is ellátható abban az esetben, amikor a vezető 

megbízatásának lejárta okán munka alóli mentesítési (szabadság, felmentési idő) idejét tölti. 

b)  az intézményvezető helyettesek és a tagóvodák-vezetői a feladatkörükbe tartozó teendőket 

akadályoztatásuk (pl.: betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudják ellátni, a feladatokat az ő 

kijelölt helyetteseik látják el. 

 

6.2.3. 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, tagóvoda-vezető helyett,  

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

amelyeknek a helyettesítés során történő ellátására a munkaköri leírásában felhatalmazást kapott,  

• a helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső szabályzataiban, 

rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet.  

 

Az intézményvezetőt, 5 napot meghaladó akadályoztatása esetén az általános óvodavezető helyettes 

helyettesíti. 

 

Az intézményvezető tartós távolléte (a legalább három hetes, folyamatos távollét) esetén a teljes vezetői 

jogkör gyakorlására, külön írásos intézkedésben ad felhatalmazást. 

 

Az óvodavezető és általános vezető helyettes egyidejű akadályoztatása esetén a helyettesítés a szakmai 

vezető helyettes feladata. 

 

Tagóvoda-vezető akadályoztatása esetén a helyettesítésével megbízott kolléga (munkaköri leírásában 

szerepel) látja el a feladatait. 

 

Tagóvoda-vezető és helyettese egyidejű akadályoztatása esetén az intézményben tartózkodó rangidős 

óvodapedagógus feladata a helyettesítés. 

 

Tagóvoda-vezető és helyettese tartós távolléte esetén a tagóvoda-vezetői feladatok ellátására az óvodavezető 

írásos intézkedésben ad felhatalmazást 

6.2.4. Az óvodavezető át nem ruházható jogkörei: 

 

• kinevezés, tagóvoda vezető kinevezés,  

• munkaszerződés megkötése 

• munkavégzéssel járó további jogviszony engedélyezése 

• ügyelet és készenlét elrendelése 

• munkaköri leírás kiadása 

• munkaszerződés módosítása, megszüntetése 

•  helyettesítés elrendelése, helyettesítési díj megállapítása 

• elismerés, jutalmazás, címadományozás 

• fegyelmi, illetve kárértési eljárás indítása, a fegyelmi vétség, illetve a kártérítés 

megállapítása 
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6.2.5. Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 69.§-a meghatározza az intézményvezető feladat- és 

hatáskörét. 

 

Az intézményvezető a pedagógiai munka tervezésével, szervezésével, értékelésével kapcsolatos feladatokat 

megosztja a vezető-helyettesekkel, tagóvoda-vezetőkkel, a szakmai munkaközösség-vezetőkkel és a BECS 

vezetőjével 

 

Az intézményvezető a nevelőtestület vezetésébe bevonja a vezető helyetteseket, tagóvoda-vezetőket és a 

munkaközösség-vezetőket. 

 

Az intézményvezető az óvodai ünnepek méltó megszervezésével a tagóvoda-vezetőket bízza meg. 

 

Az intézményvezető a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megszervezésével és ellátásával 

gyermekvédelmi felelőst bíz meg. 

 

A nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a szülői szervezettel 

való együttműködés megszervezéséért vezető-helyettesek, és a tagóvoda-vezetők felelősek. 

 

A gyerekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezésébe az intézményvezető bevonja a 

tagóvoda-vezetőket. 

 

Az intézményvezető az intézmény képviseletével megbízhatja a vezető helyetteseket, a munkaközösség-

vezetőket, valamint a nevelőtestület tagját/tagjait. 

 

 

6.3. A vezetők, valamint az óvodai szülői szervezetek (közösség) közötti kapcsolattartás formája 

 

Az intézményben a szülők az Nkt.-ben meghatározott jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése 

érdekében szülői szervezetet hozhatnak létre. Nkt. 73§ (1) bek. Működésükről saját maguk döntenek. 

 

Az intézmény vezetőjének feladata a szülői szervezettel való együttműködés, a szervezet működésének 

feltételeiről való gondoskodás.  

 

A szülőkkel történő kapcsolattartást a jogszabályokban és a jelen Szabályzatba meghatározott eseteken túl a 

házirend is tartalmazza. 
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6.3.1. A vezető és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás rendje: 

 

Az óvodában a szülők által szervezett szülői munkaközösség (SZMK) működik. 

 

A tagóvodai szülői munkaközösség tagjai a csoportok szerint megválasztott 2-2 szülő képviselő. A 

csoportok szerinti szülői munkaközösségekkel az óvodapedagógusok tartják a kapcsolatot 

A megalakított szülői munkaközösség az általa elfogadott szabályok szerint működik (SZMK Szervezeti és 

Működési Szabályzata). 

 

A tagóvodai SZMK választmányával a tagóvoda-vezető tartja a kapcsolatot 

 

Minden tagóvoda delegál egy-két képviselőt a központi óvodai  SZMK-ba, mellyel az óvodavezető és a 

vezető helyettesek tartják a kapcsolatot 

 

Az óvodai SZMK képviselője/elnöke és az óvoda vezetősége szükség szerint, de legalább félévenként ül 

össze. 

 

Azokban az ügyekben, amelyekben a szülői munkaközösségnek a jogszabály véleményezési jogkört biztosít, 

a szülői munkaközösség véleményét az óvodavezető kéri meg az írásos anyagok átadásával.  

 

A szülői szervezet képviselője tanácskozási joggal vesz részt a gyermekek nagyobb csoportját érintő ügyek 

nevelőtestületi, vagy egyéb fórumon tartott tárgyalásán. A meghívóról az óvodavezető gondoskodik.  

 

Ha a tájékoztatás tagóvodába járó gyermekkel kapcsolatos, a tagóvoda-vezetőt be kell vonni. 

 

6.3.2.A szülői szervezet véleményezési jogot gyakorol: 

 

• Az óvodai SZMSZ, a házirend kialakításában 

• Az éves munkatervnek a szülőket érintő részében 

• A vezetők és a Szülői Szervezet közötti kapcsolattartás módjában 

• A szülőket anyagilag is érintő ügyekben 

• A hit és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásában 

• A szülői értekezletek napirendjének meghatározásában 

• Az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában 

• Az óvodavezetői pályázatról véleményt nyilváníthat, melyet írásba foglal s az előkészítő 

bizottság elnökének, átad. 

• Nevelési intézmény működésével kapcsolatos kérdésben 

• A Szülői Szervezet véleményezési jogkörben eljárva, írásban teszi meg nyilatkozatát 

6.3.3. Egyetértési jogot gyakorol: 

 

A Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend elfogadásakor 

 

6.3.4. Javaslattevő jogkörrel rendelkezik: 
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Nevelési oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben 

7. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve a gyermekjóléti 

szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi 

szolgáltatóval való kapcsolattartást 

 

Az intézmény a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális ellátása, 

valamint a beiskolázás érdekében és egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn más intézményekkel, 

szervezetekkel. A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára. 

A partnerek tájékoztatása szóban, digitális vagy papír alapon történik, melyeket folyamatosan 

felülvizsgálunk, visszacsatolunk, és lehetőség szerint fejlesztünk. 

 

7.1. Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart: 

 

7.1.1.Egyes kiemelt intézményekkel, szervekkel: 

 

A fenntartóval és a GAMESZ-szal 

• fenntartói irányítás, törvényesség biztosítása 

• gazdálkodási, működési, törvényességi ellenőrzés 

• szakmai munka segítése, értékelése 

• a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra és személyi feltételek meglétének 

rendszeres felmérése  

A kapcsolattartás formái: értekezletek, eseti megbeszélések, szóbeli tájékoztatás, írásbeli tájékoztatás, 

egyeztető tárgyalásokon való részvétel, intézménybejárás 

 

7.1.2. Más nevelési-oktatási intézményekkel 

 

A kapcsolatok szakmai, kulturális, sport és egyéb jellegűek lehetnek, rendszerességük a kapcsolatok 

jellegétől függően alakulhat. 

 

A kapcsolatok megjelenhetnek anyagi téren is, az intézmények egymásnak kedvezményeket biztosíthatnak 

egyes eszközeik értékesítésénél, illetve ingó és ingatlan vagyontárgyaik használatba adásakor 

 

A kapcsolattartás formái: közös rendezvények, projektek, látogatások 

 

7.1.3. Az intézményt támogató szervezetekkel 

 

Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontja, hogy: a támogató 

megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény anyagi helyzetéről, támogatással megvalósítandó 

elképzeléséről, és annak előnyeiről 

 

Az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról olyan nyilvántartást vezessen, hogy abból a 

támogatás felhasználásának módja, célszerűsége stb. egyértelműen megállapítható legyen; a támogató ilyen 

irányú információigénye kielégíthető legyen. 

Az intézményvezető és a tagóvoda-vezetők feladata, hogy az intézmény számára minél több támogatót 

szerezzen, s azokat megtartsa. 

 

Kapcsolattartás formái: értekezletek, megbeszélések, látogatások, rendezvények 
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7.2. Kapcsolat a gyermekjóléti szolgálattal 

 

Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése, 

esélyegyenlőség biztosítása, és a prevenció érdekében a gyermekjóléti szolgálattal, és más gyermekvédelmi 

rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. 

 

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

eszközökkel nem tudja megszüntetni. 

 

Az intézmény – a gyermekvédelmi munkacsoport tagjai útján – a gyermekjóléti szolgálattal folyamatos, 

közvetlen kapcsolatot tart fenn.  

 

 A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: 

• a gyermekjóléti szolgálat értesítése – ha az intézmény a szolgálat beavatkozását szükségesnek látja, 

• esetmegbeszélés – az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére, 

• a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése, lehetővé téve 

a közvetlen elérhetőséget, 

• előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére. 

 

7.3. Kapcsolat a szociális segítő szakemberrel 

 

Feladata: 3 terület, óvoda-család-szociális terület összekapcsolása, gördülékenyebbé tegye a jelzőrendszer 

működését 

 

Bevezetés okai: számos társadalmi probléma megjelenési terepe az óvodában /erőszak, aggresszió, családi 

szerepek átalakulása, világhalló hatalma / 

 

Cél: veszélyezettség megelőzése, konfliktusok feloldása. 

 

Kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: 

• segítő beszélgetés - nyitottság a szakmai együttműködésre 

• konzultáció szülőkkel. pedagógusokkal 

• részvétel szülői értekezleten, fogadóórán 

• esetmegbeszélés 

• szociális ügyintézésben segítségnyújtás 

• delegálás más szolgáltatásba az ellátó rendszeren belül 

• közösségi programok 

 

 

 

7.4. Kapcsolat az egészségügyi szolgáltatóval  

 

A gyerekek rendszeres egészségügyi felügyeletét (óvoda orvosa, gyermekfogászat óvoda fogorvosa, 

védőnők) biztosítják 

 

A kapcsolattartás részletes formáját, módját az intézményben jelentkező jogos igények szerint kell rendezni. 

(Munkaegészségügyi szolgáltatás).  

 

Éves munkaterv határozza meg a szolgáltatás tartalmát. 
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7.5. Kapcsolat a Pedagógiai Szakmai Szolgáltatókkal  

 

Az óvodavezető kapcsolatot tart a pedagógiai szakmai szolgáltatások ellátására létrehozott intézményekkel, 

biztosítja rendezvényeiken való érdeklődés szerinti részvétel lehetőségét 

 

Kapcsolattartás formája: igény szerint szakmai segítség kérése, szaktanácsadó fogadása, PSZ munkatársak 

meghívása szakmai napjainkra, előadások, esetmegbeszélések  

 

7.6. Pedagógiai Szakszolgáltatóval 
 

Pedagógiai  

• ogopédiai szolgáltatást és fejlesztő foglalkozást, 

•  Pszichológiai vizsgálatokat  

• Év elején a tanköteles korúak szűrővizsgálatát  

• Iskolaérettségi vizsgálatokat kérünk szükség szerint  

• Tájékoztatást szülői értekezleteken  

• A foglalkozások a Pedagógiai Szakszolgálat által megállapított órakeret szerint történnek, 

melyhez a személyi feltételeket is biztosítja az intézmények között minden év elején megkötött 

megállapodás alapján. 
• kapcsolattartás egyéb formái: esetmegbeszélések, szakmai, tanulmányi látogatások, értekezletek, 

tanácsadás 

 

7.7. Egyéb közösségekkel: 

 

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. 

 

Palóc Múzeum: Napi pedagógiai tevékenységünket nagyban segíti a rendszeres kapcsolattartás, a közös 

projektekben való részvétel. A magyar és a palóc népi kultúra megismerésének fontos színtere.  

Könyvtár, Mikszáth Kálmán Művelődési Központ, Madách mozi, Rózsavölgyi Márk Zeneiskola, vándor 

színtársulatok egyéb gyermek műsorszolgáltatók, Néptánc csoportok, stb. 

 

8. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

 
Az intézmény felnőtt dolgozóinak egészségügyi felügyeletét a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálatról szóló 

89/1995. (VII.14.) Kormányrendelet keretében előírtak szerint biztosítja. 

 

Valamennyi dolgozónak érvényes egészségügyi nyilatkozattal, és munkaköri alkalmassági-orvosi 

véleménnyel kell rendelkezni. 

 

Az intézmény dohánymentes terület, az intézmény egész területén dohányozni tilos 

 

A gyermeknek joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. Ezt a jogot az 

intézmény biztosítani köteles. Az iskola-egészségügyi ellátás az iskolaorvos és a védőnő együttes 

szolgálatából áll. Az ellátásban közreműködik még a fogorvos és a fogászati asszisztens. Az óvodába járó 

gyermekek egészségügyi gondozását a fenntartó által kijelölt orvos és intézményen belül a védőnő látja el.  
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A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében biztosítani kell a gyerekek 

egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: 

• fogászat, szemészet, fizikai állapot mérése, hallásvizsgálat, gyermekorvosi vizsgálat (évente 1 

alkalommal). A szűrővizsgálatok nem az intézményben történnek. 

• körzeti védőnők által végzett higiéniai-tisztasági szűrővizsgálat havi 1 alkalommal, vagy indokolt 

esetben bármikor. 

 

 Az óvoda biztosítja – előre egyeztetett időpont szerint – a gyerekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának 

előkészítését, megszervezését (a gyerekek fogorvoshoz kísérése, felügyeletének ellátása). 

 

Betegségre gyanús, lázas gyermeket az intézménybe bevinni nem szabad. A napközben megbetegedett 

gyermeket el kell különíteni és a szülőt a lehető leggyorsabban a csoport óvónője értesíteni köteles.  
 

A gyerekek egészségi állapotának megóvásáért az óvodavezető rendszeres kapcsolatot tart fenn, a 

védőnőkkel, gyermekorvosokkal és a fogorvossal. 

 

Az intézmény működtetése során az NMKH Népegészségügyi Osztály által meghatározott szabályokat 

szigorúan be kell tartani (fertőtlenítés, takarítás, mosogatás, ételminta vétel) 

 

A HACCP előírások betartása minden alkalmazott felelőssége és kötelessége 

 

Az intézmény konyhájába csak érvényes egészségügyi könyvvel rendelkező személy léphet be. 

9. Intézményi védő-óvó előírások 

 

Minden nevelési év kezdetén, valamint kirándulások előtt és egyéb esetekben szükség szerint minden óvodai 

csoportban, a gyermekek életkorának megfelelően ismertetni kell az egészségük és testi épségük védelmére 

szolgáló előírásokat, veszélyforrásokat és az elvárható magatartásformákat. Az ismertetés tényét és tartalmát 

dokumentálni kell a csoportnaplóban 

 

A gyermek óvodai életével kapcsolatos szervezési feladatokat, a csoport szokásrendszerének kialakítását és 

betartást oly módon kell ellátni, hogy azok a baleset megelőzését szolgálják. 

 

Az óvoda házirendjében kell meghatározni azokat a védő, óvó előírásokat, amelyeket a gyermekeknek az 

óvodában való tartózkodás során meg kell tartaniuk.  

 

A rendőrség, a mentő és tűzoltóság telefonszámát minden intézményben a telefonok közelében, jól látható 

helyen ki kell függeszteni 

 

Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania a Tűzvédelmi és Munkavédelmi Szabályzatban foglalt 

rendelkezéseket 

 

Az óvoda vezetője az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi ellenőrzések 

(szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. (Az ütemterv az éves munkaterv része.) 

 

Az intézmény vezetője írásban megbízást ad az alábbi feladatok ellátására: munkavédelmi felelős, 

elsősegélynyújtó, gyermekbaleset nyilvántartó. 

 

9.1. A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok 
 



Balassagyarmati Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 

42 

Az óvodában nyitástól zárásig óvónő foglalkozik a gyermekekkel. Minden tevékenységnél a felnőtt jelenléte 

legyen biztosított. 

 

Az óvodában keményforrasztás, ív és lánghegesztés, ipari gázpalack, illetve tartály felszerelése az épületen 

szakkivitelező által folytatott építési, felújítási, javítási munka kivételével nem végezhető; 

 

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. 

A gyermekek elektromos áramütés elleni védelme folyamatosan biztosítva legyen – az ajzatok 

vakdugózásával, illetve a hálózat megfelelő védelmével 

 

A gyermekek az épület számukra veszélyforrást jelentő helyiségeibe ne juthassanak be. 

 

Óvodán kívüli program esetén gondoskodni kell a megfelelő számú felnőtt kíséretről (10 fő 

gyermek/felnőtt). A gyermek számára teljesen ismeretlen környezetben ettől magasabb létszámot kell 

biztosítani Pl.: kirándulások alkalmával (4 gyermek/fő).  

 

Az óvodavezetőt, tagóvoda-vezetőt tájékoztatni kell, ha az óvoda területét a csoportok elhagyják 

Vegyi anyagok, tisztítószerek megfelelő tárolásáról a tagóvoda-vezetők kötelesek gondoskodni. 

 

9.2. Az intézményvezető, tagintézmény-vezetők feladatai: 
 

Kijelölik azt a személyt, aki a gyermekbaleseteket nyilvántartja; 

Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: 

• intézkedik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek haladéktalan 

kivizsgálásáról,  

• jegyzőkönyvet vetet fel, majd a kivizsgálást követően, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. 

napjáig megküldi a fenntartónak, valamint átadja a gyermek szülőjének, (egy példány 

megőrzéséről gondoskodik), 

• elektronikus jelentés bevezetésével az OM rendeletnek megfelelően cselekszik.  

• ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje nem tartható, akkor e tényről az 

okok ismertetésével jegyzőkönyvet készíttet. 

Súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: 

• azonnal jelenti a balesetet az intézmény fenntartója felé,  

• gondoskodik a baleset legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személy 

bevonásával történő kivizsgálásáról. 

• Súlyos az a gyermekbaleset, amely: a sérült halálát, valamely érzékszerv (érzékelő képesség) 

elvesztését, illetve jelentős mértékű károsodását, a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő 

eltorzulást, bénulást, illetve elmezavart okozott. 

• Lehetővé teszi az óvodaszék, ennek hiányában az óvodai szülői szervezet részvételét a 

gyermekbalesetek kivizsgálásában. 

• Intézkedik minden gyermekbalesetet követően a megelőzésről, azaz arról, hogy a megtörtént 

balesethez hasonló eset ne történhessen meg 

 

9.3. A pedagógusok feladata: 

 

• hogy, haladéktalanul jelezzék az intézményvezető felé azokat a helyzeteket, melynek 

ellenőrzésében az intézményvezetők felelősek; 

• mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos berendezések 

használatára, kezelésére.  
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• a különböző berendezéseket úgy tárolják, hogy azokhoz a gyermekek ne férhessenek hozzá 

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

• ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó óvodapedagógus kötelessége az elsősegélynyújtás, 

és ha szükséges, a szülő értesítése. Tájékoztatni kell az óvodavezetőt a gyermek kisebb 

sérüléseiről is. 

• az intézményvezető utasítására a balesetekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése 

 

9.4. Az óvoda nem pedagógus alkalmazottjainak feladata, hogy 

 

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

A veszélyforrást, jelentő munkahelyüket mindig zárják 

Munkába járáshoz vagy a munkavégzéshez nem szükséges dolgokat csak a munkáltató engedélyével vihetik 

be. 

Az intézményvezető utasításának megfelelően működnek közre a gyermekbaleseteket követő feladatokban. 

 
9.5. Minden dolgozó feladata: 

 

• A sérülés azonnali ellátása, majd a sérülésnek megfelelően a további tennivalókról, ha szükséges 

orvos, mentő igénybevételéről gondoskodni 

• Elsősegélynyújtáskor csak azt teheti, amihez ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit 

kell tennie, akkor azonnal orvost kell hívni. Az orvos megérkezéséig nem szabad a gyermeket 

elmozdítani. Minden dolgozónak kötelessége a segítségben részt venni. 

• Ha a gyermek szállítható, orvoshoz kell vinni, 

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

• A kapuk zárva tartásáról mindig gondoskodni kell. 

 

9.6. Egyéb balesetvédelmi szabályok  

 

A Tűzvédelmi Szabályzat elkészítéséért, a gyerekekkel és a dolgozókkal történő megismertetéséért, 

valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény igazgatója a felelős. 

 

Az épületek kiürítését a Tűzvédelmi Szabályzatban szereplő kiürítési terv alapján évente legalább egy 

alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az óvodavezető a felelős. 

 

A Tűzvédelmi Szabályzatban megfogalmazottak az intézmény minden tanulójára és dolgozójára kötelező 

érvényűek. 

10. Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 

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

eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve a gyerekeknek 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 (bombariadó). 

 

Amennyiben az intézmény bármely dolgozójának az intézmény épületét vagy a benne tartózkodó személyek 

biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására, köteles azt azonnal közölni az 
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óvoda vezetőjével, illetve valamely intézkedésre jogosult felelős vezetővel, akadályoztatásuk esetén a 

helyetteseikkel. 

 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

•  az óvodavezető, 

• a vezető-helyettesek 

• tagóvoda-vezetők 

• udvarosok, gondnokok, 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell: 

• az intézmény fenntartóját, 

• tűz esetén a tűzoltóságot, 

• robbanással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 

• személyi sérülés esetén a mentőket, 

• egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító 

szerveket, ha ezt az intézmény vezetője szükségesnek tartja. 

 

10.1. Teendők a rendkívüli esemény észlelése után  

 

Az óvodavezető vagy az intézkedésre jogosult felelős vezető utasítására az épületben tartózkodó 

személyeket hangjelzéssel értesíteni (riasztani) kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a 

veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó csoportoknak a Tűzvédelmi 

Szabályzat mellékleteiben található "Kiürítési terv" alapján kell elhagyniuk. 
 

A gyerekcsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen történő 

gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért csoportos óvodapedagógusok a felelősek 

 

A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan kell ügyelni a következőkre: 

• Az épületből mindenkinek távoznia kell, ezért az épület minden helyiségét ellenőrizni kell 

•  A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület elhagyásában 

segíteni kell! 

• A gyerekeket a csoportszoba/helyiség elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő 

megérkezéskor a nevelőnek meg kell számolnia! 

 

Az óvodavezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett épület kiürítésével 

egyidejűleg - felelős dolgozók kijelölésével - gondoskodnia kell az alábbi feladatokról: 

• a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról, 

•  a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról, 

• a vízszerzési helyek szabaddá tételéről, 

•  az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 

• a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek stb.) 

fogadásáról. 

 

Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az óvoda vezetőjének vagy az általa 

kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: 

• a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről, 

• a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról, 

• az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről), 

• a közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről, 

•  az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról, 

• az épület kiürítéséről. 
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A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a rendvédelmi, illetve 

katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell intézkedni a további biztonsági 

intézkedésekkel kapcsolatban. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait az 

intézmény minden dolgozója köteles betartani! 

 

A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

Bombariadó esetén a bejelentést telefonon fogadó munkatárs azonnal jelentést tesz az óvodavezetőnek, aki 

felveszi telefonon a kapcsolatot a városi rendőrkapitányság illetékeseivel, majd a tőlük kapott utasítás 

végrehajtását az óvoda valamennyi dolgozója megkezdi (épület elhagyása, helyszín biztosítása).  

 

10.2. Az épület rendeltetésszerű működését veszélyeztető műszaki meghibásodás  
 

Műszaki meghibásodás esetén (pl. hosszabb idejű áramszünet, a fűtés leállása, csőtörés stb.) a vezető 

gondoskodik az esetleg szükségessé váló kiürítésről az épületben vagy annak egy részében.  
A meghibásodásról tájékoztatja a GAMESZ-t az épület műszaki felelősét, szükség esetén a szülőket.  

 

10.3. Járványos megbetegedések  

 

Járványos megbetegedések (pl. tömeges gyomorrontás) észlelése esetén az intézményvezető értesíti a 

mentőket, a Kormányhivatal Népegészségügyi Osztályát, és lehetőség szerint gondoskodik a megbetegedett 

gyermekek elkülönítéséről, orvosi ellátásáról.  

A fenti intézkedéseket követően az intézményvezető tájékoztatja a fenntartót, és az óvodapedagógusok útján 

az érintett gyerekek szüleit. 

 

10.4. Lopás 

 

Amennyiben az intézménybe járó gyermek vagy dolgozó a sérelmére elkövetett lopást bejelenti, az 

intézményvezető feljegyzi a sértett által előadottakat, és haladéktalanul bejelentést tesz a rendőrségen.  

Egyidejűleg felhívja a figyelmet, hogy a feljelentést a sértettnek kell megtenni 

 

11. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával 

kapcsolatos feladatok 

Az intézményben az ünnepélyek, megemlékezések rendjét évenként ismétlődő jelleggel, a korábbi 

hagyományokat ápolva alakítjuk ki. 

 

Az ünnepélyek, megemlékezések pontos időpontját az intézmény éves munkaterve tartalmazza 

 

A rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat és felelősöket a tagóvodák éves munkatervükben határozzák 

meg. 

 

11.1. A hagyományápolással kapcsolatos feladatok 
 

 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. 
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A hagyományápolás elsősorban a nevelőtestület feladata, mely tagjai közreműködése révén gondoskodik 

arról, hogy az intézmény hagyományai fennmaradjanak. 

 

Az intézmény, a tagóvodák eddigi hagyományainak ápolása, ezek gazdagítása, valamint jó hírnevének 

megőrzése, öregbítése az óvodaközösség minden tagjának joga és kötelessége. 

 

A hagyományok ápolásával kapcsolatos teendőket, időpontokat, valamint felelősöket a tagóvodák az éves 

munkatervükben határozzák meg. 

 

A hagyományápolás eszközei: ünnepségek, rendezvények, egyéb kulturális versenyek, egyéb sport 

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

 

Az intézmény hagyományai érintik: az intézmény egész közösségét, gyerekeket, dolgozókat egyaránt 

 

A hagyományápolás külsőségekben is megnyilvánul: jelkép használatával (zászló, jelvény stb.), 

tanulók/gyermekek ünnepi viseletével, az intézmény belső dekorációjával  

 

Az intézmény logója: egy virág motívum, melyben két gyermekarc (kisfiú, kislány) található. A színes 

virágszirmok egy-egy tagóvodát jelképeznek a virág fehér közepe pedig a székhelyintézményt.  

 

A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat teremtsen, majd 

gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről is, továbbadásáról is. 
 

12. Intézményi alapdokumentumok nyilvánossága: 

Az intézmény pedagógiai programja, házirendje, szervezeti és működési szabályzata nyilvános 

dokumentum. A fenti intézményi dokumentumok elérhetők és letölthetők az intézmény honlapján, valamint 

a Közzétételi lista felületén. 

 

Az intézményi dokumentumok egy-egy példánya nyomtatott, fűzött formában elérhető minden tagóvodában 

az arra kijelölt helyen.  

 

A fenti intézményi dokumentumokkal kapcsolatban tájékoztatás kérhető a székhelyintézményben és a 

tagóvodákban: 

• az óvodavezetőtől 

• a vezető helyettesektől 

• tagóvoda-vezetőktől 

• munkaidőben (8-17 óra között) előre egyeztetett időpontban. 

 

13. Adatvédelmi – adatkezelési szabályok  

 

1.1. Jogszabályi alapok 

 

- AZ EURÓPA| PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE 

(2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet a továbbiakban: GDPR); 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXll. törvény (a 

továbbiakban: lnfotv.), 
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- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.); 

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban:Kjt.); 

- a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi l. törvény (a továbbiakban:Mt.);  

- a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (a továbbiakban:Stt.);  

- a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról l szóló 229 /201 2. (VlII. 28.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Nkt.Vhr.); .  

- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20l2012. (Vlll.31.) EMMI rendelet képezi. 

 

1.2.Fogalommeghatározások 

[a GDPR 4. cikkével koherensen átdolgozott szöveg]  

 

A Szabályzat alkalmazása szempontjából: 

 

Adatállomány: az egy nyilvántartórendszerben kezelt adatok összessége. 

 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a 

műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, 

hogy a technikai feladatot az adatokon végzik 

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 

amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon 

végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, 

átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 

felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, 

összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 

amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha 

az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az 

adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. 

 

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 

 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele. 

 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. 

 

Adatvédelmi incidens: az adatok biztonságának olyan sérülése, amely a továbbított tárolt vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését elvesztését, megváltoztatását, 

jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

 

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre 

történő korlátozása céljából. 

 

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 

akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi 

szervek amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós, 
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vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az 

említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelésének meg kell felelnie az adatkezelés céljainak 

megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. 

 

Érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy. 

 

Érintetti jogok: a személyes adatainak kezelésével érintett természetes személyt személyes adatainak 

kezelése kapcsán megillető jogosultságai. 

 

Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és lnformációszabadság Hatóság (NAlH), mely közigazgatási 

eljárás keretében jár el a személyes adatok védelme, illetve az Unión belüli szabad áramlásának biztosítása 

érdekében autonóm közhatalmi szervként. 

 

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az 

adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. 

 

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű 

kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet 

útján jelzi, hogy beleegyezését adja az ót érintő személyes adatok kezeléséhez. 

 

Különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriájába tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai 

származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra 

utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó 

biometrikus adatok az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális 

irányultságára vonatkozó személyes adatok. 

 

Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb 

közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó, vagy közfeladatának 

ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy 

formában rögzített információ vagy ismeret függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes 

jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak 

eredményességére is kiterjedő értékelésére a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó 

jogszabályokra,valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat. 

 

Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek 

nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli. 

 

Nyilvánosságra hozatal : az adat bárki számára hozzáférhetővé tétele 

 

Nyilvántartási rendszer:személyes adatok bármely módon - centralizált, decentralizált vagy funkcionális 

vagy földrajzi szempontok szerint - tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető. 

 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre- az érintettre - vonatkozó bármely 

információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen 

valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy 

testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy 

több tényező alapján azonosítható. 

 

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés 

megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. 

 

1.2. Intézményi specifikáció 
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A köznevelési intézményben történő adatkezelés szempontjából: 

 

Adatkezelő és adattovábbító: köznevelési intézmény, melynek nevében az alapító okiratban, illetve a 

szakmai alapdokumentumban megjelölt képviselője jár el. 

 

Adatállomány: a gyermekek/tanulólk szülők (törvényes képviselők), az alkalmazottak jogviszonyával 

kapcsolatos, jogszabály által előírt módon és formában a köznevelési intézmény által kezelt, feldolgozott és 

tárolt, valamint továbbított személyes adat. 

 

Adattovábbítás: az adatoknak az Nkt. és végrehajtási rendeletei által a Köznevelés Információs Rendszerébe 

és más adatállományokba előírt továbbítása. 

 

Nyilvánosságra hozatal: egyes személyes adatoknak a Köznevelés Információs Rendszerében, az intézmény 

kommunikációs felületein (faliújság, hirdetőtábla stb.) honlapján és más orgánumokon történő közlése. 

 

Értelmezési szabály: ahol a Szabályzat igazgatót említ, intézményvezetőt, intézményvezető-helyettest kell 

érteni. 
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2. Adatkezelés, adatfeldolgozás elvei 
 

2.1. A személyes adat kezelésére és védelmére vonatkozó szabályok 

[GDPR 6. cikk] 

 

Személyes adat akkor kezelhető, ha: 

- ahhoz az érintett hozzájárul az adatkezelés konkrét céljainak megjelölésével, 

- olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik 

fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez 

szükséges; 

- az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 

- az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme 

miatt szükséges; 

- az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 

- az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, 

kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető 

jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az 

érintett gyermek. 

 

Különleges adatot az intézmény csak jogszabály kifejezett rendelkezése vagy az érintett írásos hozzájárulása 

alapján kezel [GDPR 9, cikk]. 

 

Jogszabály közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat 

nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása 

szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett 

hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra 

hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges 

adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni. 

 

2.2. Az adatfeldolgozó tevékenységi köre, kötelezettségei 

 

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit - jogszabály 

keretei között - az adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások 

jogszerűségéért az adatkezelő felel. 

 

Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által meghatározott keretek között 

felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra 

hozataláért. 

 

Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az 

adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat a tudomására jutott személyes adatokat 

kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, 

továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. 

 

Az adatfeldolgozó saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő 

rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. 

2.3. Az adatok védelmének részletes szabályai [GDPR 5. cikk] 
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Személyes adatok kezelésének teljes folyamatában egyszerre érvényesülnie kell a következő adatvédelmi 

elveknek: 

- az adatok kezelése csak a jogszabályi előírásoknak megfelelően, tisztességes eljárás keretében az 

érintett számára átláthatóan történhet, melynek során az érintett bármikor betekintést nyerhet az 

adatainak kezelésébe, élhet érintetti jogainak gyakorlásával, továbbá lehetősége van arra, hogy 

közigazgatási vagy bírósági eljárás útján gyakorolja a jogorvoslathoz való jogát; 

- a személyes adatok kezelése csak célhoz kötötten, a cél eléréséhez feltétlenül szükséges 

terjedelemben és ideig kezelhető, illetve tárolható; 

- az adatok felhasználása során az adatkezelés eredményessége érdekében azok pontosságára és 

teljességére az adatkezelőnek kiemelt figyelmet kell fordítania; 

- az adatkezelést oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai-informatikai vagy szervezési 

intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok 

jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy 

károsodásával szembeni védelmet is ideértve; 

- az adatfelhasználó az adatok kezelése során mindig képes legyen a jogszerű adatkezelés 

kritériumainak igazolására. 

 

Fentiek alapján a Szabályzat szempontjából az adatkezelés célja: kommunikáció. 

 

Fentiek alapján az intézmény - a vonatkozó uniós és nemzeti jogszabályok és a felügyeleti hatóság 

előírásaival összhangban – az érintetteknek a jogszabályokban meghatározott személyes adatait köteles 

nyilvántartani és kezelni. 

 

Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes-e vagy kötelező. Kötelező 

adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet - 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. A tájékoztatásnak ki kell 

terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. A tájékoztatás - 

különösen statisztikai vagy tudományos célú adatkezelés esetén - megtörténhet az adat- 

gyűjtés tényének az érintettek körének az adatgyűjtés céljának, az adatkezelés időtartamának és az adatok 

megismerhetőségének mindenki számára hozzáférhető módon történő nyilvánosságra hozatalával, ha az 

egyénre szóló tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalan költséggel járna. A statisztikai célú adatgyűjtés 

tartalmi körét az Stt. vonatkozó rendelkezései határozzák meg. 

 

Az intézmény vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére 

vonatkozó elvein és gyakorlatán, ezekről a változásokról előzetesen értesíti az intézményhasználók körét: a 

gyermekeket, szüleiket törvényes képviselőiket. A változtatásokat fel kell tüntetni az intézmény honlapján 

is. Az adatkezelésnek mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot kell tükrözniük. 

 

Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, hogy ez a felhasználási mód eltérne a 

személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvektől és céloktól, az intézmény előzetesen írásban értesíti az 

érintetteket (a kiskorú tanulók szüleit, illetve törvényes 

képviselőit), akiknek felajánlja azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, vállalják-e, azaz hozzájárulnak-e az új 

feltételek mentén is személyes adataik korábbiaktól eltérő módon történő kezeléséhez. 

 

Nem minősül a személyes adat védelme szempontjából kockázati tényezőnek, ha a személyes adatokat 

anonim vagy álnevesített információkká alakítják át melynek célja a közérdekű archiválás, tudományos és 

történelmi kutatás, vagy statisztikai célból folytatott adatkezelés, ha a szükséges garanciák biztosítva 

vannak. Ilyen garanciák különösen az olyan technikai és szervezési intézkedések, melyek biztosítják az 

adattakarékosság elvének betartását, illetve ide tartozik az anonimizálás és az álnevesítés. 
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Az érintettek által biztosított személyes adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk össze más forrásból 

származó adatokkal vagy információkkal. Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok 

ilyenfajta összekapcsolása válna szükségessé, ezt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, érintetti 

hozzájárulást követően tesszük meg. 

 

Amennyiben az arra feljogosított közhatalmi szervek a jogszabályokban előírt módon kérnek fel személyes 

adatok átadására, azt a jogi előírásoknak megfelelően teljesítjük. 

 

Az intézmény alkalmazottai vonatkozásában az adatok kezelésének eljárásrendjét a nevelőtestület, valamint 

a közalkalmazotti tanács fórumain, illetve a szokásos belső információs csatornák mentén kell ismertetni az 

érintettekkel. 

 

 

13.1.1. Az adatok nyilvántartási módja  

 

Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő:  

•  papír alapú nyilvántartás  

• számítógépes (elektronikus) nyilvántartás  

 

13.1.2. Adatfelvétellel és nyilvántartásával megbízott dolgozók munkaköri leírásuknak 

megfelelően  

 

Az alkalmazottak adatait felvehetik, nyilvántarthatják:  

• intézményvezető-helyettesek  

• óvodatitkár  

A gyerekek adatait felvehetik, nyilvántarthatják:  

•  intézményvezető-helyettesek  

•  óvodatitkár  

•  óvodapedagógusok  

•  gyermek- és ifjúságvédelmi felelős  

 

13.1.3. Az adatok továbbítása (továbbító és célszemély vagy intézmény)  

 

Az adatok továbbításával megbízott dolgozók:  

Az alkalmazottak adatait továbbíthatják a munkaköri leírásukban szereplő feladatokkal kapcsolatosan:  

• intézményvezető-helyettesek  

• óvodatitkár 

 

A tanulók adatait továbbíthatja:  

• fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv, 

nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adatot továbbíthatja:  

o intézményvezető  

• a sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségre vonatkozó 

adatokat a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek továbbíthatja:  

o intézményvezető,  

o intézményvezető-helyettes,  

o óvodapedagógus, 

o  gyermek- és ifjúságvédelmi felelős  

• a gyermek óvodai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett óvodához:  

o intézményvezető,  

o intézményvezető-helyettes,  
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•  a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel 

foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek, tanuló veszélyeztetettségének feltárása, 

megszüntetése céljából adatot továbbíthat:  

o intézményvezető,  

o intézményvezető-helyettes,  

o óvodapedagógus,  

o gyermek- és ifjúságvédelmi felelős  

 

2.4. Különös preferenciájú adatvédelmi kockázatok és kezelésük eljárásrendje 

 

2.4.1. 

Köznevelés Információs Rendszerén (a továbbiakban: KlR) keresztül történő, jogszabályban meghatározott 

gyermeki/tanulói és alkalmazotti adatok kezelése (adatfelvétel, adatrögzítés, adattovábbítás), a 

gyermekek/tanulók nyilvántartásában és az alkalmazottak személyi anyagában található adatok kezelése az 

adatszolgáltatására vonatkozó jogszabályi előírások alapján az érintetti jogok gyakorlásának biztosításával 

történik. 

A személyes adatok gyűjtésében és kezelésében, valamint anonimizálásában részt vevő személy (az 

intézményvezető által megbízott alkalmazottak) jogviszonyának fennállása és annak megszűnése után is 

köteles az adattitkot megtartani, ezért jogi felelősség terheli. 

Az intézményvezető a jogszabályi kötelezettség alapján kezelendő online felületek adatrögzítői feladatainak 

elvégzésével az óvodatitkárt bízza meg az egyedi munkaköri leírásában foglaltak szerint (munkaköri leírás-

kiegészítés). 

Az intézményvezető a KlR Mesterjelszó-kezelő rendszerén keresztül az egyes adatrögzítési feladatok 

elvégzésével (jogosultságok kiosztása és megerősítése) más intézményi alkalmazottakat is megbízhat. 

Az adatkezelésről szóló megbízást írásba kell foglalni, melyben az adatkezeléssel megbízott alkalmazott 

nyilatkozik arról, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségeit és jogosultságait megértette, azokat 

betartja. Az adatkezelés operatív feladatainak elvégzésével megbízott alkalmazott köteles feladatát az 

elvárható gondosság és a bizalmi viszonyból származó felelősség alapján végezni, és az adattitkot 

megőrizni. 

Az intézményvezető, illetve az általa megbízott alkalmazott köteles az adatkezelés során az adatok 

feldolgozásával kapcsolatos szakmai problémát az intézmény adatvédelmi tisztviselőjével megosztani; 

jogosult az adatvédelmi tisztviselőhöz szakmai tanácsért fordulni. 

Az elektronikus rendszereken történő adatrögzítés és –továbbítás rendjét az ágazati jogszabályok, vagy 

jogszerű keretek között a fenntartói rendelkezések határozzák meg. 

A személyes adatok kezelése célhoz kötöttségének megfelelően a köznevelési intézmény alkalmazotti 

nyilvántartásából személyes adat a kormányhivatal részére is továbbítható az országos pedagógiai-szakmai 

ellenőrzések (tanfelügyelet) továbbá a pedagógusok minősítése lefolytatásának céljából. Ezen adatok 

rögzítése, továbbítása és kezelése céljából az intézményvezető megbízza az intézmény óvodatitkárát. 

Az elektronikusan előállított dokumentumrendszer kezelését és a hitelesített tárolt dokumentumok 

kezelésének rendjét az intézmény szervezeti és működési szabályzata normalizálja. 

2.4.2.  

A pedagógiai szakszolgálati ellátásban részt vevő gyermekek személyes adatai, az őket érintő ellátási 

események és azon nevelési-oktatási intézmény törvényben meghatározott adatai, amellyel az ellátottak 

tanulói jogviszonyban állnak, elektronikus információs rendszeren rögzítendők, melynek adatállományait a 

KlR-t üzemeltető Oktatási Hivatal és az érintett tanulóval foglalkozó szakember viszi fel az lNYR 

adatbázisába. 

2.4.3. 

Az intézmény adatainak pedagógiai szakszolgálatok felé történő továbbítása a kontrollvizsgálati 

kérelmekben és más a szakszolgálat részére továbbítandó dokumentumokban történik, melyek kitöltése 

(adatrögzítés) a fejlesztéssel, gyógypedagógiai megsegítéssel foglalkozó együttnevelést segítő pedagógus 

feladata. Az adatrögzítés és továbbítás pontossága felett az intézmény vezető-helyettese (II) őrködik. Az 
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adatkezelésre vonatkozó protokollról való tájékoztatás az intézményvezető-helyettes (I) feladata, aki ezt a 

nevelőtestületi értekezleten eszközli. 

2.4.8.  

A pedagógiai szakszolgálatokkal való kapcsolattartásnak az lNYR-t érintő valamennyi kérdésével z 

általános igazgatóhelyettes és a fejlesztő munkaközösség vezetője foglalkozik. 

 

 

 

3. Az intézmény érintett felhasználóinak adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos 

jogai, az érintetti jogok biztosítása 
 

3.1. Az intézmény adatkezeléssel érintett felhasználója: 

- tájékoztatást kérhet a rá vonatkozó személyes adatai kezeléséről; 

- kérheti személyes adatainak helyesbítését; 

- kérelmezheti - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével- személyes adatainak törlését; 

- jogosult - a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén - kérni személyes adatai 

kezelésének korlátozását; 

- jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az intézmény rendelkezésére bocsátott személyes adatait 

tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja; 

- tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha azok célja közvetlen üzletszerzés, vagy arra 

irányul 

 

E jogok érvényesítése érdekében az érintett az intézmény adatvédelmi tisztviselőjét személyesen vagy 

írásban (elektronikus úton) megkeresheti az általa érvényesíteni kívánt jogosultság kérelmének előadásával. 

Amennyiben az érintett kérése elektronikus úton 

(telefon, fax, e-mail) nem teljesíthető, vagy az érintett ezt kifejezetten kéri, az adatvédelmi tisztviselő az 

érintettet a vele egyeztetett időpontban az intézmény épületében fogadja, majd - ügyelve arra, hogy ne 

zavarják az intézményben folyó munkát - az érintett kérésének eleget tesz, figyelve arra/ hogy harmadik 

személy személyes adatainak védelméhez való joga ne sérüljön. 

Az adatkezelésről feljegyzést kell készíteni, és annak tényét az adatvédelmi nyilvántartásban rögzíteni kell. 

3.2. 

Az érintett kérelmére az intézmény - adatvédelmi tisztviselője útján - tájékoztatást ad az intézmény általa 

kezelt illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, 

jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekről, továbbá arról, hogy kik és 

milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat (címzetti hozzáférés). Az intézmény köteles a kérelem 

benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül írásban, közérthető 

formában megadni az érdemi tájékoztatást. 

3.3. 

Az érintett személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztatás csak akkor tagadható meg, ha azt jogszabály 

nemzetbiztonsági érdek, honvédelem, a bűnmegelőzés, a bűnüldözés érdekében, az adatkezelésben érintett 

vagy mások jogainak védelme érdekében korlátozza, vagy ha az érintett kérelme egyértelműen 

megalapozatlan, esetleg - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, figyelemmel a kért információ vagy 

tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre. Az 

intézmény köteles az említett érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. 

3.4. 

A valóságnak meg nem felelő adatot az intézmény az érintett kérelmére- amennyiben többoldalúan 

meggyőződött annak helyes voltáról, annak megfelelően - helyesbíteni köteles. Ha a helyesbítésre azért 

kerül sor, mert az adatkezelés folyamán az intézmény felismerte annak szükségességét, és meggyőződött a 

helyes adattartalomról, akkor is értesíteni kell a helyesbítésről az érintettet, ha nem az önkéntes 

hozzájárulása alapozza meg az adatkezelés jogalapját. 

3.5. 
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A személyes adatot törölni kell, ha: 

- kezelése jogellenes; 

- a kezelésében érintett személy kéri, és jogszabály ezt lehetővé teszi; 

- az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható-, feltéve, hogy a törlést 

jogszabály nem zárja ki; 

- az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának jogszabályban meghatározott határideje 

lejárt; 

- azt a felügyeleti hatóság vagy a bíróság határozatában elrendelte. 

3.6. 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az intézmény indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó 

személyes adatokat, az intézmény pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölje,ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon 

kezelték; 

- az érintett visszavonja az adat kezeléséhez való hozzájárulását; 

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

- a személyes adatokat az intézményre alkalmazandó jogszabályban előírt jogi kötelezettség 

teljesítéséhez törölni kell. 

3.7. 

A helyesbítésről és a törlésről az adatkezelésben érintetteket, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek 

korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára 

való tekintettel az adatkezelésben érintett jogos érdekét nem sérti. 

3.8. 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésér az intézmény korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek 

valamelyike teljesül: 

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az intézmény ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

- az intézménynek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéshez vagy védelméhez 

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik  

amíg meg nem állapítható, hogy az intézmény jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos 

indokaival szemben. 

3.9.  

Az adatkezelésben érintett személy tiltakozhat saját helyzetével kapcsolatos okokból személyes adatainak 

kezelése ellen, ha: 

- a személyes adatok kezelése, illetve továbbítása kizárólag az intézmény vagy harmadik személy 

jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést jogszabály rendelte el; 

- a személyes adat felhasználására vagy továbbítására közvetlen üzletszerzés céljából, tudományos és 

történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű 

okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség; 

- a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként jogszabály lehetővé teszi. 

3.10.  

Az intézmény - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától 

számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a 

kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az intézmény köteles az adatkezelést - 

beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni, és az adatokat zárolni, valamint a 

tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a 

tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog 

érvényesítése érdekében. 



Balassagyarmati Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 

56 

Amennyiben az adatkezelésben érintett az intézménynek e döntésével nem ért egyet az ellen - annak 

közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. 

3.11.  

Az intézmény az adatkezelésben érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést jogszabály rendelte el. Az 

adat azonban nem továbbítható a címzett részére, ha a címzett egyetértett a tiltakozással, illetőleg a 

felügyeleti hatóság vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. 

3.12.  

Az érintett a jogainak megsértése esetén az intézmény ellen a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz 

fordulhat a személyes adatainak védelméhez fűződő jogainak megsértése miatt. A jogérvényesítéshez 

szükséges információkról az adatvédelmi tisztviselő az érintettet kérésére tájékoztatja. 

3.13.  

Az adatok őrzésének időtartamáról a jogszabályban meghatározottak szerint a vonatkozó iratkezelési 

szabályok és az irattári terv rendelkezései az irányadóak. 

 

 

4. Adatvédelmi incidens 
 

 

4.1. 

Adatvédelmi incidens észlelése során a köznevelési intézmény bármely alkalmazottjának jelzési 

kötelezettsége keletkezik az adatvédelmi tisztviselő felé, aki az adatvédelemhez fűződő jogsértés vélelmezett 

megtörténtének minden egyedi körülményét mérlegeli. Vizsgálata során azt elemzi, hogy különösen magas 

kockázati szintűnek értékelhető-e az adatvédelmi incidens a természetes személyek jogaira és szabadságaira 

nézve. Következtetéseiről az adatvédelmi incidens kezelésére vonatkozó javaslattétellel együtt 

haladéktalanul tájékoztatja az intézményvezetőt. 

4.2.  

Különösen magas kockázati szintűnek értékelhető az adatvédelmi incidens jellege, ha: 

- a kezelt adat olyan adatbázissal kapcsolható össze, amelynél nincs meg az összekapcsolásra kerülő 

személyes adat vonatkozásában az adatkezelés jogalapja; 

- az érintetti jog gyakorlása során harmadik személy személyes adataihoz történő jogosulatlan 

hozzáférés történik  

-  az intézményi honlap vagy közösségi internetes megosztó oldal olyan személyes adatot (pl. képmás, 

hanganyag, audiovizuális fájl) közöl, melyből az érintett beazonosíthatóvá válik; 

- megsemmisül olyan adat, amely az érintettet megillető jogszabályon alapuló kedvezményhez 

szükséges; 

- a gyermek magaviseletével, sajátos státuszával (sajátos nevelési igény, hátrányos helyzet) 

kapcsolatos adat jut az érintett beleegyezése nélkül harmadik személy tudtára, vagy kerül 

nyilvánosságra, s ebből fakadóan az érintettnek hátránya, érdeksérelme keletkezik. 

4.3. 

Az adatvédelmi incidensről az adatvédelmi tisztviselő feljegyzést vezet, mely bizalmas jellegű, így 

gondoskodik arról, hogy az ne kerüljön jogosulatlanul harmadik személy tudomására. Az adatvédelmi 

incidensekről szóló feljegyzések - a szükséges terjedelemben 

- részét képezik az adatvédelmi nyilvántartásnak. 

4.4. 

Amennyiben az adatkezelői feladatkörében eljáró intézményvezető az adatvédelmi incidenst kritikus 

kockázati szintűnek értékeli, arról indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával 

azután hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak. Ha a 

bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló 

indokokat is. 

4.5. 

Az adatvédelmi incidensről szóló bejelentésben: 



Balassagyarmati Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 

57 

- ismertetni kell az adatvédelmi incidensjellegét, beleértve – ha lehetséges - az érintettek kategóriáit és 

hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát; 

- közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét 

és elérhetőségeit; 

-  ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; 

-  ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett 

intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos 

következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 

4.6. 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és 

szabadságaira nézve, arról az intézményvezető - az adatvédelmi tisztviselő útján – indokolatlan késedelem 

nélkül tájékoztatja az érintettet. 

 

 

5. Az érintettek előzetes tájékoztatása 

 
5.1. 

A köznevelési intézmény az érintettet előzetes tájékoztatás keretében írásos formában tájékoztatja érintetti 

jogainak az adott konkrét adatkezeléshez kapcsolódó gyakorlásának lehetőségeiről, valamint az adatvédelmi 

incidensek esetén követendő belső intézményi eljárásrendről. 

5.2. 

Az érintett kezdeményezésére az előzetes tájékoztatás szóban is nyújtható, melyre az adatvédelmi tisztviselő 

köteles, figyelembe véve, hogy a tájékoztatásnak rövidnek, tömörnek, érthetőnek és egyértelműnek kell 

lennie. 

5.3.  

Az érintetti jogokról szóló - a Szabályzat függelékében szereplő joghozzáférési protokoll könyv alapján 

megfogalmazott – előzetes tájékoztatást a következő formában kell az érintettek számára eljuttatni: 

- adatkérő lap kiegészítő tájékoztató szövege 

- intézményi honlap 

- intézményi hirdetőfal 

- elektronikus kommunikáció (fax, e-mail) 

5.4.  

A köznevelési intézmény vezetője indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb az erre irányuló kérelem 

beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az érintetti jogokkal kapcsolatos kérelem 

nyomán hozott intézkedésekről. A tájékoztatás indokolt esetben maximum két hónappal hosszabbítható 

meg, melynek tényéről az érintettet tájékoztatni kell. 

5.5.  

Az érintettől gyűjtött személyes adatok esetében a következő információkat kell az érintett rendelkezésére 

bocsátani az előzetes tájékoztatás keretében: 

- a köznevelési intézmény neve/ elérhetőségei (cím, telefon, fax, e-mail); 

- az adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége (telefonszám, e-mail); 

- az adatkezelés jogalapja (jogszabályi hivatkozás); 

- az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekei; 

- annak megnevezése, aki számára az adatot továbbítják (címzett); 

- annak ténye, hogy harmadik országbeli címzett részére továbbítják-e az adatot; 

- az adattárolás időtartama; 

- érintetti jogok gyakorlásáról szóló tájékoztatás; 

- amennyiben érintetti hozzájárulás a személyes adat kezelésének jogalapja, a hozzájárulás bármely 

időpontban történő visszavonásának lehetőségéről szóló tájékoztatás; 

- felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, a hatóság elérhetőségei (webcím, e-mail); 
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- az, hogy a személyes adat szolgáltatósa jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, vagy 

szerződés kötésének előfeltétele, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, 

továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása. 

5.6. 

Ha a személyes adatok nem az érintettől származnak, a következő információkat kell az érintett 

rendelkezésére bocsátani az előzetes tájékoztatás keretében: 

- a köznevelési intézmény neve, elérhetőségei (cím, telefon, fax, e-mail); 

- az adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége (telefonszám, e-mail); 

- az adatkezelés jogalapja (jogszabályi hivatkozás); 

- a kezelt adatok kategóriái; 

- annak megnevezése, aki számára az adatot továbbítják (címzett); 

- annak ténye, hogy harmadik országbeli címzett részére továbbítják-e az adatot; 

- a személyes adatok tárolásának időtartama; 

- érintetti jogok gyakorlásáról szóló tájékoztatás; 

- amennyiben érintetti hozzájárulás a személyes adat kezelésének jogalapja, a hozzájárulás bármely 

időpontban történő visszavonásának lehetőségéről szóló tájékoztatás; 

- felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, a hatóság elérhetőségei (webcím, e-mail). 

5.7.  

Az előzetes tájékoztatást 

-  a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok 

megszerzésétől számított ésszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül; 

- ha a személyes adatok használata az érintettel való kapcsolattartás céljára történik, legalább az 

érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; 

- ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal 

való közlésekor 

kell elvégezni. 

 

 

6. Az adatvédelmi tisztviselő és feladatai 

 
A köznevelési intézmény vezetője az intézmény alkalmazottai közül adatvédelmi tisztviselőt bíz meg, 

akinek feladatait az e fejezetben foglaltak alapján munkaköri leírás-kiegészítésben határozza meg. 

 

Az adatvédelmi tisztviselőt szakmai rátermettség és különösen az adatvédelmi jog és gyakorlat szakértői 

szintű ismerete, valamint a feladatok ellátására való személyes alkalmasság alapján kell kijelölni. 

 

Az adatvédelmi tisztviselő az adatkezeléssel és védelemmel kapcsolatos feladatainak ellátása körében nem 

utasítható. Az intézményvezető az adatvédelmi tisztviselőt feladatai ellátásával összefüggésben nem 

bocsájthatja el, és szankcióval nem sújthatja. Az adatvédelmi tisztviselő közvetlenül az intézményvezetőnek 

tartozik felelősséggel. 

 

Az adatvédelmi tisztviselő feladatainak ellátása során a tevékenységéhez szükséges terjedelemben az 

intézményben kezelt valamennyi személyes és különleges adatba betekinthet. 

 

Az adatvédelmi tisztviselőt feladatai teljesítésével kapcsolatban titoktartási kötelezettség vagy az adatok 

bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség köti. 

 

Az adatvédelmi tisztviselő az adatbiztonság megerősítését, az érintettek jogérvényesítésének elősegítését 

célzó tevékenységi körében a következő teendőket látja a köznevelési intézményben: 

- tájékoztat és szakmai tanácsot ad az intézmény adatkezelést végző alkalmazottai részére a GDP& 

valamint az egyéb adatvédelmi jogszabályokból fakadó kötelezettségeikkel kapcsolatban; 
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- ellenőrzi a GDPR-nek valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb rendelkezéseknek való 

megfelelést az intézményben; 

- elkészíti az iratkezelés és az adatvédelem belső intézményi szabályzatainak szövegtervezetét 

lefolytatja az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket (véleményezés), szükség esetén e szabályzatok - vagy 

más kapcsolódó tárgykörű szabályozók – módosítására tesz javaslatot; 

- ellátja az adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos gyakorlati és adminisztratív teendőket a 

Szabályzatban foglaltak a lapján; 

- elkészíti és folyamatosan aktualizálja az előzetes tájékoztatás szövegét; elkészíti a joghozzáférési 

protokoll könyvet; 

- az intézményben folyó adatkezelésről szóló helyzetelemzést készít adatlista formájában (adattérkép); 

- adatvédelmi kockázatelemzéseket készít; 

- közreműködik az érintetti jogok gyakorlásában a Szabályzatban foglaltak alapján; 

- vezeti az adatvédelmi nyilvántartást; 

- együttműködik a felügyeleti hatósággal; 

- az adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti hatóság felé, 

valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele; 

- az adatvédelemmel és az infokommunikációs joggal kapcsolatos ismereteit folyamatosan bővíti, részt 

vesz az ez irányú továbbképzéseken. 

Az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségeit (telefon, e-mail) az intézményi honlapon közzé kell tenni. 

Az adatvédelmi tisztviselő feladatainak elvégzéséhez szükséges adminisztratív feltételeket és a 

munkakörülményeket az intézményvezető köteles biztosítani. 

 

 

7.  Az intézmény informatikai rendszerének működtetésére vonatkozó biztonsági szabályok 
 

7.1. Adat- és titokvédelem 

 

Az intézmény által az alkalmazottak használatára kihelyezett és telepített számítógépeihez való hozzáférés 

felhasználói névvel és a hozzá kapcsolódó jelszóval védett. Minden szolgáltatás/ program és adat elérése 

csak a fenti módon lehetséges. A felhasználók kötelesek jelszót használni, amelynek egyedinek és nehezen 

visszafejthetőnek kell lennie. 

A számítógépeket bejelentkezett állapotban hagyni hosszabb időre nem sza bad. Az ennek következtében 

végrehajtott  illetéktelen hozzáférésekből fakadó károkért a felhasználó anyagilag felel. 

Egyéb célra való információgyűjtésre vagy felhasználásra kizárólag az intézményvezető adhat írásos 

utasítást. llyen információkat csak az intézményvezető általírásban megbízottak gyűjthetnek. 

 

7.2. Input oldali rendszervédelem 

 

A rendszerbe elektronikus formában bekerülő ismeretlen adathordozón lévő adatokat/ programokat minden 

esetben előzetesen ellenőrizni kell vírusvizsgáló szoftverrel. Ha az ellenőrzés vírust talál! vagy a betöltés 

során vírusgyanús esemény történik a folyamatot azonnal meg kell szakítani, 

a számítógépet ki kell kapcsolni, és az óvodavezetőt haladéktalanul értesíteni kell. 

 

Az intézmény informatikai rendszere is az internet oldaláról nézve elektronikus védelemmel (vírusfigyelő és 

-irtó alkalmazások, tűzfal) rendelkezik. Ennek ellenére előfordulhatnak olyan levelek és a levelekhez 

kapcsolt csatolt fájlok, amelyek vírussal fertőzöttek lehetnek. Ha a vírusveszély bármilyen gyanúja felmerül, 

a leírtakhoz hasonlóan kell eljárni. 

 

7.3. Output oldali adatvédelem 
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A rendszerben tárolt adatokat, információkat csak az azok elérésére jogosult felhasználó másolhatja, illetve 

nyomtathatja ki. A fenti rendszerből kikerült adatok és információk kezeléséért annak felhasználója teljes 

felelősséggel tartozik. 

 

7.4. Mentés, megsemmisítés, archiválás 

 

A rendszerben tárolt adatokat rendszeresen menteni kell. A mentés történhet mágneses vagy optikai elven 

működő adathordozóra. A sérült vagy használaton kívül helyezett - hivatalos vagy személyes információkat 

tartalmazó - adathordozók megsemmisítése az óvodatitkár feladata. 

Az ilyen tartalmú rontott papíralapú dokumentumok megsemmisítését úgy kell elvégezni, hogy azok 

azonosításra alkalmatlanok legyenek (pl. rontott fénymásolat). A rendszerben tárolt adatok archiválását a az 

óvodatitkár az intézmény ügyviteli és iratkezelési szabályai szerint végzi. 
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8.Az adatvédelmi nyilvántartás 

 
8.1.  

A köznevelési intézmény - mint közfeladatot ellátó szerv - az adatkezelői felelősségébe tartozóan végzett 

adatkezelési tevékenységeiről írásos nyilvántartást vezet, melynek adminisztratív teendőit az adatvédelmi 

tisztviselő látja el. 

8.2.  

Az adatvédelmi nyilvántartás tartalmazza : 

a) az intézmény nevét és elérhetőségét (cím, telefon, fax" e-mail); 

b) az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségét (telefon, e-mail); 

c) az intézményben folyó adatkezelés céljait; 

d) az érintettek valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetését; 

e) a címzettek kategóriáit, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják ideértve a 

harmadik országbeli címzetteket; 

f) adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő 

továbbítására vonatkozó információkat, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet 

azonosítását; 

g) a különböző adatkategóriák törlésére az irattári tervvel összhangban előirányzott határidőket; 

h) az adatkezelés biztonságát garantáló technikai és szervezési intézkedések általános leírását; 

i) az adatvédelmi incidensekről vezetett nyilvántartást; 

j) az érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelmek számát, időpontját, tárgyának rövid 

bemutatását. 

 

 

 

13.2. Elektronikusan előállított nyomtatványok kezelése  

 

13.2.1. Hitelesítés  

 

•  az intézményvezető aláírásával  

• az intézményvezető aláírásával és az óvoda körpecsétjével  

 

13.2.2. Az elektronikusan előállított és tárolt dokumentumok kezelési rendje  

 

KIR-rendszerben nyilvántartott anyagok esetén: nyomtatás két példányban, intézményvezető aláírása, 

körpecsét (egyik példány postázása, második példány iktatása)  

 

E-mailek: amennyiben választ igényelnek, akkor a nyomtatott példányon az intézményvezető aláírása, 

körpecsét és iktatási bélyegző hitelesít;  

 

13.3. A kiadványozás szabályai  

 

Az intézményben bármilyen területen kiadmányozásra, a kiadványok továbbküldhetőségének és 

irattárazásának engedélyezésére az intézményvezető jogosult. Kimenő leveleket csak az intézmény vezetője 

írhat alá.  

 

Az intézményvezető akadályoztatása esetén a kiadványozási jog gyakorlója az intézményvezető által – 

aláírásával és az intézmény bélyegzőjével ellátott írásos nyilatkozatban – megjelölt, az intézmény magasabb 

vezető beosztású alkalmazottja.  

 

Az intézmény ügyintézésével kapcsolatban keletkező ügyiratoknak az alábbiakat kell tartalmazniuk:  
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•  az intézmény adatai (név, cím, irányítószám, telefonszám, faxszám, e-mail cím)  

•  az irat iktatószáma  

• az ügyintéző neve  

•  az ügyintézés helye és ideje  

 

A kiadvány jobb felső részében a következőket kell feltüntetni:  

• az irat tárgya  

• az esetleges hivatkozási szám  

• a mellékletek száma  

 

A kiadványokat eredeti aláírással vagy hitelesített kiadványként lehet elküldeni.  

Ha a kiadványozó eredeti aláírására van szükség, a kiadvány szövegének végén, a keltezés alatt, a 

kiadványozó nevét, alatta pedig a hivatali beosztását kell feltüntetni.  

 

A hitelesítést a kiadvány jobb oldalán kell elvégezni.  

A keltezés alatt a kiadványozó nevét „s.k.” toldattal, valamint alatta a hivatali beosztását kell szerepeltetni.  

 

Baloldalon „A  kiadvány hiteles” záradékkal kell ellátni. A hitelesítést végző a záradékot aláírásával és az 

intézmény körbélyegzőjével hitelesíti. 

 

14. Egyéb jogszabály által szabályozandó – de más szabályozásban nem 

szabályozható – kérdések 

 
Az óvodában könyvtár nem működik 

 

14.1. Az intézményben folytatható reklámtevékenység 

 

Az intézmény a következők szerint szabályozza az intézményben folytatható reklámtevékenységet: 

 

14.1.1 A tiltott és megengedett reklámtevékenység 

 

Az intézményben a következők kivételével tilos a reklámtevékenység. 

 

Megengedett a reklámtevékenység, ha a reklám: a gyermekeknek, tanulóknak szól, és a következő 

tevékenységekkel kapcsolatos: 

• egészséges életmód,  

• környezetvédelem,  

• társadalmi tevékenység, 

• közéleti tevékenység, 

• kulturális tevékenység. 
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14.1.2. A reklámtevékenység engedélyeztetése 

 

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 őriz, másik példánya 

átadásra kerül az engedélykérőnek. 

 

Az intézményvezető az engedély visszavonására bármikor jogosult. 

 

14.1.3. A reklámtevékenység jellegének besorolása  

 

Az intézményvezető önállóan, illetve az általa jelentősnek minősített reklámtevékenység esetében: 

• a nevelőtestület, 

• a szülői közösség, valamint 

• a gyermek közösségek bevonásával 

Állapítja meg valamely reklámtevékenység jellegét. 

 

Az intézményvezető köteles:  

• a pedagógustól, 

• a szülőtől, 

• gyermekektől, tanulóktól érkező, 

Az intézményben folyó reklámtevékenységgel kapcsolatos észrevételt megvizsgálni. 

 

14.1.4. Az intézményben folytatható reklámtevékenység lehetséges formái, módjai 

 

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 

.  

14.2. Új dolgozó kiválasztásának szempontjai és a betanulási rend folyamatának szabályozása 

 

A szabályozás célja:  

Annak biztosítása, hogy a felvett dolgozók elkötelezettek legyenek az óvoda programjának megvalósítása 

iránt és pozitív benyomásaik legyenek a beilleszkedési folyamatról. 

Felelős: vezető-helyettes és a tagóvoda-vezetők 

Érintettek: Belépő új dolgozók 

A folyamatleírás tartalma: 
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Új kolléga kiválasztásának és hatékony betanulásának szempontjai, kritériumai: 

14.2.1. A kiválasztás feltételei: - óvodapedagógus esetében: 

• megfelelő képzettség (diplomák, tanúsítványok…) 

• széles szakmai tájékozottság,  

• innovációs készség - az óvodavezetővel történő beszélgetés alapján 

• óvodánk szemléletével való azonosulás képessége (Pedagógiai Programunk előzetes 

megismerése, vezetői beszélgetés…) 

• az általános óvodapedagógusi munkaköri leírással való azonosulás 

• egészségügyi alkalmasság 

 

Betanulás rendje: 

A Balassagyarmati Központi Óvoda Gyakornoki Szabályzata részletesen taglalja 

14.2.3. Nevelő – oktató munkát segítők kiválasztásának szempontjai: 

• Megfelelő képzettség (dajkai, pedagógiai asszisztens, pedagógiai, ügyviteli, stb.) 

• Előny a dajka végzettséget igazoló oklevél  

• Előző munkahely pozitív véleménye 

14.2.3. Technikai dolgozók kiválasztásának szempontjai: 

• Minimum nyolc általános, az érettségi előnyt jelent. 

• Előző munkahely pozitív véleménye 

•  

Betanulás:  

Az óvodavezető helyettes kijelöli a támogató dolgozót.  

A támogató bemutatja az új dolgozót mindenkinek, majd nála hospitál 5 napig. A hospitálás alatt elsajátítja a 

teendőket, a betanító egyre több feladat önálló elvégzését bízza a betanulóra.   

A második naptól a csoport óvónője is bekapcsolódik a betanításba és megismerteti a csoport életével, 

szabályokkal az új dolgozót. Bevezeti mindazon dolgokba, amit neki a gyerekekkel kapcsolatos 

tevékenységéhez tudnia kell.  

A betanulási idő maximum 5 munkanap. A betanulási idő végén a segítők a vezető jelenlétében megbeszélik 

a betanulóval a tapasztalatokat, melyről feljegyzés készül.  

 

14.3. Vagyonnyilatkozat nyilvántartása 
 

A Balassagyarmati Központi Óvodában alkalmazandó vagyonnyilatkozat nyilvántartásával, átadásával, a 

vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmével, valamint a vagyongyarapodási vizsgálat 

kezdeményezését megelőző meghallgatással kapcsolatos szabályok (3 sz. függelék) 

 

14.4.Az óvoda helyiségeinek és épületének használatára vonatkozó rendelkezések  

Az intézmény teljes területén tartózkodó személy köteles a közös tulajdont védeni, a berendezéseket 

rendeltetésszerűen használni, az intézmény tisztaságát megőrizni, a tűz, és balesetvédelmi előírásokat, a 

munka – és egészségvédelmi szabályokat betartani, valamint az intézmény zavartalan működéséhez 

szükséges energiával, egyéb anyagokkal takarékoskodni.  

 



Balassagyarmati Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 

65 

Az óvodához jogviszonyba nem tartozó külső igénybe vevők is tartózkodhatnak az épületben / logopédus, 

pszichológus, gyógytornász, előadók egyéb/. Az óvoda helyiségeinek használatára vonatkozó előírások a 

külső igénybevevőkre is vonatkoznak, őket vagyonvédelmi és kártérítési kötelezettség is terheli.  

 

Vagyonvédelmi okok miatt az irodákat és a raktárhelyiségeket használat után zárni kell.  

 

A gyermekek az intézmény területén csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak.  

 

Az intézménnyel jogviszonyban álló személyek csak a részükre engedélyezett helyiségeket használhatják az 

előírásnak és a rendeltetésnek megfelelően. A konyhában, mosókonyhában, az óvoda raktárában csak ott 

munkát végzők tartózkodhatnak.  

 

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

foglaltak szerint lehetséges fenntartói jóváhagyással. Az óvoda épületét és helyiségeit ez idő alatt is csak a 

rendeltetésüknek megfelelően szabad használni.  

 

Az óvoda helyiségeiben párt vagy párthoz kötődő társadalmi szervezet nem működhet. Párt vagy párthoz 

kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem folytatható.  

 

Az óvoda által szervezett, a szülők részvételével tartott rendezvények alkalmával az óvoda helyiségeinek 

használati rendjét az óvodavezető határozza meg.  

 

Az óvoda épületében és kertjében munkaidő után–külön megbízott személy kivételével – szombaton és 

vasárnap, illetve egyéb munkaszüneti napokon nem lehet tartózkodni. A hétvégi munkálatokhoz s a 

rendezvényekhez az óvodavezető engedélye szükséges.  

 

Az óvodák bejárati ajtóihoz és kapuihoz kulccsal rendelkezőket kulcsnyilvántartó szabályzat tartalmazza.(6 

sz függelék) 

 

Az óvoda kulcsának elvesztését azonnal jelenteni kell az óvodavezetőnek, aki megteszi a szükséges 

intézkedést.  

Az intézményen belül szeszesital fogyasztása tilos!  

 

A dolgozók az intézmény helyiségeit nyitvatartási időben akkor és oly módon használják, hogy az ne 

veszélyeztesse a nevelő tevékenységet, és az intézmény egyéb feladatainak ellátását.  

 

 

14.5. A berendezések használati rendje  
 

Az óvoda helyiségeinek berendezési tárgyait, felszerelését nem lehet elvinni abból a helyiségből, amelynek 

a helyiségleltárába tartoznak. Kivételes esetekben a vezető engedélyével lehet.  

Ha az óvoda dolgozója kölcsönbe szeretne venni egy óvodai berendezést, gépet, akkor ezt írásban kell 

kérvényeznie az óvoda vezetőjétől. A kölcsönkérő alkalmazottnak a tárgy átvételéről és az anyagi 

felelősségről elismervényt kell aláírnia. A kiviteli engedély csak a vezető aláírásával érvényes.  

 

Az óvodavezető helyettese illetve karbantartója felelős az óvoda helyiségeinek balesetmentes 

használhatóságáért. Az eszközök karbantartását, javítását a GAMESZ végzi.  

 

Az eszközök, berendezések hibáját az óvónőknek és dadus néniknek kötelességük a vezető helyettes vagy 

vezető tudomására hozni. A hibás eszközöket le kell adni a karbantartónak a hiba megjelölésével. Újbóli 

használatba vételről a karbantartó tájékoztat. 
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Az óvoda területén az épület felszereltségében és a berendezési tárgyaiban előidézett kárt a károkozónak 

meg kell téríteni.  

 

14.6. Az udvar használati rendje  

Az óvoda udvarán az óvodás gyermek csak óvónői felügyelettel tartózkodhat, az ott lévő játékokat, 

létesítményeket csak óvónői felügyelettel használhatják.  

 

Az óvoda udvara nem nyilvános játszótér, az óvodával jogviszonyban nem álló személyek nem 

használhatják. Kivételt képeznek az intézmény által szervezett családi rendezvények.  
 

14.7. A telefonhasználat szabályai  

A gyermekek foglalkoztatása közben sem óvodapedagógus, sem technikai dolgozó nem hívható telefonhoz.  

 

Magánjellegű telefonhívások csak rendkívül indokolt esetben engedélyezettek, abban az esetben, ha a 

gyermekek biztonságos felügyelete óvodapedagógussal megoldott.  

 
Az intézmény területén mobil telefont az alkalmazott munkaidejében csak lenémított állapotban lehet 

tartani. Ettől abban a rendkívüli esetben lehet eltérni - az óvodavezető engedélyével-, ha a munkavállaló 

családtagjának egészségügyi állapota azt indokolja.  

 
14.8. Fénymásolás szabályai  

Az intézményben a szakmai munkával összefüggő anyagok fénymásolása térítésmentesen történik. A 

fénymásolót a vezető és helyettese, valamint az óvodatitkár s az óvoda pedagógusok használhatják.  

 
14.9. Számítógép használatának szabályai  

A vezetői irodában lévő számítógépet – miután az alkalmazottakra vonatkozó személyes adatokat is 

tartalmazz – csak az óvoda vezetője, helyettese és a titoktartással kötelezett óvodatitkár használhatja. A 

vezetői irodát a vezető távollétében zárni szükséges.  

 

Az óvodapedagógusok munkájukkal összefüggésben, térítésmentesen használhatják az óvodavezető 

helyettes szobájában lévő számítógépet.  

Laptopok a csoportokban személyre szólóan vannak kiadva.  
 

14.10. Az óvoda létesítményeinek bérbeadási rendje  

Az óvoda helyiségeinek, létesítményeinek, berendezéseinek bérbeadásáról, ha nem veszélyezteti az 

alapfeladatok ellátását, az óvodavezető dönt. 

 

A bérleti szerződésben ki kell kötni az épületben tartózkodás idejét, a rendeltetésszerű használat módját és a 

bérlő kártérítési kötelezettségét.  

 

14.11. A dohányzásról való rendelkezés  

Az intézmény egész területén és 5 méteres körzetében dohányozni tilos. 

 
14.12. A szülői igények alapján szerveződő önköltséges szolgáltatásokon való részvétel 

szabályai:  

A szülő önkéntes elhatározásán alapuló előzetes, írásos nyilatkozatban közli, hogy gyermeke felügyeletét a 

tanfolyamok idejére, olyan személyre bízza, aki nem az óvoda alkalmazottja  

 

Tudomásul veszi, hogy ezen idő alatt az óvodát nem terheli felelősség  
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A vezető és a szolgáltatást nyújtó közötti együttműködés feltételeit meghatározó dokumentum elkészítése 

vezetői feladat.  

 

A tanfolyamokkal kapcsolatban az intézmény semmilyen kötelezettséget nem vállal.  

Az óvodában bármilyen külső szolgáltatást óvodapedagógus irányításával csak pedagógus végzettségű 

személy tarthat.  

 
14.13. Nevelési időben szervezett, óvodán kívüli foglalkozásokkal kapcsolatos szabályok  

Ilyen programok a következők: helyszíni foglalkozás, kirándulás, séta, színház és múzeum-látogatás, 

kulturális és sport programok, iskolalátogatás, stb. 

 

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

 

Az engedélyezési dokumentumnak tartalmaznia kell a tervezett foglalkozás, kirándulás időpontját, 

helyszínét, a foglalkozás költségvonzatát. A szülő aláírásával adja beleegyezését a programon való 

részvételre.  

 

A csoportok faliújságjain keresztül, a kitűzött havi program keretében kell az ismétlő tájékoztatást megadni 

a szülők felé.  

 

Az óvodavezető tájékoztatása: A tervezett foglalkozás, kirándulás előtt 3 munkanappal szóbeli tájékoztatást 

kell adni az óvodavezető részére a kirándulás feltételeiről.  

Az óvodavezetői engedélyezés feltétele  

• Séta: 25 fős gyermek-csoportnál a kíséretet két óvónő és egy dajka, vagy pedagógiai asszisztens látja 

el;  

• Hosszabb séta alkalmával: 25 fős gyermek-csoportnál a kíséretet két óvónő, egy dajka és még két 

felnőtt kísérő látja el. (szülő vagy dolgozó) 

•  - A csoport felkészítésének megléte (hogyan kell biztonságosan közlekedni);  

•  - A szülői engedélyek megléte, megfelelőssége.  

A pedagógus kötelessége  

•  - Tájékoztatni a szülőt amennyiben részt vesz a programon – a közös szabályokról  

• A külső programok, foglalkozások szervezésére vonatkozó szabályok maradéktalan betartása.  

 

Szülő kötelessége:  

A közös kirándulások esetén a pedagógus által közölt szabályok betartása betartatása.  

 

14.14. A fakultatív hit-és vallásoktatás időpontját és helyét biztosító eljárás rendje  

Az óvoda biztosítja a szülő kérése alapján a gyermek számára a történelmi egyházak által szervezett 

fakultatív hit-és vallásoktatást. Ehhez szükséges az óvoda és az egyház között létrejött együttműködési 

megállapodás, az egyház által biztosított hitoktató.  

 

Az óvodával kötött megállapodás alapján a hitoktatás nem zavarhatja az óvodai életet, a nevelés folyamatát.  

 

Az óvoda biztosítja a tevékenységhez szükséges feltételeket.  

 

Óvodánkban, tiszteletben kell tartani a gyermekek, szülők, alkalmazottak lelkiismereti és vallásszabadságát.  

 

A hit és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához írásban ki kell kérni a szülői szervezet 

véleményét.  
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14.15. Hivatali titok megőrzése  

Az intézmény minden alkalmazottja köteles a hivatali titkot megtartani, nem közölhet illetéktelen személlyel 

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

munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járhat.  

 

Ha jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem adható felvilágosítás azokban a 

kérdésekben, melyek hivatali titoknak minősülnek, és amely nyilvánosságra kerülése az óvoda érdekeit 

sértené.  

 

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

tudomására jutott hivatali titkot megőrizni.  

 

Óvodánkban hivatali titoknak minősülnek a következők  

 

• amit a jogszabály annak minősít,  

• a dolgozó személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok  

•  a gyermekek és a szülők személyiségi jogaihoz fűződő adatok  

• továbbá, amit az óvoda vezetője az adott ügy, vagy a zavartalan működés biztosítása, illetve az 

óvoda jó hírnevének megőrzése érdekében vezetői utasításban, írásban annak minősít.  

 

14.16. Közösségi szolgálat 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény és a 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet 

rendelkezik az önkéntes közösségi szolgálat elvégzéséről. A törvények értelmében az óvoda oktatási 

területen fogadja a város középiskoláinak azon diákjait, akik az általunk meghirdetett projektek 

lebonyolítása által szeretnék teljesíteni közösségi szolgálatukat.  

Cél:  

• Az óvodánkban folyó pedagógiai tevékenységek megismertetése.  

• Gondozási feladatokban tapasztalatokat szerezzenek a diákok 

• Empátia, felelősségvállalás, együttműködés fejlesztése 

• Érdeklődés felkeltése a pedagógus pálya iránt 

A célok sikeres megvalósítása érdekében koordinátorok irányítják intézményünkben a Közösségi 

szolgálatot. 

Az intézmény közösségi szolgálatra meghirdetett projektjeinek listáját az időpontokkal, 

tevékenységekkel, a maximálisan fogadható személyek számát és a koordináló személyek nevével az  

éves munkatervünk tartalmazza,. 

A projektek listáját minden tanév szeptember hónapjában tájékoztató jelleggel megküldjük az óvodával 

együttműködési megállapodással rendelkező középiskolának.  

A Közösségi szolgálathoz projekt mintát az 4. sz. függelék tartalmazza.  

 



Balassagyarmati Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 

69 

15. Munkaköri leírásminták: 

 

 

 

15.2 Óvodavezető-helyettes munkaköri leírása 

1. Az óvodavezető helyettes konkrét feladatai: 

Az óvodavezető helyettes heti munkaideje 40 óra, kötelező óraszáma, melyet a gyerekekkel történő 

közvetlen foglalkozásra köteles fordítani 18 óra/hét.  

Csatolt munkakörben ellátja a Központi óvoda Deák és Kossuth úti intézményegység vezetői feladatát. 

 

2. A vezető helyettes munkáltatói feladatai, melyet a vezető távollétében, vagy megbízása alapján lát el. 

▪ Közalkalmazottak besorolása, illetmény előmeneteli rendszerének figyelemmel kísérése, 

▪ Anyagi és erkölcsi elismerés gyakorlása, 

▪ A közalkalmazottak személyi anyagának kezelése, 

▪ Munkarend meghatározása, munkafegyelem betartatása, ellenőrzése,  

▪ Szabadságolási terv összeállítása, 

▪ Hiányzások nyilvántartása, túlóra írásbeli elrendezése, 

▪ A dolgozók munkavédelmi, baleset és tűzvédelmi oktatásának megszervezése, a terület felelősével. 

2. Pedagógiai feladatai 

▪ Az óvoda helyi nevelési programjának megvalósításában való részvétel 

▪ Az óvodai nevelés országos alapprogramjában megfogalmazott alapelvek érvényesítése, 

▪ Az óvodai nevelőmunkához segítségnyújtás, 

▪ Megbízás szerint a nevelőtestületi és munkatársi értekezletek előkészítése, lebonyolítása, 

▪ A szakmai munkaközösségek segítése, intézményi munkaközösség vezetői teendők ellátása, 

▪ Az önképzések, továbbképzések megtervezésében, lebonyolításában való részvétel, 

▪ Középtávú és éves továbbképzési tervek megbízás szerinti összeállítása 

▪ Egyéni döntés alapján, pályázatokon való részvétel, 

▪ Az óvoda információs rendszerének kialakításában való közreműködés, működtetésben való 

részvétel, 

▪ Az óvodavezető megbízása alapján a nevelőmunka ellenőrzésében, értékelésében, mérésében való 

részvétel, a minőségbiztosítási rendszer kialakításában való aktív együttműködés a szakmai 

szervezetekkel, 

▪ Megbízás alapján beszámolókat készít. 

▪ Figyelemmel kíséri a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek hiányzásait, első hiányzási nap után 

felhívja a szülők figyelmét a következményekre. 

 

3. Tanügy – igazgatási teendők 

▪ A gyermekek felvétele, átvétele a vezető távollétében megbízás alapján 

▪ Részt vesz a vezető kérésére a gyermekcsoportok kialakításában 

▪ Törekedik a gyermekbalesetek megelőzésére 

▪ Közreműködik a gyermekek egészségügyi vizsgálatának megszervezésében 

▪ Megbízás alapján vezeti a tanügy-igazgatási dokumentumokat 

▪ Szakvéleményt ad a tanköteles korú gyermekekről, a vezetővel egyeztet és aláírja azt, 
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▪ Megbízás alapján kapcsolatot tart az általános iskolákkal, 

▪ A gyermekek iskolába íratási teendőivel kapcsolatos adminisztrációs és egyeztetési teendőkben részt 

vesz. 

 

4. Egyéb teendői 

▪ Irattári felügyeletet ellát, gondoskodik az előírás szerinti selejtezésről 

▪ A technikai személyzet munkáját közvetlenül irányítja, megbeszéléseket tart, ellenőrzéseket végez 

körükben 

▪ A nyári zárás ideje alatt a vezető távollétében szervezi az időszakos karbantartási munkálatokat 

▪ A felvételi és mulasztási naplók pontos vezetését rendszeresen ellenőrzi, gondoskodik azok nevelési 

év eleji kiosztásról és nevelési év végi összegyűjtésről- a nevelés nélküli munkanapokkal kapcsolatos 

szervezési teendőket, felügyeli, 

▪ A szülők számára legalább 7 nappal korábban tájékoztatást ad az időpontokról, összegyűjti az 

ügyelet iránti igényeket 

▪ A nevelés nélküli munkanapokon szervezi a technikai személyzet munkáját, mikor hol legyen 

nagytakarítás, hol legyen az ügyeletes csoport, stb 

▪ Az intézmény funkciójából adódóan továbbképzéseket szervez, előkészít, szükség szerint részt vesz a 

lebonyolításban, 

▪ Képviseli az óvodát a vezető megbízása alapján, a fenntartó értekezletein, egyéb rendezvényein, 

▪ Az óvoda dokumentumainak összeállításának előkészítésében részt vállal, 

▪ A dolgozókról különböző nyilvántartásokat vezet, szabadságos kartonokat, helyettesítés, TAJ 

számok nyilvántartását stb., 

▪ A munkavédelmi felelőssel gondoskodik a tanuló és munkahelyi balesetek nyilvántartásáról, 

▪ Az óvodavezető megbízása alapján az óvodai ünnepek és ünnepélyek előkészítésében, szervezésébe, 

lebonyolításában koordinálja az óvónők munkáját, 

▪ Az óvoda tárgyi, dologi feltételeinek biztosításában részt vállal, segít a beszerzésben, az 

eszköznorma szerinti igény megtervezésében, 

▪ A selejtezési bizottság tagjaként részt vállal a feladatokban. 

 

5. Bizalmas információk 

A tanulók, szülők személyiségi jogait, érintő információkat megőrzi, egyéb esetben, a közalkalmazotti 

törvényben foglaltak szerint jár el. 

 

15.3 Tagóvoda vezető munkaköri leírása minta 

Heti munkarendje 40 óra. A kötelező óraszáma heti 26 óra a gyermekcsoportban tölti, a fennmaradó órában vezetői 

feladatokat, valamint a nevelőmunkával összefüggő feladatokat lát el. Továbbá szervezi, irányítja a nevelést 

tagóvodájában, megszervezi a szülők tájékoztatását a törvényi előírásoknak megfelelően.  

 

1. Pedagógiai feladatai 

▪ A nevelési program célkitűzéseit figyelembe véve segíti az óvodapedagógusok nevelő, tervező munkáját, annak 
szakszerű végrehajtását. 

▪ Segíti a szakmai munkaközösség munkáját. 
▪ Segít az óvodapedagógusoknak a különböző programok szervezésében, lebonyolításában. Így: - kirándulásokat, 

sétákat, különböző gyermeki programokat szervez. 
▪ Biztosítja a nevelés – oktatáshoz szükséges eszközöket. 
▪ Koordinálja a szakmai innovációt. 
▪ A helyi minőségügyi programban megfogalmazottak megvalósítását elősegíti. 
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▪ Szervezi az óvodájában tervezett bemutatókat, nyílt napokat, fogadóórákat. 
▪ Pedagógiai ellenőrzéseket végez. 
▪ Figyelemmel kíséri a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek hiányzásait, első hiányzási nap után felhívja a 

szülők figyelmét a következményekre. 
 

2. Gazdasági feladatai 

- Beszedi az étkezési térítési díjakat, ha szükséges (Ipolyszög, Patvarc) 

- Összegyűjti a szakmai eszköz igényeket és a gazdasági ügyintézővel, beszerezteti azokat. 

- Részt vesz az éves statisztika elkészítésében. 

- Adatot szolgáltat a törzskönyvhöz. 

- Elvégzi a leltározást, selejtezést. 

- Munkavédelmi bejárást végez évente 2 alkalommal 

- A balesetvédelmi feladatok betartását figyelemmel kíséri. 

- Rendben tartja a megőrzendő dokumentumokat, ha szükséges a selejtezést előkészíti. 

- Felel a tagintézmény ésszerű, gazdaságos működéséért 

- Egyéb feladatai 

- Munkaidő beosztást készít 

- Ellenőrzéseket végez az ellenőrzési tervben megfogalmazottak szerint 

- Elkészíti a szabadságolási tervet 

- A munka és tűzvédelmi terv betartását ellenőrzi. 

- Kapcsolatot tart a Központi óvodával és a többi tagóvodával 

- Évente elégedettségmérést végeznek az intézményben az ő vezetésével. 

- Az óvodai rendezvények szervezése a feladata. 

- A szülői szervezettel folyamatosan kapcsolatot tart. 

- Figyelemmel kíséri a pályázatok kiírását, részt vesz annak elkészítésében. 

- Kapcsolatot tart az óvodaorvossal. 

- A központi óvodavezető távollétében képviseli az óvodát. 

- Biztosítja intézménye és a Központi óvoda közötti információk időbeni áramlását 

- Felelősséggel tartozik az ÁNTSZ által elrendelt zárlat betartásáért 

- Járván esetén a Járványügyi Intézkedési Tervnek megfelelően cselekszik.  

- Vállal Központi Óvodát, átfogó megbízatásokat is 

- Az egyéni megbízatások szerint munkatervet készít, rögzíti a plusz feladatokkal kapcsolatos 

teendőket, időbeni elosztást 

- A vezetői tanácskozásokon, megbeszéléseken rendszeresen részt vesz. 

- Heti, illetve havi rendszerességgel megtartja intézményében a munkatársi értekezleteket 

 

 

15.4. Dajka munkaköri leírás minta 

- A dajkák a következőképpen dolgoznak: 

- Nyitós műszak: 6.00 – 14.00 

- Köztes műszak: 8.00 – 17.00 

- Zárós műszak: 9.00 – 17.00 

- Alapelv: A gyerekek ellátása az elsődleges tennivaló, azt követik a mindennapos teendők, a 

takarítási és egyéb szervezési feladatok végzése. 

Dajkaként a saját csoportjáért és a hozzá tartozó egyéb helyiségekért felelős. 

- Munkaidejét a saját csoportjában a gyerekek közt tölti (csoportban, mosdóban, udvaron, sétán, 

egyéb rendezvényeken). Szükség szerint segít a szomszédos csoportban is (ha ott hiányzás 

vagy egyéb ok miatt nincs dajka). 

A csoportban segít: 
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- Foglalkozásbeli szervezési teendők végzésében, pl. testnevelés foglalkozás előtt erősen 

kifacsart vizes ruhával, feltörli a termet, segít a gyermekek öltözködésénél, terem 

rendezésében, vagy ábrázolás foglalkozásnál az eszközök rendbetételénél, gyurma táblák, 

lemosását végzi, stb. 

- Foglalkozások ideje alatt a játszó gyermekekkel játszik, halk beszélgetésre hívja fel a 

figyelmet. 

- Étkezés után az edényeket kihordja a csoportjából, és rendbe teszi a csoportot. 

-  Ha nincs konyhás az edényeket, elmosogatja (3 fázisban). 

- Segít a gyerekek öltözködésénél, egyéb gondozási teendők ellátásánál, az udvari játék 

beindításánál. Pl: a homokozó vagy egyéb udvari eszközök kikészítésénél. 

- A csoporttal az udvaron tartózkodik 

- Étkezésnél segít a gyerekek kiszolgálásánál, szem előtt tartva azokat a nevelési feladatokat, 

amit az óvónők kialakítanak a csoportban. 

- Délutáni pihenés alatt a saját csoportja mosdójához tartozó egyéb helyiségeket kitakarítja. A 

csoportjában a textíliákat tartja karban, illetve egyéb szükséges teendőket végez. 

- 14. 30 - 15. 00-kor kezdődik a folyamatos ébresztés, elrakja az ágyakat, segít a gyermekek 

körüli gondozási teendőkben. Az uzsonnánál használt edényeket kihordja a tálaló kocsira és a 

kocsit eltolja a tálaló konyhára, majd elmosogat, ha szükséges.  

Az udvaros hiányzása esetén az udvar gondozása, söprögetés, locsolás, stb. a feladata. 

A következőkért felelős: 

Heti feladatok: 

- Játékok, polcok és bútorok lemosása, fertőtlenítése. 

- A fürdőszoba teljes takarítása (csempe, WC, elválasztók) 

- Az iroda és a mellékhelyiségek takarítása. 

- A fogmosó poharak, fésűk fertőtlenítése. 

- A törölközők, asztalterítők mosása, vasalása. 

- Hétfőn reggel a gyermek- és felnőtt törölközőkről gondoskodik minden csoportban, felhelyezi azokat 

a törölközőtartóra. 

Időszakos feladatok: 

- Babaruhák, textíliák szükség szerinti mosása, javítása, varrása. 

- A gyermekek ágyneműinek váltása, mosása, vasalása 2- 3 hetente. 

- Fertőző betegség esetén teljes fertőtlenítést végez. 

- Évente 4 alkalommal nagytakarítást végez (függönymosás, ablaktisztítás, radiátorok, ablakkeretek, 

ajtók lemosása.) 

- Az arra rászoruló gyereket szükség szerint lemossa, tisztába teszi – megszégyenítés nélkül. 

Kötelessége: 

- A csoport óvónői kérésére segít a foglalkozási és egyéb játékeszközök készítésében. 

- Minden esetben előnybe kell részesíteni a közvetlenül a gyermekcsoporthoz kapcsolódó feladatokat. 

- Segítséget nyújt foglalkozások előkészítésében. 

- Testnevelés foglalkozások során átkíséri a csoportot a tornaszobába. Szükség szerint segít az 

öltözésben, vetkőzésben. Foglalkozás után kitakarítja a tornaszobát. 

- Saját munkája elvégzése után köteles a csoportban tartózkodni. 

- Az udvaros hiányzása esetén az udvar és a járda rendbetartása. 

- A konyhás hiányzása esetén köteles a déli időszakhoz kapcsolódó konyhai teendőket elvégezni, s az 

uzsonnát elkészíteni, csoportokba felhordani., ugyanígy a tízórait. 

-  A konyhát kitakarítani 

  Felelőssége: 

- A rábízott gépeket és eszközöket rendeltetésszerűen és a munkavédelmi előírásoknak megfelelően 

használja, állagmegóvásukról gondoskodik. 

- Az épület biztonsága érdekében záráskor ellenőrzi a nyílászárókat, világítást, vízcsapokat. 

- Az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik. 

- A csoport textíliáival, evőeszközeivel, edényeivel a leltár szerint elszámol, vezeti a törési naplót. 
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- A tűz és munkavédelmi előírásokat mindenkor betartja. 

Bizalmas információk kezelése: 

- A gyermekekről pedagógiai információt, az óvoda belső életéről, gazdasági helyzetéről 

felvilágosítást illetéktelen személynek nem adhat. 

- A gyermek fejlődéséről a szülőket nem tájékoztathatja. 

Elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyeket a vezető óvónő alkalmanként a feladatkörébe utal.  

A csoportszobán kívüli egyéb helyiségek takarítását óvodánként meghatározottak szerint végzik. 

Azokban az óvodákban, ahol nincsenek alkalmazva konyhai kisegítők a HACCP előírásnak megfelelően, 

végzik a dajkák a teendőket. 

 

15.5. Az óvodapedagógus munkaköri leírás minta 

 

Az óvodapedagógus konkrét feladatai 

Az óvodapedagógus munkaideje heti 40 óra ebből kötelező óraszáma, melyet a gyerekekkel történő 

közvetlen foglalkozásra köteles fordítani heti 32 óra.  

Munkáját heti váltásban vagy napi váltásban végzi. 

Feladata: 

- Az óvodai nevelés országos alapprogramjában megfogalmazott elvek érvényesítése. 

- Az óvoda Pedagógiai Programjának megvalósításában való aktív részvétel. 

- A választott munkaközösségben való aktív részvétel. 

- A törvényben előírt továbbképzési óraszám teljesítése, ebből következően továbbképzésen való 

részvétel. 

- A szakmai önképzésre folyamatosan fordítson gondot. 

- A gyermekcsoportban töltse kötelező óraszámát, megfelelően előkészített tevékenységeket, tanulási 

folyamatokat, ismeretszerzési lehetőségeket biztosítson a gyermekek számára. 

- Legyen tudatában annak, hogy a gyermeknevelés meghatározó egyénisége, modell, esetenként 

példakép a gyerek előtt. 

- A család mellett és nem helyette, partnerként vesz részt a nevelési folyamatban. 

- A vele kapcsolatba kerülő személyekkel szemben érvényre juttatja tiszteletét, probléma és 

feladatérzékenységét. 

- Kifejezésre juttatja műveltségéből fakadó etikus, esztétikus magatartását óvodán belüli és kívüli 

életben egyaránt, pedagógushoz méltón viselkedik mindig és mindenhol. 

- A vezető engedélye nélkül a gyermekcsoporttal nem hagyja el az óvodát. 

- A gyermek fejlődését nyomon követi, tapasztalatairól a szülőt tájékoztatja, rendszeresen tart szülői 

értekezletet, évente 2-3 alkalommal, ehhez kapcsolódóan szükség szerint fogadóórát, ahol pontosan 

és aktívan részt vesz 

- Biztosítja a nyugalmat, a szeretetteljes légkört a gyermekcsoportban. 

- Felismeri a gyermeknél a pozitív vagy negatív irányban eltérő képességeket,  

- Rendelkezik a gyermek adottságaiból eredő másság tiszteletben tartásával, toleranciával, együtt érző, 

oda- és ráfigyelő szeretetteljes magatartással 

- Tudja, hogy a képességek egy adott gyermek esetében is polarizáltak, a gyerek fejlődése egyeletlen, 

ezért alkalmazni tudja a gyermekeknél differenciált nevelés módozatait. 

- Tiszteletben tartja a gyermekeket. A gyermeki jogok érvényesüléséről gondoskodik. 

- aktívan részt vesz az éves munkaterv szerinti ünnepélyeken, rendezvényeken 

Tanügy-igazgatási teendői  

- Szakvéleményt ad a tanköteles korú gyerekről, a vezetővel, a szülővel és a nevelőtestülettel egyeztet, 

és aláírja azt. 

- Megbízás alapján kapcsolatot tart az általános iskolával. 

- A gyermek iskolába íratási teendőiről tájékoztatja a szülőket. 

- Közreműködik a gyermekek egészségügyi vizsgálatának megszervezésében. 

Bizalmas információk kezelése 
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- Az intézmény működésével kapcsolatos információkat bizalmasan kezeli. A gyermekek, a szülők és 

a munkatársak személyiségi jogait érintő információkat megőrzi, egyéb esetben a közalkalmazotti 

törvényben jár el. 

Adminisztrációs és egyéb teendői 

- A gyermekek személyiség –lapjait az intézmények szabályzataiban foglaltak szerint vezeti. 

- A gyermekcsoport csoportnaplóját a pedagógiai program szerint naprakészen vezeti. 

- A gyermekcsoport mulasztási naplóját pontosan, naprakészen vezeti.  

- Egy – egy nevelési év lezárásakor az óvoda vezetőjének, vagy helyettesének megfelelően kitöltve 

személyesen leadja. 

- Gyermekről szükség szerint véleményt ír (szakértői, vagy rehabilitációs bizottság, illetve nevelési 

tanácsadó számára) 

- A csoport dokumentumaiért felelősséggel tartozik bármilyen okból történő távolléte alatt is. 

Ehhez kapcsolatos egyéni feladatok: 

- tagóvoda-vezető helyettes. 

- BECS vezetője 

- BECS team tagja 

- munka és tűzvédelmi felelős 

- gyermek és ifjúságvédelmi felelős 

- szakszervezeti bizalmi 

- közalkalmazotti tanács vezetője 

- közalkalmazotti tanács tagja 

- munkaközösség vezető: 

- Jegyzőkönyvvezető az óvónői megbeszéléseken, a nevelési értekezleteken 

- a közös ünnepélyek szervezéséért felel 

- pályázati kiírások figyelése, pályázatírás kiosztása 

- kompetencia szakmai vezető 

- referencia intézmény szakmai vezető 

- Zöld Óvoda szakmai vezetője 

- Gyakornoki mentor 

- Projekt felelősök 
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15.6.Takarító (udvaros) munkaköri leírás minta 

 

Heti munkaideje 40 óra  

Munkaidő beosztása: napi 8 óra 

Feladatai:  

- Folyamatosan tisztán tartja az intézmény épülete előtti járdát, teraszait, kertjét felgereblyézi, a 

belső közlekedési utakat söpri 

- Udvar, kert, udvari építmények, udvari játékok gondozása, rendben tartása, napi takarítása 

- Tavasztól ősz végéig reggel nyolc óráig, valamint tizenkét óra után a homokozókat 

átgereblyézi, meglocsolja és felássa, feldobálja. 

- Virágoskertet, naponta meglocsolja, szükség szerint metszi a fákat és bokrokat 

- Márciustól októberig minden nap fellocsolja az udvart,  

- Amikor az udvaron lecsökkennek a teendők, segít egyéb teendők elvégzésében., helyiségek 

rendben, tartásában (pince, kazán, garázs stb. 

- Télen eltakarítja a havat, jég mentesíti a járdákat, lépcsőket, teraszokat 

- Fűnyírás, fű gereblyézése, amikor a gyerekek nem tartózkodnak az udvaron  

- Állandóan gondoskodik a balesetet okozó tárgyak eltávolításáról az óvoda zárt részén belül 

(üveg, törött játék, stb.,) valamint az épületen kívül a gyermekek által leggyakrabban használt 

területeken (bejárati rész, stb). Köteles a szerszámokat olyan helyen tárolni, hogy azok ne 

jelentsenek veszélyt. 

- Szükség szerint segít a raktárak rendezésében, takarításában 

- Nyárion a karbantartás alatt szükség szerint ügyeletet tart, ez idő alatt elvégez kisebb 

munkákat (játékok és egyéb tárgyak festése) Férfiak esetében a GAMESZ szakemberei mellet 

segédmunkásként közreműködnek a felújításoknál. Női munkaerő esetében a takarításban 

részt vesz. Egyéb udvari teendőit ellátja  

- Ezen felül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, amelyekkel az óvodavezető megbízza. 

A munkafegyelem betartásával kapcsolatos feladatai: 

- Köteles betartani a balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat 

- Köteles munkahelyén beosztásának megfelelő időben pontosan megjelenni és a rendszeresített 

jelenléti ívet saját kezűleg aláírni, feltüntetve a munka kezdésének és befejezésének időpontját 

- Bármilyen okból történő távolmaradást köteles a munkakezdés előtt telefonon, vagy bármely 

más módon felettesének bejelenteni 
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15.7. A pedagógiai asszisztens munkaköri leírás minta 

 

Cél: Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése A pedagógiai program eredményes 

megvalósítása, a gyermekek zavartalan és folyamatos ellátása érdekében segítse az 

óvodapedagógusok munkáját. 

Közvetlen felettese: Intézményvezető-helyettes 

Heti munkaidő: 40 óra 

Munkakör betöltéséhez szükséges elvárások 

           Alapkövetelmény Egészségügyi alkalmasság,  

büntetlen előélet 

           Iskolai végzettség, szakképesítés Középfokú végzettség, új alkalmazás esetén pedagógiai 

asszisztensi végzettség 

          Elvárt ismeretek Az óvoda nevelési és egészségügyi előírásainak, belső 

szabályzatainak ismerete 

          Szükséges képességek Szeretetteljes és példaadó viselkedés  

Személyes tulajdonságok 

Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiénia, segítőkészség 

Főbb felelősségek és tevékenységek  

- A gondjára bízott gyermekek testi épségéért teljes körű felelősséggel tartozik. Köteles 

gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek foglalkoztatásáról, 

fejlődésük optimális segítéséről az óvodapedagógusok iránymutatása szerint: 

- a gyermekek felügyeletének biztosításánál, 

- a párhuzamosan végezhető tevékenységek megszervezésében és lebonyolításában, a lassabban 

haladó, egyéni segítséget igénylő gyermekek megsegítésében,  

- a másság elfogadtatásában (személyes példaadás), 

- a gyerekek biztonságos körülményeinek megteremtésében, a balesetek elkerülésének 

kivédésében, 

- a tevékenységszervezés feltételeinek zökkenőmentes feltételeinek biztosításában, 

- az óvodai ünnepségek, hagyományok megszervezésében, lebonyolításában, 

- figyelemmel kíséri a csoportra, gyerekekre vonatkozó terveket, azok megvalósítását 

felelősségteljesen segíti. 

- Segíti a gyerekek befogadásának zökkenőmentessé tételét. 

- Aktívan részt vesz a gyermekek gondozási teendőinek ellátásában, így:  

▪ az étkeztetésnél,  

▪ az öltözködésnél,  

▪ a tisztálkodásban,  

▪ a levegőztetés előkészítésében és lebonyolításában. 

- Sétánál, óvodán kívüli foglalkozásoknál, kirándulásoknál segíti a gyermekek utcai 

közlekedését, a programokon való kulturált részvételt. 

- A délután folyamán – a pedagógus útmutatása szerint – segít a szervezett tevékenységek 

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

- Csendes pihenő alatt és szabadidejében szemléltető eszközöket készít, azokat karbantartja, 

előkészíti a következő napokra.  

- Segít a gyermekek hazabocsátásánál.  

- Óvónői útmutatás alapján önállóan egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést végez. 

- A megtanult fejlesztő terápiák egyes elemeit a pedagógus út-mutatása szerint a gyermekekkel 

gyakorolja.  

- Szükség szerint közreműködik a gyermekek orvosi vizsgálatánál, vizsgálatra vagy hazakíséri 

a gyermeket, ha erre utasítást kap.  

- Kisebb baleset esetén elsősegélyt nyújt, de erről mindenképpen értesíti a beosztott 

pedagógust vagy vezetőt.  
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- Ismeri az intézmény alapdokumentumait.  

- Munkáját minden esetben az említett dokumentumok alapján és a pedagógusok útmutatása 

szerint végzi. 

Általános magatartási követelmények 

- A gyermekek, a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait maradéktalanul 

tiszteletben tartja, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ ad.  

- Munkatársaival együttműködik. 

- A munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő és  

- az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsít: 

- a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően,  

- a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján figyelembe véve, 

- munkaidején kívül sem tanúsítva olyan magatartást, amely közvetlenül és ténylegesen 

alkalmas munkáltatója jó hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony 

céljának veszélyeztetésére, 

- véleménynyilvánításhoz való jogát a munkáltató jó hírnevét, jogos szervezeti érdekeit 

súlyosan sértő vagy veszélyeztető módon nem gyakorolhatja, 

- köteles a munkája során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni, ezen túlmenően sem 

közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben 

jutott a tudomására. 

Különleges felelőssége 

- Tevékenységét az intézményvezető-helyettes közvetlen irányítása mellett végzi. Felette az 

általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Munkaköri leírását az 

intézményvezető készíti el. 

- A gondjára bízott gyermekek testi épségéért teljes körű felelősséggel tartozik.  

- 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. 

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére. 
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15.8. Az óvodatitkár munkaköri leírás minta 

 

- Cél: Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése. Az óvodai ügyvitel szervezése és 

adminisztratív végrehajtása Adatrögzítési feladatok ellátása. A házipénztár kezelése. 

Alapvető tájékoztatási és protokoll szervezési feladatok ellátása 

Közvetlen felettese: Intézményvezető-helyettes 

            Heti munkaidő: 40 óra 

           Munkakör betöltéséhez szükséges elvárások 

           Alapkövetelmény Büntetlen előélet 

           Iskolai végzettség, szakképesítés Középiskola/gimnázium,  

Elvárt ismeretek 

- Az óvoda belső szabályzatainak ismerete 

- Igazgatási és jogi alapismeretek 

- Pedagógiai alapismeretek 

- Ügyviteli és titkári alapismeretek  

- (gépírás, gyakorlott szintű számítógép használat) 

- Gazdálkodási alapismeretek (pénzügyi-számviteli) 

            Szükséges képességek Önálló munkavégzés. Együttműködés  

          Személyes tulajdonságok Kiegyensúlyozottság, pontosság, megbízhatóság, türelem 

Példamutató magatartás és megjelenés 

Jó kommunikációs és szervezőkészség 

Feladatkör részletesen 

- A gyermekenkénti és a csoportonkénti nyilvántartást vezeti. 

- A számítógépes adatbeviteli feladatokat folyamatosan elvégzi. 

- Számlákat összegyűjti, utalványos lappal együtt továbbítja a GAMESZ-nak. 

- Felelősséggel vezeti a munka- és védőruha-nyilvántartást 

- Elvégzi a vagyonkezeléssel járó munkálatokat, leltározást, selejtezés-előkészítést. 

- Az óvodára érvényes rendeleteket, utasításokat betűrendes mutatóba bejegyzi. 

- Előkészíti a vezető részére a felvétellel, kilépéssel kapcsolatos adminisztrációt, szabadság-

nyilvántartást, szükség szerint végzi a postázást. 

- A baleseti jelentéseket a vezető utasítása szerint határidőre elkészíti, elpostázza. 

- A vezető utasítása szerint a hiányzásjelentést, a helyettesítési elszámolásokat határidőre 

elkészíti. 

- Végzi az iktatást, figyelemmel kíséri az ügyiratok bonyolítási rendjét és a határidő betartását.  

- Gondoskodik róla, hogy az irat útja pontosan követhető, ellenőrizhető és visszakereshető 

legyen. 

- Vezeti a vezető utasítása szerint a személyi nyilvántartó lapokat. A személyi anyagokat az 

irattári tervnek megfelelően rendezi az intézményvezető utasítása alapján.  

- Gondoskodik arról, hogy a hatáskörébe utalt dokumentumok rendezett és bármikor 

ellenőrizhető állapotban legyenek, és az ügyviteli rendnek megfeleljenek. 

- Irattári selejtezést segíti. 

- A vezető utasítása szerint intézi és nyilvántartja a pedagógus-igazolványokat. 

- A döntés-előkészítő háttéranyagokat összeállítja, szerkeszti, továbbítja. 

- Közreműködik a személyzeti és munkaügyi ügyintézésben. 

- Ebéd- és egyéb térítési díjak beszedése. A befolyt összeget a szabályzatokban leírt 

rendelkezéseknek megfelelően kezeli. 

- A vezető utasítása szerint kifizeti a napi kisebb összegű beszerzéseket az ellátmányból, a 

rovatot pontosan elszámolja. 

- A készpénzelőleget vezetői utasításra megigényli, elhozza és határidőre elszámolja. 

- Titkársági feladatkörbe tartozó gazdálkodási feladatokat ellát (pl. házipénztár kezelése; 

útiköltség-elszámolás). 
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- A számlákat naprakészen kezeli. 

- Gondoskodik arról, hogy az általa kezelt, a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat és 

megállapítás az adatkezelés teljes folyamatában megfeleljen a jogszabályi rendelkezések 

tartalmának. 

- Nyilvántartja és kezeli a gyermek kedvezményes vagy ingyenes étkeztetési díjának 

megállapításához szükséges adatokat. 

- Átveszi a közérdekű adatot igénylő által benyújtott forma-nyomtatványt, és ellenőrzi, hogy az 

igény teljesíthetősége szempontjából megfelelően töltötte ki, szükség szerint a kitöltéshez 

segítséget nyújt, majd soron kívül továbbítja az óvoda vezetőjének. 

Általános magatartási követelmények 

- A gyermekek, a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait maradéktalanul 

tiszteletben tartja, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ ad. 

- Munkatársaival együttműködik. 

- A bizalmi munkakörének ellátásához szükséges és az adott helyzetben általában elvárható 

magatartást tanúsít: 

• a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően,  

• a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján figyelembe véve, 

• munkaidején kívül sem tanúsítva olyan magatartást, amely közvetlenül és ténylegesen 

alkalmas munkáltatója jó hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a 

munkaviszony céljának veszélyeztetésére, 

• véleménynyilvánításhoz való jogát a munkáltató jó hírnevét, jogos szervezeti érdekeit 

súlyosan sértő vagy veszélyeztető módon nem gyakorolhatja, 

• köteles a munkája során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni, ezen túlmenően 

sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével 

összefüggésben jutott a tudomására, 

• bizalmasan kezeli a dolgozók személyi adatait, az intézmény vezetőjével folytatott 

beszélgetések témáit, nem szolgálgat adatot, információt a gyermekekről, 

• munkája során, telefonbeszélgetéskor, levelezés kezelésekor rendkívül körültekintően 

jár el.  

• Személyi, pénzügyi adatokat csak intézményvezetői engedéllyel adhat ki. 

Különleges felelőssége 

- Közalkalmazotti alapnyilvántartás vezetése  

- KIR rendszerbe az adatok felvitele, rögzítése, módosítása 

- Írásos anyagok (elemzések, tervek, szerződések, utasítások) témakörök szerinti, betűrendes 

feldolgozása 

- A pedagógusok és a többi dolgozó adatváltozásairól feljegyzések vezetése 

- Az elektronikus rendszer használata során nyomtatja és irattárba helyezi az alábbi 

dokumentumok papíralapú másolatát:  

▪ az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, . 

▪ az alkalmazott pedagógusokra, dajkákra vonatkozó adatbejelentések, 

▪ a gyermekek jogviszonyára vonatkozó bejelentések,  

▪ az október 1-jei pedagógus- és gyermeklista elkészítése. 

- Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény 

bélyegzőlenyomatával és az igazgató aláírásával hitelesített formában tárolja.  

- Az adatvédelmi szabályzat előírásait betartja. 

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére. 
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15.9. Óvodapszichológus munkaköri leírás minta 

 

- Munkaideje tejes állás esetén heti 40 óra (részmunkaidő esetén arányosan csökkennek az 

időkeretek), mely az alábbiak szerint oszlik meg: 

• Heti 22 óra kötelező óraszám: a gyermekekkel és szülőkkel való közvetlen 

foglalkozás az iskolában az óvodavezetővel egyeztetett munkabeosztás szerint, az 

óvodapedagógusokkal a gyermekek ügyében folytatott konzultáció, a gyermekek 

ügyében a szülővel folytatott konzultáció. 

• Heti 10 óra kötött munkaidő, amelyben: felkészül a pszichológiai foglalkozásokra, 

rendszeres (4 óra) egyéni, vagy csoportos megbeszélésen való részvétel a Pedagógiai 

Szakszolgálat szakembereivel, óvoda- és iskolapszichológus koordinátorával,szükség 

szerint további eseti konzultáció a koordinátorral, óvoda- és iskolapszichológus 

kollégákkal, szakmai konzultációk a kliensek érdekében intézményekkel és 

személyekkel, esetenként külső ismeretterjesztő előadás tartása. 

• Heti 8 óra kötetlen munkaidő: a munkanaplóban a foglalkozás befejezésekor 

feljegyzések készítése, és ezek időszakonkénti összefoglalása, pszichológusi 

szakvélemény készítése, szakmai ismeretek bővítése, továbbképzéseken való 

részvétel (Országos és helyi Iskolapszichológiai Módszertani Bázis rendezvények). 

• A kontaktórán túli 10 óra kötött munkaidő eltöltésének helyéről az óvodavezető a 

pszichológussal való megállapodás keretében rendelkezik. 

 

- Az óvodapszichológusi munkáról az óvodavezető (az intézményben kijelölt vezető pl. 

tagintézmény-vezető) által meghatározott időpontban beszámolót készít oly módon, hogy az 

adatvédelmi törvény és a Pszichológus Etikai Kódex előírásait maximálisan figyelembe 

veszi. 

- Elvégzi azokat a munkakörének megfelelő szakfeladatokat, melyekkel az óvodavezető 

esetenként megbízza. 

Szakmai feladatainak részletezése, a KNT 20/2012sz. végrehajtási rendelete szerint: 

- Munkáját az óvodavezetővel (az intézményben kijelölt vezetővel) való rendszeres 

egyeztetésben, az óvodai és pszichológiai szempontok egyidejű figyelembe vételével végzi. 

Az alábbiakban felsorolt óvodapszichológusi feladatkörből az óvoda részéről leginkább 

igényelt és szakmailag indokolt feladatokat látja el a rendelkezésre álló időben. 

- Konzultáció egyénileg és csoportosan  

• az óvoda valamennyi pedagógusával történő, esetkezeléshez kapcsolódó konzultáció, 

• az óvodai beilleszkedés és óvodai életmódhoz való alkalmazkodás segítése, 

• együttműködés egyéni, csoportos, illetve az óvodát érintő problémák és módszertani 

kérdések kezelésében,   

• módszertani kérdések megbeszélése, új módszerek bevezetésének támogatására, 

• csoportfeladatokhoz való segítségnyújtás,  

• speciális vagy kritikus helyzetek kezelése, esetmegbeszélő csoport tartása 

óvodapedagógusok számára. 

- Pszichológiai ismeretek átadása a nevelési intézményben egyéni, vagy csoportos formában, a 

nevelőtestület számára. 

- Pszichológiai szempontok érvényesítése a társas kapcsolatok feltérképezésében és 

elemzésében 

•  óvodai csoportba való beilleszkedés segítése, csoportos megfigyelés szabad játék 

helyzetben, 

• társas kapcsolatok, közösség fejlesztésének segítése, óvodai ellátás keretében javasolt 

csoportfoglalkozás  

• a szakvélemény (saját mérés, vagy szakértői vélemény) szerint beilleszkedési, 

szocializációs, és képességfejlődési problémákkal küzdő gyermekek számára. 
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- A preventív mentálhigiénés feladatok szervezésében való részvétel a nevelési intézményben 

az egyén, a csoport, és az intézményi szervezet szintjén.  

• a nevelési intézményben az egészségfejlesztési feladatok megszervezése, 

• csoportfoglalkozások tartása, és segítségnyújtás, 

• elméleti és gyakorlati ismeretek átadása, előadások tartása és szervezése szülőknek, és 

pedagógusoknak, pl.: kommunikáció fejlesztése, stresszkezelés, konfliktuskezelés, 

agressziókezelés, drog prevenció. 

- Pszichológiai ismeretek átadása egyéni, vagy csoportos formában, a gyerekek számára. 

- Krízistanácsadás: váratlan súlyos élethelyzetekben:  

• kortárshaláleset,  

• súlyos óvodai kudarcélmény, 

• váratlan családi krízishelyzet  

- pszichés segítséget nyújt, illetve megszervezi segítségnyújtást, 

- konzultál az érintett pedagógusokkal, 

- továbbá terápiás vagy más kezelés szükségessége esetén továbbirányít a pedagógiai 

szakszolgálathoz vagy más szakellátást biztosító intézményhez. 

- Magatartási, viselkedési, és tanulási problémák előszűrése, javaslattétel a probléma további 

kezelésére 

• az óvónők által jelzett, vagy szülő által igényelt esetekben, beilleszkedési, 

szocializációs, és képességfejlődési problémák diagnosztikus vizsgálata, 

szakvéleményezése, - szükség esetén - szakértői bizottság elé irányítása, és 

javaslattétel a további gondozási feladatokra. 

- Előkészítő diagnosztikai vizsgálatok és pszichológiai vélemény készítése 

• iskolaérettségi vizsgálati javaslathoz, 

• szakértői bizottságok elé irányításhoz. 

- Tehetséggondozás: tehetséges gyerekek azonosítása és gondozása. 

 

- Tanácsadás és ismeretterjesztés szülők számára 

• iskolaválasztási kérdésekben, 

• az óvodából az iskolába való átmenet segítése a gyermek vizsgálatával, és szülői 

tanácsadással, 

• nevelési tanácsadás szülők részére egyéni, vagy csoportos formában igény szerint, 

• család és óvoda együttműködésének segítése, 

• elméleti és gyakorlati ismeretek átadása: előadások tartása, és szervezése pl. 

szülőfórum, szülői értekezlet tartása, 

• szülőcsoport. 

- Kapcsolattartás 

▪ Intézményen belül: folyamatos kapcsolattartás és építés  

▪ az óvoda vezetőjével, vezetőségével 

▪ pedagógusaival, szakmai munkaközösségeivel, 

▪ valamint a segítő szakemberekkel (fejlesztőpedagógus, gyermekvédelmi felelős, 

logopédus, pedagógiai asszisztens, orvos, védőnő, stb.). 

- Intézményen kívül: 

▪ tankerületi Pedagógiai Kabinet szakmai közösségeivel, 

▪ a Pedagógiai Szakszolgálat szakembereivel, vizsgálatra, egyéni pszichoterápiára 

és pedagógiai fejlesztésre irányítás, 

▪ Gyermekjóléti Szolgálattal esetjelzés, ill. a védelembe vett gyermekek 

gondozása kapcsán, 

▪ Családsegítő Szolgálattal, 

▪ további speciális szakintézményekkel. 
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▪ Szülőkkel: gyermekük esetének gondozása kapcsán, általános tájékoztatás és 

ismeretterjesztés. 

- Kutatás, elemzések végzése egyes csoportok, korcsoportok és meghatározott társadalmi-

kulturális hátterű tanuló rétegek munkamódjának és munkakapcsolatainak vizsgálata, országos 

programok vagy helyi innovációk nyomon követése és segítése. 

- Tevékenységét a gyermekvédelmi, az adatvédelmi és a személyiségi jogok védelméről szóló 

törvények szellemében, az önkéntesség elvének betartásával végzi. A Pszichológusok Etikai 

Kódexének (www.mpt.hu) előírásait munkája során betartja. 

A munkaköri leírás a 2011. évi CXC nemzeti köznevelési törvény, a törvény 20/2012-es EMMI 

végrehajtási rendelete 132.§ és a 326/2013. Kormányrendelet 17.§ (3.) bekezdésének 

figyelembevételével készült. 

 

 

 

http://www.mpt.hu/


Balassagyarmati Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 

83 

Záró rendelkezések 

 

A szervezeti és működési szabályzat elkészítése az intézményvezető felelőssége, az óvoda 

nevelőtestülete fogadja el, az alkalmazotti közösség és a szülői szervezet véleményének és a 

fenntartó egyetértésének figyelembevételével, amely az óvodavezető jóváhagyásával válik 

érvényessé. 

 

A hatálybalépéssel egyidejűleg érvényét veszti a Képviselő testület OISMB 14/2009 (IX. 28) sz. 

határozattal jóváhagyott szervezeti és működési szabályzata. 

 

Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása az óvoda valamennyi alkalmazottjára kötelező, 

megszegése esetén az óvodavezető munkáltatói jogkörében intézkedhet. 

 

Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően 

 

Módosítása: az óvodavezető hatásköre, kezdeményezheti a fenntartó, a nevelőtestület, a szülői 

közösség és a KT elnöke és a jogszabályi kötelezettség. 

 

Az SZMSZ 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 

 

 

Záradék 

 

A fenti szervezeti és működési szabályzatot a Központi Óvoda nevelőtestülete a 

…………………………-án megtartott határozatképes nevelőtestületi értekezletén 100%-os 

szavazataránnyal elfogadta. Ezt a tényt az értekezleten készült jelenléti ív és jegyzőkönyv tanúsítják. 

 

A szülői munkaközösség az SZMSZ-szel kapcsolatban …………………..-án véleményt nyilvánított, 

melyet a mellékelt nyilatkozat tartalmaz. 

 

 

 

Balassagyarmat,   

 

 

 

 Knyazoviczkiné Rutai Gabriella 

  óvodavezető 

SZMSZ módosítása: 

 

2017. március:   Adatok frissítése, az intézményi önértékelés során feltárt hiányosságok pótlása 

2018. október:   Az adatvédelmi , adatkezelési szabályok módosítása a GDPR  előírásai alapján 
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Mellékletek 

Mellékletek az iratkezelési szabályzathoz 

1. sz. melléklet 

 

 

Tartós távollétem esetére felhatalmazom Bobák Kálmánné nevű vezető helyettest, hogy 

helyettem, ellássa az ügyiratkezelés felügyeletét. 

 

A meghatalmazás tartalma, terjedelme:    A vezető távolléte alatti időtartam. 

…………………................................................................................................................ 

…………………................................................................................................................ 

…………………................................................................................................................ 

…………………................................................................................................................ 

…………………................................................................................................................ 

…………………................................................................................................................ 

 

 

 

Kelt: …........................................, …................................................ 

 

 

___________________________          __________________________ 

             meghatalmazó               meghatalmazott 
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2. sz. melléklet 

Az Intézményhez érkezett küldemények átvételére, szignálására az alább felsorolt dolgozók 

jogosultak: 

 Név: Beosztás: 

Balassagyarmati Központi óvoda: 

 Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 

 Bobák Kálmánné óvodavezető helyettes 

     Király Marietta  óvodavezető helyettes 

 

 Markóné P. Katalin  óvodatitkár 

Tagóvodákban:  

A hivatalos küldeményeket a tagóvodák-vezetői kötelesek a Balassagyarmati Központi 

Óvoda felé minél előbb továbbítani 

 Slezák Mónika 

 Király Marietta 

 Janák Nóra 

 Gálikné Túri Andrea 

 Kurunczi Zsoltné 

     Majoros Zsoltné 

 

Kelt: ..........................................., ................................................... 

        ______________________ 

                aláírás 
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Függelék 
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1. számú függelék 

 

Aláírási jogosultság 

 

A Balassagyarmati Központi Óvodában az aláírásra jogosultak megnevezése: 

Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető,  

Bobák Kálmánné óvodavezető helyettes.  

Az aláírás mellé a Balassagyarmati Központi Óvoda kör alakú bélyegzőit használhatják. 

Intézmény megnevezése Vezető neve, aláírása Bélyegző lenyomata 

Központi Óvoda 
Knyazoviczkiné Rutai 

Gabriella 

 

 

Központi Óvoda Bobák Kálmánné  
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Pályázatok beadása illetve elszámolása esetén, ha a tagóvodák külön pályáznak, a pályázati 

adatlapot, a tagóvoda-vezető és a Központi Óvoda vezetője együttesen írják alá.  

Intézmény megnevezése Vezető neve Aláírása 

Nyitnikék tagóvoda Slezák Mónika 
 

Meseerdő tagóvoda Király Marietta  

Székhelyintézmény Bobák Kálmánné  

Cseperedő tagóvoda Janák Nóra  

Játékvár tagóvoda Gálikné Túri Andrea  

Ipoly-parti Csipcsirip 

tagóvoda 
Kurunczi Zsoltné  

Patvarci Hársfavirág 

tagóvoda 
Majoros Zsoltné  
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1/3. számú függelék 

Központi Óvoda 

2660 Balassagyarmat Deák F. út 19 

 

Megbízás utalványozási jog átruházására 

 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(II.19.) kormányrendelet (Ámr.) 78.§(1) bekezdése 

értelmében ………………………(név) közalkalmazottat megbízom dologi kiadások előirányzat tekintetében az 

utalványozási jogkör gyakorlására ………………..Ft összeg erejéig, helyettesítésem idején az utalványozási 

jogkör gyakorlására. 

 

Az átruházott gazdálkodási jogkörben köteles a hatályos jogszabályok betartásával eljárni, különös 

tekintettel az Ámr. rendelkezéseire 

 

 

Balassagyarmat, ………………………. 

 

………………………………….. 

költségvetési szerv vezetője 

 

A megbízást tudomásul vettem. 

 

Balassagyarmat,…………………………. 

 

……………………………… 

megbízott közalkalmazott
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Balassagyarmati Központi Óvoda 
2660 Balassagyarmat Deák F. út 19. 

Pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlására jogosult személyek nyilvántartása 
2015. szeptember 01-től 

 A B C 

 
Jogosult neve Jogosult aláírása 

Megjegyzés pénzgazdálkodási jogkörök 

terjedelme 

Kötelezettségvállalás Knyazoviczkiné Rutai Gabriella  Teljes jogkör 

Utalványozás Knyazoviczkiné Rutai Gabriella  Teljes jogkör 

 Bobák Kálmánné   Dologi kiadások 

 Bobák Kálmánné    Helyettesítés idejére 

Teljes jogkörre kiterjed 

Szakmai teljesítésigazolás Knyazoviczkiné Rutai Gabriella  Teljes jogkör 

 Bobák Kálmánné    Helyettesítés idejére 

Teljes jogkörre kiterjed 

 Bobák Kálmánné    Dologi kiadások 

A: Nyomtatott betűvel 
B: Aláírás 
C: Belső szabályozás alapján választandó ki 

Teljes jogkör (minden előirányzatra kiterjed) 
Személyi juttatások és munkaadói járulékokra 
Dologi kiadásokra 
Külön megbízás alapján helyettesítésem idejére 
teljes jogkörre kiterjed 

Dátum:……………………………………………………………………………………. 

költségvetési szerv vezetője 
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1/2. számú függelék 

Központi Óvoda 

 

2660 Balassagyarmat Deák F. út 19. 

 

Megbízás szakmai teljesítés igazolás ellátására 

 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (II. 19.) kormányrendelet (Ámr.) 76. § (5) bekezdése 

értelmében ……………………..közalkalmazottat megbízom dologi kiadások előirányzat(ok) tekintetében a 

szakmai teljesítés igazolás gyakorlására, helyettesítésem idején a teljes jogkör gyakorlására. 

 

A szakmai teljesítés igazolás gyakorlása során a hatályos jogszabályok, betartásával kell eljárni, különös 

tekintettel az Ámr. 76. § rendelkezéseire. 

 

 

 

Balassagyarmat,  

 

………………………………… 

költségvetési szerv vezetője 

A megbízást tudomásul vettem. 

 

Balassagyarmat,  

 

………………………………… 

megbízott közalkalmazott 
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1/4. számú függelék 

Bejelentés aláírási jogosultság változásáról 

 

 

 

 

 

A Balassagyarmati Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatában feltüntetett Aláírási 

Jogosultságokban ………………………..(dátum) a következő változás állt be: 

 

……………………….(név)tagóvoda-vezető helyett …………………………(név).bízom meg a 

…………………………….(intézmény) tagóvoda tagóvoda-vezetői feladatainak ellátására……………(dátum) 

Utalványozási joga a térítési díjak befizetése és visszafizetése esetén érvényes. 

 

 

Az utalványozás az alábbiak szerint hiteles. 

 

 

Aláírás                                                                bélyegző 

 

 

 

Balassagyarmat …………………………… 

 

Knyazoviczkiné Rutai Gabriella 
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Kulcskezelési szabályzat 

 

Általános rendelkezések: 

- Minden alkalmazott a rábízott óvodai kulcsokat napi rendszerességgel hozza – viszi. 

- A kulcsokat másnak át nem adhatják, személyes felelősséggel tartoznak érte.  

- A kulcs esetleges elvesztését, megrongálódását azonnal jelzik az óvoda vezetőjének. 

-  Az udvari tárolók délutáni bezárásáért a kulcsok helyére tételéért felelős: 

- Udvaros 

- A délutános ügyeletes óvodapedagógus 

- Délutános dajkák 

 

- A gyermekcsoportok, mosdók, szertárak nyitottak, kulcs nem tartható bennük a gyermekek veszélyeztetése, 
esetleges balesetek, váratlan események elkerülése végett!  

- Az óvodavezetői iroda zárható szekrényeihez az óvodavezető és az óvodavezető helyettes rendelkezik 
kulcsokkal, melyeket maguknál tartanak, másnak át nem adhatnak 

- Zárcsere esetén a tagóvoda vezető felelőssége új kulcsok beszerzése, a régi összeszedése. 
 

 

 

Balassagyarmati Központi Óvoda Székhely 

 

Az óvoda kapuinak és épületeinek nyitásához, zárásához a következő személyeknek van kulcsa: 

„A” Épület: 

Serfőző Gáborné:                            

 1 db kapukulcs  

 1 db konyhai bejárati ajtókulcs 

 

Klagyivik Dóra: 

     1 db kapukulcs 

     1 db konyhai bejárati ajtókulcs 

Horváth Irén:  

1 db konyhai bejárati ajtókulcs 

1 db kapukulcs 

 Stolcz Tamás:                                      

1 db kapukulcs 

 Bobák Kálmánné:                            

 1 db kapukulcs 

 1 db terasz bejárati ajtókulcs 

 1 db irodaajtó kulcs 

 1 db”B” épület első bejárati ajtókulcs 
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 Knyazoviczkiné Rutai Gabriella:       

 1 db kapukulcs 

 1 db terasz bejárati ajtókulcs 

 1 db irodaajtó kulcs 

  1 db „B”épület első bejárati ajtókulcs 

Kulcstartó szekrényben található kulcsok: 

„A” épület:  

                   1 db bejárati ajtókulcs (ajtóban) 

                   1 db terasz bejárati kulcs (ajtóban) 

                   2 db postaláda kulcs 

                   2 db játéktároló kulcs 

                   1 db bungi kulcs 

                   3 db nagykapu lakatkulcs 

                   2 db tisztítószer tároló kulcsa 

                   1 db tisztítószer tároló lakatkulcs 

„B” épület: 1 db kapukulcs 

                   2 db első bejárati ajtókulcs 

Egyéb kulcsok: 

                   1db kulcs vezető helyettes irodájához (ajtóban) 

                   1 db kulcs a vezetői iroda ajtóban 

                   1 kulcscsomó iratos szekrényekhez a vezetői irodában 

                   2 db iratos szekrény kulcs a helyettesi irodában 

                   1 db pince kulcs ajtóban 

 „B” Épületben: 1 db középső bejárati ajtókulcs (irodában) 

 Polonkai Viktória: 1 db kapukulcs 

                                   1 db első bejárati ajtókulcs 

 Sunyál Gyöngyi: 1 db kapukulcs 

                               1 db első bejárati ajtókulcs 
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Nyitnikék Tagóvoda Kulcsnyilvántartó jegyzék 

2020. augusztus 17. 

 

1. Vuts Tímea: 

- 1 db nagykapu kulcs 

- 1 db kiskapu kulcs 

- 1 db „A” épület bejárat-alsó 

 

 

2. Országné Csábi Éva: 

- 1 db nagykapu kulcs 

- 1 db kiskapu kulcs 

- 1 db „A” épület bejárat-alsó 

 

3. Sramó Renáta: 

- 1 db nagykapu kulcs 

- 1 db kiskapu kulcs 

- 1 db „B” épület bejárat-alsó 

 

4. Szedlák Antalné: 

- 1 db nagykapu kulcs 

- 1 db kiskapu kulcs 

- 1 db „A” épület bejárat-alsó 

 

5. Lajkó Mária: 

- 1 db nagykapu kulcs 

- 1 db kiskapu kulcs 

- 1 db „A” épület bejárat-alsó 

 

6. Majoros Lászlóné: 

- 1 db nagykapu kulcs 

- 1 db kiskapu kulcs 

- 1 db „B” épület bejárat-alsó 

7. Slezák Mónika: 

- 1 db nagykapu kulcs 

- 1 db kiskapu kulcs 

- 1 db „A” épület bejárat-alsó 

- 1 db „B” épület bejárat-alsó 

…………………................... 

Aláírás 

…………………................... 

Aláírás 

…………………................... 

Aláírás 

…………………................... 

Aláírás 

…………………................... 

Aláírás 

…………………................... 

Aláírás 

…………………................... 

Aláírás 
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Az kijelölt tároló szekrényben elhelyezett közös használatra bocsájtott kulcsok: 

- „A” épület kinti WC 

- „A” épület mosókonyha 

- Nevelői szoba 1-2 

- „A” épület személyzeti WC 

 

Az „A” épületben el van helyezve egy ’B’ épület kulcsa. És a ’B’ épületben is el van helyezve egy ’A’ 

épület kulcs. 

Kazánház kulcs a ’B” épületben van elhelyezve.  

 

 

 

A kiadott kulcsokért felelősséget vállalok. 

 

 

Balassagyarmat, 2020. augusztus 14. 

 

 

 

 

 

 

KULCSÁTADÁS 

 

 

 

Golyán Szabina a Mosoly EGYMI dolgozója 2020.09.29-én 2 db kulcsot kapott az A épület hátsó 

csoportszobájához 1 db-ot és a kis irodához 1 db-ot. 
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Kulcskezelési szabályzat 

Meseerdő tagóvoda 

2020-2021 

Kulcsok: 

külső bejárati kulcs  6 db 

belső bejárati kulcs  6 db 

kapukulcs   2 db 

folyosó kijárati kulcs  2 db 

irodakulcs   2 db 

pince kulcs   2 db 

postaláda kulcs                           1 db 

öltözőajtó kulcs                          1 db 

vízóraakna kulcs                        1 db 

tisztítószerszekrény kulcsok      2 db 

 

Az óvodához a következő személyeknek van kulcsa: 

- Király Marietta 

1 db külső bejárati kulcs 

1 db belső bejárati kulcs 

1db folyosó kijárati kulcs 

 

- Molnár Krisztina 

1 db külső bejárati kulcs 

1 db belső bejárati kulcs 

 

- Nemesvári Eszter 

1 db külső bejárati kulcs 

1 db belső bejárati kulcs 

 

- Kardos Anita 

1 db külső bejárati kulcs 

1 db belső bejárati kulcs 

 

- Hatala Lászlóné 

1 db külső bejárati kulcs 

1 db belső bejárati kulcs 

 

- László Barna 

1db kapukulcs 

 

Az intézményhez tartozó többi kulcs a nevelői irodában található fali kulcstartó szekrényben vannak elhelyezve.  

A Balassagyarmati Központi Óvodában 1 db külső bejárati ajtókulcs és 1 db belső bejárati ajtókulcs van leadva. 

Balassagyarmat, 2020-11-04 

                                                                               Király Marietta 

                                                                              tagóvoda vezető 
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Cseperedő Tagóvoda: 

Kulcsok: 

Bejárati kapu:    6 db 

Kis kapu: 1 db. 

Hátsó kapu: 1 db 

 Főbejárat 6 db 

 Oldalsó bejárat  3 db 

 Hátsó ajtó:  1db. 

 Pince ajtó: 1 db. 

 Padlás ajtó: 1 db. 

 Kisház ajtó: 1 db. 

 Csoportszobákhoz (4): 1-1 db. 

 Tornaszoba: 1 db. 

 Irodai szekrények: 2 db. 

 Vegyi anyagtároló: 1db. 

 

A következő személyek rendelkeznek óvodai kulcsokkal 

➢ Janák Nóra : Bejárati kapu, főbejárat, irodaszekrények, vegyi anyagtároló 

➢ Tolnai Péter (Udvaros): Bejárati kapu, főbejárat 

➢ Szokol Andrea: Vegyi anyagtároló 

➢ Dajka néniknek : ( Fábry Adrienn, Szokol Andrea, Reiter  Anett) 

               Bejárati kapu , főbejárat 

 

Az iroda melletti kulcstartó szekrényben található kulcsok: 

  - kisház, kiskapu, hátsó kapu, oldalsó bejárat 

Csoportszobák és tornaszoba kulcsai: Az irodai szekrényben elzárva vannak. 

Reggel az udvaros és dajka nyitja, délután a dajka nénik zárják az óvoda épületét. 

A kulcsokból 1db nagykapu és a 2db főbejárati kulcs a Központi Óvoda páncélszekrényében is elhelyezésre 

került. 
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                                                  Kulcskezelési szabályzat 

                                                    Játékvár Tagóvoda 

                                                           2020/2021.   

 

 

Kapukulcs                            8 db 

Fő bejárati kulcs                           8 db 

Bejárati ajtókulcs                           3 db 

Konyhai bejárati ajtókulcs                         1 db 

Nagy bejárati kapukulcs (lakat1-2-es kapu)            2 db 

Kazánház bejárati kulcs (első- hátsó)                        2 db 

Kazánház belső bejárati kulcs                         1 db 

Csoportszobák bejárati ajtóihoz 2-2 db kulcs összesen 8 db 

Nevelőszobához kulcs                          1 db 

Vezetői iroda kulcsa                          1 db 

Csoportszobákhoz 1-1 db kulcs összesen                      4 db 

Tágulási tartájhoz tartozó kulcs (tetőn)                        1db 

Tornaszoba ajtókulcs                          2 db 

Tornaszobához tartozó folyosó ajtókulcs                       2 db 

Tornaszoba bejárati ajtókulcs                         2 db 

Tornaszoba oldalsó bejárati ajtókulcs                        2 db 

 

 

Az óvoda dolgozói közül az alábbi személyek rendelkeznek kulcsokkal: 

 

Gálikné Túri Andrea tagóvoda vezető: 

1db kapu, 1-1 db bejárati kulcs, főbejárati kulcs 

Mák Katalin tagóvoda vezető helyettes: 

1 db kapu és 1 db főjárati kulcs 

     Minden dajkánál:  

     (Koplányi Sándorné, Vácziné Molnár Edit, Tomony Tímea, Petrik Jánosné) 

1-1 db kapu és 1-1 db főbejárati kulcs 

 

 

Az intézmény zárásáért a dajkák, tagóvoda vezető, tagóvoda vezető helyettes a felelősök. 

      Az épület többi kulcsa a Nevelőszobában található. 

A Központi óvodában egy lezárt borítékban egy kapukulcs és egy főbejáratkulcs található. 
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Patvarci Hársfavirág Tagóvoda 

Az óvodához tartozó kulcsok  

Nagyméretű kapukulcs:  4 db 

A tálaló konyhát nyitó biztonsági zárhoz tartozó kisebb kulcs- 4 db 

Az óvoda épületének ajtaját nyitó kulcs-4 db 

 Az udvari tároló kamrát nyitó kisméretű lakat kulcs-2 db 

A nagy kaput nyitó lakatkulcs- 1 db. 

 

Személyek felsorolása , akiknek kulcsuk van az intézményhez:  

 

Majoros Zsoltné 

bejárati kapukulcs, tálalókonyhai kulcs, bejárati ajtókulcs/ 

Fábri Jánosné 

bejárati kapukulcs, tálalókonyhai kulcs, bejárati ajtókulcs  

Kalmár Erika 

 bejárati kapukulcs, tálalókonyhai kulcs, bejárati ajtókulcs 

 

1 készlet tartalék kulcskészlet az irodás napra érkező óvónő részére, hogy zárni tudja az intézményt / ez 

heti 1 napon, hétfőn / 

A kulcsok biztonságos megőrzéséért és szakszerű használatáért, valamint az intézmény biztonságos 

zárásáért minden felsorolt alkalmazott teljes felelősséggel tartozik.  
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Ipoly-parti Csipcsirip Tagóvoda: 

Az óvodához tartozó kulcsok: 

 5 db. kapukulcs 
 4 db. bejárati ajtókulcs 
 4 db. konyha felöli bejárati ajtókulcs 
 2 db irodai ajtókulcs 
 2 db kazánház kulcs 
 2 db. udvari kisraktár ajtókulcs (Önkormányzati eszköz tároló) 
 2 db nagykapu lakatkulcs 

Az óvoda dolgozói közül az alábbi személyeknél vannak kulcsok: 

Kurunczi Zsoltné 

- 1 db. kapukulcs 
- 1 db. bejárati ajtókulcs 
- 1 db. konyha felöli bejárati ajtókulcs 
- 1 db irodai ajtókulcs 
- 1 db. kazánház kulcs 
- 1 db. udvari kisraktár ajtókulcs 
 

Gordos Mónika 

- 1 db. kapukulcs 
- 1 db. bejárati ajtókulcs 
- 1 db. konyha felöli bejárati ajtókulcs 
 

Kerékné Paff Tímea 

- 1 db. kapukulcs 
- 1 db. bejárati ajtókulcs 
- 1 db. konyha felöli bejárati ajtókulcs 
-  
Ipolyszögi Önkormányzat Hivatala  

- 1 db. kapukulcs 
- 1 db. nagykapu lakatkulcs 
- 1 db. bejárati ajtókulcs 
- 1 db. konyha felöli bejárati ajtókulcs 
- 1 db. kisraktár ajtókulcs 
Az óvoda épületében – konyhában – a fiókban elhelyezett kulcsok: 

- 1 db. kapukulcs 
- 1 db. kazánház kulcs 
- 1 db. irodai ajtókulcs 
- 1 db. nagykapu lakatkulcs 
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JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSI TERV 

az intézményben előforduló enterális vagy más fertőző megbetegedés kezelésére 
 

1. Életbe lépés: A járványügyi tervben foglaltak akkor lépnek életbe, ha az intézményben (viszonylag 
egy időben) több gyerek, hasonló tünetekkel megbetegszik. 

2. Jelentési kötelezettség: 

- A Központi Óvoda székhelyintézményben a jelentésért felelős Knyazoviczkiné Rutai Gabriella 
óvodavezető, hiányzása esetén az intézmény SZMSZ-ében leszabályozott „a vezető 
helyettesítésének rendje” lép életbe. 

- Tagintézményekben a jelentésért felelősök a tagintézmény-vezetők 

Nyitnikék tagóvoda: Slezák Mónika 

Meseerdő tagóvoda: Király Marietta 

Cseperedő tagóvoda: Janák Nóra 

Játékvár tagóvoda: Gálikné Túri Andrea 

Ipoly-parti Csipcsirip tagóvoda: Kurunczi Zsoltné 

Patvarci Hársfavirág tagóvoda: Majoros Zsoltné 

- A megbetegedést jelenteni kell: 

1. Az óvodák orvosainak 

 Dr. Bevelagva Gabriella  
Tel: 35/ 300-990 

- Székhelyintézmény 

- Játékvár tagóvoda   

- Patvarci Hársfavirág tagóvoda   

 Dr. Kokavszki Klára  

Tel: 35/ 301-158 

-  Meseerdő Tagóvoda 

- Cseperedő tagóvoda   

- Ipoly-parti Csipcsirip tagóvoda   

Dr. Komócsi András  

Tel: 35/505-000 /210.mellék 

- Nyitnikék Tagóvoda 
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2. ÁNTSZ Balassagyarmati, Rétsági, Szécsényi Kistérségi Intézete  

 Tel: 35/301-341 

3. Az Óvoda Konyha élelmezésvezetőjének  

 Tel: 06-20/288-1608 

4. A tagintézményeknek jelenteni kell a Balassagyarmati Központi Óvoda vezetőjének  

 Tel: 35/ 300-122  

3. Értesítési kötelezettség 

- Ha a fertőző betegség az óvodában jelentkezik a gyermeknél, az óvoda kötelessége 
haladéktalanul értesíteni a szülőt, ugyanakkor a többi szülőt tájékoztatja a fertőző betegség 
jelenlétéről az intézményben 

- Ha a betegség otthon jelentkezik a gyermeknél a szülő vagy a gyermekorvos vagy az ÁNTSZ 
értesíti az óvodát a betegségről 

4. Intézkedések az óvodában fertőző betegség esetén  

- Az ételminta zárolása  

- A beteg elkülönítése a szülő (hozzátartozó) megérkezéséig 

Központi Óvoda Székhelyintézmény:  vezető-helyettesi irodában 

Meseerdő tagóvoda:  iroda 

Nyitnikék tagóvoda:  orvosi szoba 

Cseperedő tagóvoda: fejlesztő szoba 

Játékvár tagóvoda: vezetői iroda 

Ipoly-parti Csipcsirip tagóvoda iroda 

Patvarci Hársfavirág tagóvoda iroda 

- A beteggel kapcsolatos tárgyak, bútorzat, ruha fertőtlenítése 

- Baktericid, virucid hatású fertőtlenítő kihelyezése az óvoda egész területén 

- Papírtörölköző biztosítása a betegség lezajlásáig a gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt 

- Folyamatos kapcsolattartás a szülővel, a gyermekorvossal a gyermek betegségének 
alakulásáról 

- A folyamatos és záró fertőtlenítés megszervezése baktericid és virucid hatású 
fertőtlenítőszerrel. A felületfertőtlenítő hatékony kijuttatásához szórófejes háztartási 
permetezőt kell, beszerezi minden intézményegységbe, amit mindig készenlétben kell 
tartani. 

5. Összegzés: 

Fertőző megbetegedés esetén a fentebb megfogalmazott szükséges intézkedések maradéktalan 

megtételével, valamint az orvos és az ÁNTSZ esetleges utasításainak betartásával a járvány 

terjedése megelőzhető, az előforduló megbetegedések lefolyása gyorsabb lehet. 

Balassagyarmat, 2015. szeptember  01. 
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4. sz. függelék Közösségi szolgálathoz projekt minta 

 

Központi Óvoda 

Projekt neve tevékenység időpont koordináló Max. fogadható 

létszám 

Jelentkezési határidő 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 



Balassagyarmati Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 

105 

5. sz függelék 

A kockázatkezelési feladatok ellátói 

A szervnél a kockázatkezelési feladatokban az alábbi személyek kötelesek közreműködni (a 

felelősségi terület meghatározásával): 

 

Szervezet (szervezeti egység) 
Terület feltérképezése, 

intézkedési javaslat 
Végrehajtásért felelős személy  

Központi Óvoda és tagóvodái Óvodavezető, általános 
helyettes, tagóvoda-vezetők 

Knyazoviczkyné Rutai Gabriella 
Bobák Kálmánné 
Slezák Mónika 
Janák Nóra 
Gálikné Túri Andrea 
Kurunczi Zsoltné 
Király Marietta 
Majoros Zsoltné 
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6./1. számú függelék 

 

Kockázat-nyilvántartás 

1 számú kockázat megnevezése: Külső – Törvények és végrehajtási rendeletek összhangjának hiánya. 

Nyilvántartási adatai 

A kockázat fontossága alacsony 

 

A kockázat kezelési reakció (javasolt 

intézkedés) 

Normatíva igénylésének értelmezése. 

Törvényi változások követése, megfelelő 

végrehajtási rendeletek hozzárendelése. 

 

 

 

A kockázatkezelésért felelős személy Óvodavezető 

 

 

 

 

A kockázattal kapcsolatos folyamatba épített 

ellenőrzés, eljárás pontja, jellemzői 

 

 

 

 

A szervezet folyamatba épített ellenőrzésen 

túli intézkedése 

 

 

 

 

6./2. számú függelék 
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Kockázat-nyilvántartás 

 

1 számú kockázat megnevezése: Külső – Elemi csapás viharkár, tűz 

Nyilvántartási adatai 

A kockázat fontossága  

magas 

 

 

A kockázat kezelési reakció (javasolt 

intézkedés) 

Tűzvédelmi oktatások 

 

 

 

A kockázatkezelésért felelős személy Munka és tűzvédelmi megbízott 

 

 

 

A kockázattal kapcsolatos folyamatba épített 

ellenőrzés, eljárás pontja, jellemzői 

Oktatási naplók vezetése. Tanévkezdéskor és 

a tanév során folyamatosan. 

 

 

A szervezet folyamatba épített ellenőrzésen 

túli intézkedése 

 

 

 

 

 

6. /3. számú függelék 
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Kockázat-nyilvántartás 

1 számú kockázat megnevezése: Pénzügyi kockázatok – Költségvetési kockázat, szakmai anyagok nem 

elegendő tervezhetősége létszámhoz képest. 

 

Nyilvántartási adatai 

A kockázat fontossága Magas (felszereltség, színvonal csökkenését 

eredményezi) 

 

 

A kockázat kezelési reakció (javasolt 

intézkedés) 

Költségvetés megfelelő tervezhetősége, 

egyéb bevételi források emelése. 

 

 

A kockázatkezelésért felelős személy Fenntartó  

Gamesz vezető 

Óvodavezető 

 

 

A kockázattal kapcsolatos folyamatba épített 

ellenőrzés, eljárás pontja, jellemzői 

Pénzforgalmi jelentés folyamatos nyomon 

követése. (negyedéves) 

 

 

A szervezet folyamatba épített ellenőrzésen 

túli intézkedése 
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6. /4. számú függelék 

 

Kockázat-nyilvántartás 

 

1 számú kockázat megnevezése: Pénzügyi kockázatok -Csalás 

Nyilvántartási adatai 

 

A kockázat fontossága Alacsony 

 

 

A kockázat kezelési reakció (javasolt 

intézkedés) 

Folyamatos belső ellenőrzés, az ellenőrzési 

terv alapján. 

 

 

A kockázatkezelésért felelős személy Óvodavezető 

Intézményenként kijelölt belső ellenőrzési 

csoport. 

 

 

A kockázattal kapcsolatos folyamatba épített 

ellenőrzés, eljárás pontja, jellemzői 

Az ellenőrzéssel megbízott tagóvoda vezetők 

negyedévenkénti ellenőrzései. 

 

 

A szervezet folyamatba épített ellenőrzésen 

túli intézkedése 
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6/5. számú függelék 

 

Kockázat-nyilvántartás 

1 számú kockázat megnevezése: Pénzügyi kockázatok – Lopás (óvodai eszközök, tárgyak. élelmiszer) 

 

Nyilvántartási adatai 

 

A kockázat fontossága Magas 

 

 

A kockázat kezelési reakció (javasolt 

intézkedés) 

Folyamatos belső ellenőrzés, vezetői 

tagóvoda vezetői utasítás. 

 

 

 

A kockázatkezelésért felelős személy Óvodavezető 

Tagóvoda-vezető 

 

 

A kockázattal kapcsolatos folyamatba épített 

ellenőrzés, eljárás pontja, jellemzői 

Munkaterv, ellenőrzési tervek. 

 

 

 

A szervezet folyamatba épített ellenőrzésen 

túli intézkedése 
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6/6. számú függelék 

 

Kockázat-nyilvántartás 

 

1 számú kockázat megnevezése: Pénzügyi kockázatok – Eszközvesztés 

Nyilvántartási adatai 

 

A kockázat fontossága Alacsony 

 

A kockázat kezelési reakció (javasolt 

intézkedés) 

Leltárak folyamatos figyelemmel kísérése. 

 

 

 

A kockázatkezelésért felelős személy Óvodavezető 

Tagóvoda vezetők 

Leltár felelősök 

 

 

 

A kockázattal kapcsolatos folyamatba épített 

ellenőrzés, eljárás pontja, jellemzői 

Leltár jegyzőkönyvek, leltározás. 

 

 

A szervezet folyamatba épített ellenőrzésen 

túli intézkedése 
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8/7. számú függelék 

 

Kockázat-nyilvántartás 

 

1 számú kockázat megnevezése: Tevékenységi kockázatok – Óvodát, dolgozót érintő információ 

kijutásának veszélye. Jó hírnév megőrzése. 

 

Nyilvántartási adatai 

A kockázat fontossága Magas 

 

A kockázat kezelési reakció (javasolt 

intézkedés) 

Megfontolt, meggondolt megnyilvánulások. 

Megfelelő személlyel való információközlés, 

harmadik személlyel nem közöljük. 

Csapatépítő tréningek szervezése, jó 

közösségek alakuljanak ki. 

 

A kockázatkezelésért felelős személy Minden dolgozó 

Óvodavezető 

 

 

 

A kockázattal kapcsolatos folyamatba épített 

ellenőrzés, eljárás pontja, jellemzői 

 

 

 

A szervezet folyamatba épített ellenőrzésen 

túli intézkedése 
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6/8. számú függelék 

 

Kockázat-nyilvántartás 

1 számú kockázat megnevezése: Emberi erőforrás kockázata – Személyzet létszámából fakadó, működési 

nehézség (óvodapedagógus, technikai személyzet) feladatelmaradás, dolgozók túlzott megterhelése. 

Nyilvántartási adatai 

 

A kockázat fontossága  

Magas 

 

 

A kockázat kezelési reakció (javasolt 

intézkedés) 

Létszámhoz, alapfeladathoz igazodó dolgozói 

létszám biztosítása. 

 

 

A kockázatkezelésért felelős személy Fenntartó 

Óvodavezető 

 

 

A kockázattal kapcsolatos folyamatba épített 

ellenőrzés, eljárás pontja, jellemzői 

Statisztikai létszám figyelemmel kísérése, 

törvényi előírásnak megfelelően. 

 

 

A szervezet folyamatba épített ellenőrzésen 

túli intézkedése 
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6 /9. számú függelék 

 

Kockázat-nyilvántartás 

 

1 számú kockázat megnevezése: Emberi erőforrás kockázata – Személyzet képzettségéből fakadó. Vezetői 

megbízáshoz a vezetői szakirányok hiánya 

 

Nyilvántartási adatai 

 

A kockázat fontossága  

Magas 

 

A kockázat kezelési reakció (javasolt 

intézkedés) 

Beiratkozási terv készítése, rövid, hosszú 

távú tervek. 

 

 

A kockázatkezelésért felelős személy Óvodavezető 

 

 

 

A kockázattal kapcsolatos folyamatba épített 

ellenőrzés, eljárás pontja, jellemzői 

Megfelelő jelöltek kiválasztása. 

 

 

A szervezet folyamatba épített ellenőrzésen 

túli intézkedése 
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6/10. számú függelék 

 

Kockázat-nyilvántartás 

 

1 számú kockázat megnevezése: Emberi erőforrás kockázata – Egészség és biztonság kockázata. 

 

Nyilvántartási adatai 

A kockázat fontossága  

Magas 

 

A kockázat kezelési reakció (javasolt 

intézkedés) 

Csapatépítés, önismereti tréningek, közös 

programok szervezése (kirándulás) Egyenlő 

terhelés, feladatok megosztása. 

 

 

A kockázatkezelésért felelős személy Óvodavezető 

Vezető helyettes 

Tagóvoda vezetők 

 

 

A kockázattal kapcsolatos folyamatba épített 

ellenőrzés, eljárás pontja, jellemzői 

 

Folyamatos belső ellenőrzés. 

 

A szervezet folyamatba épített ellenőrzésen 

túli intézkedése 
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6/11. számú függelék 

 

Kockázat-nyilvántartás 

 

1 számú kockázat megnevezése: Tevékenységi kockázatok – Információ átadás 

 

Nyilvántartási adatai 

A kockázat fontossága Magas 

 

 

A kockázat kezelési reakció (javasolt 

intézkedés) 

Az információ helyes, pontos, minél 

rövidebb időn belül. 

 

 

A kockázatkezelésért felelős személy Óvodavezető 

Óvodavezető helyettes 

Tagóvoda vezetők 

 

 

A kockázattal kapcsolatos folyamatba épített 

ellenőrzés, eljárás pontja, jellemzői 

Munkaterv végrehajtása a vezetői 

megbeszélésekre vonatkozóan két heti 

rendszerességgel. 

 

A szervezet folyamatba épített ellenőrzésen 

túli intézkedése 
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6/12. számú függelék 

 

Kockázat-nyilvántartás 

 

1 számú kockázat megnevezése: Emberi erőforrás kockázata – Szülői elvárásnak való megfelelés 

 

Nyilvántartási adatai 

A kockázat fontossága  

Magas 

 

A kockázat kezelési reakció (javasolt 

intézkedés) 

A szülők óvodai programokba való 

bevonásával, szakmai konzultációk 

szervezésével (szülői értekezletek, fogadó 

napok, előadó felkérése a témában stb).  

 

 

A kockázatkezelésért felelős személy Óvodavezető 

Vezető helyettes 

Tagóvoda vezetők 

 

 

A kockázattal kapcsolatos folyamatba épített 

ellenőrzés, eljárás pontja, jellemzői 

 

Folyamatos belső ellenőrzés. 

 

A szervezet folyamatba épített ellenőrzésen 

túli intézkedése 
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Kockázat megnevezése: Fertőző betegségek, járványoknak való kitettség minimalizálása 

 

A kockázat fontossága  

Magas 

 

A kockázat kezelési reakció (javasolt 

intézkedés) 

- munka újrakezdése a bezárási időszakot 
követően 
- a távollétek magas arányának kezelése 
- az otthonról dolgozó munkavállalók 
kezelése 
 

A kockázatkezelésért felelős személy Óvodavezető 

Vezető helyettes 

Tagóvoda vezetők 

 

 

A kockázattal kapcsolatos folyamatba épített 

ellenőrzés, eljárás pontja, jellemzői 

 

Folyamatos belső ellenőrzés. 

 

A szervezet folyamatba épített ellenőrzésen 

túli intézkedése 
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1. ÁLTALÁNOS RÉSZ  
 

1.1 Bevezetés:  

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

kivizsgálása érdekében elkészítette a panaszkezelés módjáról szóló szabályzatát.  

2.1 A szabályzat célja: 

A panaszok kezelésének, kivizsgálásának, nyilvántartásának és értékelésének rendje intézményeinkben 

egységesen történjen, intézményi tevékenységünk szerves részévé váljon.  

3.1 Alapelvek  

Intézményi gyakorlatunk alapkövetelménye partnereink felvetéseinek gyors kivizsgálása és a feltárt hibák 

orvoslása. A beérkezett észrevételeket elemezzük, és ennek eredményeit felhasználjuk szolgáltatásaink 

továbbfejlesztéséhez. A panaszokat és a panaszosokat megkülönböztetés nélkül, egyenlően, azonos eljárások 

keretében és szabályok szerint kezeljük. A panaszkezelésnek gyorsnak, tisztességesnek és érdeminek kell 

lennie, amelynek során fel kell tárni a panasz okát, indokát és ezt követően a panaszt minél előbb orvosolni 

kell. 

2. A PANASZKEZELÉS MENETE  

2.1 A panasz bejelentése  

A bejelentés módjai: 

Szóbeli panasz:  

 Az óvodavezető, tagóvoda-vezető általában 8 – 16 óráig tartózkodik az intézményben. 
Halaszthatatlan ügyekben azonnal, egyébként telefonon vagy személyesen előre egyeztetett időben 
fogadja a szülőket. 

- Személyesen, telefonon: hétfőtől péntekig,  8:00 – 15:00 óra között a tagóvoda vezetőnél, 

óvodavezetőnél  

- Írásbeli panasz:  

 Olyan jellegű problémával, ami már túlmutat az óvónőkkel való egyeztetésen és nem vezetett 
eredményre, illetve erről írásos feljegyzés is készült, a szülő a tagóvoda vezetőjéhez fordulhat. 
Amennyiben tagóvodai szinten sem találnak megnyugtató megoldást, ez esetben a Központi Óvoda 
vezetőjéhez lehet fordulni, előre egyeztetett időpontban. 

- Személyesen, vagy más által átadott irat útján hétfőtől péntekig, 8:00 – 15:00 óra között. 
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• Az óvoda vezetőjénél postai úton bármikor. Az óvoda címére: Balassagyarmati Központi Óvoda – 

(2660 Balassagyarmat, Deák F.u.19.) 

• Elektronikus levélben: postmaster@kozpontiovoda.t-online.hu 

 

2.2 A panasz kivizsgálása és megválaszolása  

A szóbeli panaszt az óvoda haladéktalanul megvizsgálja és a lehető legrövidebb időn belül orvosolja. Ha a 

partner a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az óvoda a 

panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén a 

partnernek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén megküldi. Egyéb szóbeli panasz esetén, az írásbeli 

panaszra vonatkozó szabályok szerint járunk el. Írásbeli panasz esetén azt érdemben megvizsgáljuk és a 

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

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

eredményéről telefonon vagy emailben is értesítést küldünk.  

3. PANASZNYILVÁNTARTÁS  

• A partnerek panaszairól és az azok megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezetünk, 

amely az alábbi adatokat tartalmazza: − a panaszos (intézmény/személy) adatait − a panasz leírását, 

tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését − a panasz benyújtásának időpontját és módját − a 

panasz orvoslására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indoklását − a panaszügy 

intézéséért, illetve az intézkedés végrehajtásáért felelős személy(ek) megnevezését, valamint az 

intézkedés teljesítésének és a panasz lezárásának határidejét − a kivizsgálás során beszerzett 

információkat és esetleges szakvéleményt − a panaszban megjelölt igényről való döntést − a panasz 

megválaszolásának időpontját és módját − a panaszkezelés elemzéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó 

egyéb információkat (pl. panasz oka, gyakorisága)  

• Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült 

jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat három évig archiváljuk, ezt követően az 

adathordozókat (okiratokat) selejtezzük. A panaszügyi nyilvántartásban rögzített személyes adatok 

kizárólag a panasz regisztrálásának és elbírálásának célját szolgálják. Felkészülünk a regisztrációjára 

és megkezdődik a panasz kivizsgálása, a hiányzó információk, szakvélemények stb. beszerzése. 

Amennyiben valamennyi fontos információ rendelkezésre áll, a vizsgálati szakasz lezárul és sor 

kerül a döntéshozatalra. 

• A döntés lehet: − a panasz elfogadása − panasz részbeni elfogadása − panasz elutasítása. A 

döntéshozatalt a válasz elkészítése és megküldése követi írásos formában (írásban, faxon, e-mailben) 
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4. A PANASZKEZELÉS FOLYAMATA  

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

5. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK  

A panasz elutasítása esetén az óvoda a partnert írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával milyen szervhez, 

hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.  

6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK  

6.1  A szabályzat elérhetősége  

Jelen panaszkezelési szabályzatát az óvoda honlapján (http://bgykozpontiovoda.gportal.hu/) is elérhetővé, 

illetve közzéteszi. 

6.2 Hatálybalépés  

Jelen szabályzat 2016. szeptember 1. napjától hatályba lép. 

 

Melléklet: Panaszkezelési jegyzőkönyv minta 

        …………………………………… 

        Knyazoviczkiné Rutai Gabriella 

             óvodavezető 
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Balassagyarmati Központi Óvoda………………………Tagóvoda 

Panasz-nyilvántartási jegyzőkönyv 

 

Panaszos adatai 

- Név: 

- Lakcím: 

Panasz leírása: 

 

 

 

Panasz benyújtásának ideje: 

   módja: 

A panasz orvoslására szóló intézkedés leírása: 

 

 

 

Elutasítás indoklása: 

 

Panaszkezelésért felelős személy: 

Intézkedés teljesítésének, panasz lezárásának határideje: 

Panasz megválaszolásának ideje és módja: 

Csatolmány: egyéb eseményre vonatkozó információ, adat, szakvélemény 

 

Dátum:……………………………………. 

 

         jegyzőkönyv vezető 

 


