
 

 

 

 

A 

CECEI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 

INTÉZMÉNYÉNEK 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 

  

  

  

 Hatályos: 2019. 09.01. 

 

 

 

 

                                                                                                 Készítette: Mészáros Istvánné  

                                                                                                                      Intézményvezető                                                   

Kelt: 2019. 07. 08. 

                                     

 

Jóváhagyta: Cecei Óvoda és Bölcsőde és Tagintézményének Nevelőtestülete  

                                                                              

                 

Kelt: 2019. 07. 08. 

 

 

 

 



A Cecei Óvoda és Bölcsőde Intézményeinek Szervezeti és Működési Szabályzata 

 2 

 

 

Tartalom 

1. rész 

Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb – az óvoda költségvetési szervként 

való működéséből fakadó - szabályozások 

1. 1. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat alapján 

1. 2. Ellátandó alaptevékenységek 

1. 3. Az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok: 

1. 4. Az intézményi feladat ellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jogosultság 

1. 5. Az intézmény gazdasági jogkör szerinti besorolása, egyéb gazdálkodási adatok 

1. 6. A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje 

1. 7.  Az intézmény megszüntetése 

1. 8.  A kötelező szabályozások 

1. 9 A szervezeti egységek vezetőjének azon jogosítványai, melyek körében  

        költségvetési szerv képviselőjeként járhat el 

1. 10. Törvényességi követelmények 

1. 11. Az intézmény szervezeti felépítési és működési rendszere, ezen belül a  

         szervezeti egységek, telephelyek megnevezése                                                

1. 12. Iratkezelés 

1. 13. Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség 

 

 

2. rész 

A nevelési-oktatási intézményekre vonatkozó szabályok 

 

2. 1.  Működés rendje, ezen belül a gyermekek fogadásának (nyitva tartás) rendje,  

           az  alkalmazottak és a vezetők nevelési-oktatási intézményben  

           való benntartózkodásának rendje 

2. 1. 1.  Általános szabályok 

2. 1. 2. A gyermekek fogadásának rendje (az intézmény nyitva tartása) 

2. 1. 3. Az alkalmazottak intézményben való benntartózkodásának rendje 

2. 1. 4. A vezetők nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje 

2. 2. A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje 

2. 2. 1. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének fogalma, célja: 

2. 2. 2. A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények 

2. 2. 3. A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak 

  2. 2. 4. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái 

2. 2. 5. A belső pedagógiai ellenőrzés részletes szabályozása 

2. 3. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak 

        jogviszonyban a nevelési intézménnyel 



A Cecei Óvoda és Bölcsőde Intézményeinek Szervezeti és Működési Szabályzata 

 3 

2. 4. Tagintézmény (intézményegység) esetén a tagintézménnyel 

         (intézményegységgel) való kapcsolattartás rendje 

2. 4. 1. A kapcsolattartás rendje 

2. 4. 2. A kapcsolattartás speciális területei  

2. 4. 3. A tagintézményi és intézményi munkatervek 

2.4. 4. A kapcsolattartás általános formái 

2. 5. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetére 

       a helyettesítés rendje 

2. 6. A vezetők és az óvodai szülői szervezetet (közösség)  

         közötti kapcsolattartás formája 

2.6.1. A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás rendje 

2. 7. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a  

         feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések 

2.7.1. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó hatáskörök 

2. 8. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve a 

             pedagógiai   szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgálatokkal,  

            gyermekjóléti szolgálattal, valamint az óvoda-egészségügyi ellátást 

             biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást 

2. 9. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok 

         ápolásával kapcsolatos feladatok 

2. 9. 1. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje 

2. 9. 2. A hagyományápolással kapcsolatos feladatok 

2. 10. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

2. 11. Az intézményi védő, óvó előírások 

2. 12. Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 

2. 13. Azok az ügyek, melyekben a szülői szervezetet (közösséget) a szervezeti és 

             működési szabályzat véleményezési joggal ruházza fel 

2. 14. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, 

          formája, a vezetők közötti feladatmegosztás, a kiadmányozás és képviselet szabálya,              

          a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 

2. 15. A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje, részvétele  

            a pedagógusok munkájának segítésében 

2. 16. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága, a szülők tájékoztatása 

2. 17. A fegyelmi eljárás  

2. 18. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje  

2. 19. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 

2. 20. Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök,  

           munkaköri leírás-minták 

2. 21. Az intézmény biztonságos működését garantáló szabályok melyek megtartása  

         kötelező az intézmény területén tartózkodó szülőknek, valamint az  

        intézménnyel kapcsolatban nem álló más személyeknek 

2. 22. Egyéb jogszabály által szabályozandó – de más szabályozásban 

nem szabályozható – kérdések 

 

 

 

 

 

 

 



A Cecei Óvoda és Bölcsőde Intézményeinek Szervezeti és Működési Szabályzata 

 4 

BEVEZETŐ 

 

 

 

 

Az intézmény – a jogszabályi előírásoknak megfelelendő – az alapító okiratában foglaltakat e 

Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi. 

 

A köznevelésről szóló 2011 évi CXC. Törvény 25. § (1) bekezdése alapján e szabályzat 

határozza meg a köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó 

rendelkezéseket.  

 

A szabályzat elfogadására vonatkozó döntés meghozatalára a Nevelőtestület jogosult. 

 

A jelen szervezeti és működési szabályzattal kapcsolatban véleménynyilvánítási jog 

gyakorlása biztosított volt: 

– a fenntartónak 

– az óvodai szülői szervezetnek, közösségnek. 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 

 

– A Nkt. valamint a végrehajtási rendeletében foglaltak érvényre juttatása,  

– az intézmény jogszerű működésének biztosítása,  

– a zavartalan működés garantálása,  

– a gyermeki jogok érvényesülése,  

– a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése,  

– az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása. 

 

 

Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok  

➢ Az SZMSZ kötelező tartalmi elemeit a nevelési oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/ 2012 

(VIII.31.) EMMI rendelet és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. 

törvény határozza meg. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat az alább felsorolt jogszabályok figyelembe 

vételével készült: 

 

• 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

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

módosításáról 

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

és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

végrehajtásáról 

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

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

végrehajtásáról (Ámr.) 
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• 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 

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

szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

• 2011. évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól 

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

• 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet a költségvetési szervnél belső ellenőrzési 

tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről 

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

információszabadságról  

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

• 2015. évi LXIII. törvény a gyermek védelméről és gyámügyi igazgatásról 

• 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

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

általános követelményeiről  

• 1995. évi LXVI. Törvény a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári 

anyag védelméről  

• 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint a személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről 

• 6/2016. (III.24.) EMMI rendelet 

• 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 

 

1.rész 

Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb – az óvoda és bölcsőde 

költségvetési szervként való működéséből fakadó - szabályozások 

1. 1. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat alapján 

Létrehozásáról szóló jogszabály: 20/2012. VIII. 31.) EMMI –rendelet, 2011 évi CXC. törvény 

a nemzeti köznevelésről 

Az intézmény adatai 

▪ Az intézmény neve: Cecei Óvoda és Bölcsőde 

▪ OM azonosító: 202733 

▪ Az alapító okirat kelte: 2018.05.31.  

▪ Az alapítás időpontja: 2013.július 01. 

▪ TEÁOR szám: 8510 Óvodai nevelés 

 

Az intézmény alapító és irányító szerve: Dél-Mezőföldi Többcélú Társulási Tanács 

                                                                       7013 Cece, Deák F. u. 13. 
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Az   intézmény (ek) fenntartó szerve: Dél-Mezőföldi Többcélú Társulási Tanács 

(továbbiakban Társulási Tanács) 

 Az intézmény jogállása:  Önálló jogi személy, költségvetési szerv. 

Az intézmény típusa:  Köznevelési intézmény: Óvoda és Bölcsőde 

Az óvoda székhelye és telephelye(i): 

 

Az intézmény székhelye: Cecei Óvoda és Bölcsőde 

                                           7013 Cece, Deák F.u.35. 

 

Tagóvoda:  

 

Vajtai Óvoda 7041 Vajta Szabadság tér 14. 

 

Az intézmény nevelési funkciójával kapcsolatos előírások:  

 Az intézmény, nevelési funkciót tölt be. 

Óvodai csoportok száma: 5  

Bölcsődei csoportok száma: 1  

Az intézménybe felvehető maximális gyermek létszám: 

   Óvoda: 130 fő 

   Bölcsőde: 14 fő 

1. 2. Ellátandó alaptevékenységek 

Három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, legfeljebb hét éves   

korig a gyermekek óvodai nevelése.   

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése, felkészítése.  

Bölcsődei ellátás – gyermekek napközbeni ellátása, 20 hetes kortól a harmadik életév 

betöltéséig, illetve annak a nevelési évnek a végéig, amelyben a gyermek a 3. életévét betölti.  

Orvosi szakvélemény alapján biztosítja továbbá az óvodai nevelésre még nem érett 

gyermekek gondozását, nevelését, a gyermek 4. életévének betöltését követőaugusztus 31-ig.  

- bölcsődés gyerekek étkeztetése  

- óvodarendszeren kívüli oktatás  

- tálaló, melegítőkonyha üzemeltetése  

  

    Az óvoda alapfeladata az Alapító Okiratban meghatározott óvodai nevelés, amely a 

gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 

keretében folyik. 

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

 Az óvodai nevelőmunka az Óvodai nevelés országos alapprogramjára épülő- a nevelőtestület 

által elfogadott és a fenntartó által jóváhagyott- óvodai nevelési program alapján folyik. 
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Az ellátandó alaptevékenységek leírása az alapító okirat szerint:  

 

•  091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

• 091120 SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

• 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

• 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

 

Szakágazati besorolása: 

 8510 Óvodai nevelés 

 

 

 1. 3. Az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok: 

 

− a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,  

− a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,  

− a közoktatási törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. 

rendelet,  

− a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. 

(VIII. 28.) Kormányrendelet. 

− nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet. 

 

1. 4. Az intézményi feladat ellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési 

jogosultság /Köznev. tv. 21. § (3)/ 

 

Alapításkor az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon az alapító(k) tulajdona. 

 

A vagyon feletti rendelkezési jogosultság az alapító okiratban meghatározott, valamint az 

óvoda működése során keletkező vagyontárgyak esetében elsősorban az alapító(ka)t illetik 

meg. 

Az intézményvezetőnek az egyes vagyontárgyakkal kapcsolatos bérbeadási, értékesítési 

jogosultságait az alapító okirat, vagy jelen SZMSZ melléklete tartalmazza. 

A feladatellátását szolgáló vagyon: A Társult Önkormányzatok a tulajdonjog megtartása 

mellett, határozatlan időre térítésmentes használatba adják az alábbi ingatlanokat, a bennük 

levő teljes berendezéssel, felszereléssel és ingóságokkal:       

Cece, 627 helyrajzi szám alatt található kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő 267 

négyzetméter nagyságú, természetben Cece, Deák F.u.35. szám alatti ingatlanvagyon  

Vajta, 740/1 helyrajzi szám alatt található kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő 4968 

négyzetméter nagyságú, természetben Vajta, Szabadság tér 14. szám alatti ingatlanvagyon. 

   A vagyon feletti rendelkezési jog: Az intézmény által használt vagyon feletti rendelkezés 

jogára a Társult Önkormányzatok mindenkor hatályos vagyonrendeleteinek szabályai 

irányadók. 

1. 5. Az intézmény gazdasági jogkör szerinti besorolása, egyéb gazdálkodási adatok 

 

• Önálló jogi személy 



A Cecei Óvoda és Bölcsőde Intézményeinek Szervezeti és Működési Szabályzata 

 8 

• Költségvetési szerv 

 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv 

A bérgazdálkodási jogkör gyakorlója az óvodavezető. 

A költségvetési szerv gazdasági és pénzügyi feladatainak ellátását Cecei Közös 

Önkormányzati Hivatal-, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv –végzi.  

Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szerv közötti 

munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét külön megállapodásban rögzíti.  

 

1. 6. A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje 

 

Az óvoda vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje: 

Az óvoda vezetőjének kinevezési, megbízási rendje az alábbiak szerint alakul: 

a)A pályáztatás 

Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. 

A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a jegyző köteles 

elvégezni. 

A pályázati felhívást legalább: 

- az Oktatásügyért felelős minisztérium hivatalos lapjában egy alkalommal kell,  

- a megyei lapban egy vagy annál több alkalommal lehet közzétenni. 

b) Az intézményvezetői megbízás 

Az intézményvezetői megbízást az alapító helyi önkormányzat(ok) képviselő-testülete(i) 

adja(adják). (A megbízással kapcsolatban, döntés előtt ki kell kérni az intézmény alkalmazotti 

közösségének a véleményét.) 

A megbízás 5 évre, illetve nevelési évre szól. 

 

(A részletes pályáztatási eljárás szabályait az intézmény pályázatási szabályzata tartalmazza!)  

 

 

 

 

 Foglalkozási jogviszonyok 

 

Az intézményben foglalkoztatottak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvénynek a közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8). 

Korm. rendelet hatálya alá tartoznak.  

 A munkáltatói jogok 

Az intézményvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat, mely jogok egy részét jelen SZMSZ-

ben, valamint az érintett vezető munkaköri leírásában meghatározottak szerint átruházhatja. 

 

A munkáltatói jog gyakorlására vonatkozó szabályok: 

- az intézményvezető gyakorolja valamennyi intézményi foglalkoztatott esetében a 

következő jogokat: kinevezés, átsorolás, jogviszony módosítás, jogviszony 

megszüntetése, fegyelmi jogkör gyakorlása, 

- a tagóvoda vezetői szinthez tartozó munkakört betöltő személyek véleményének 

előzetes kikérését követően dönt: a tanulmányi szerződéskötésről, túlmunka 

elrendeléséről, jutalmazásról, egyes rendszeres és nem rendszeres személyi 

juttatásokról, fizetés nélküli szabadság engedélyezéséről, 
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- az intézményvezető a tagóvoda vezetői szinthez tartozó munkakört betöltő 

személyekkel egyeztetve készíti el a tagóvoda vezetők munkaköri leírását,  

- a tagóvoda vezetői szinthez tartozó munkakört betöltők az intézményvezető kérésére 

összeállítják az irányításuk alá tartozó dolgozó munkaköri leírását, melyet az 

intézményvezető hagy jóvá, 

- a munkaköri leírásokat évente legalább 1 alkalommal aktualizálni kell. 

 

1. 7.  Az intézmény megszüntetése 

 

Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben az alapító jogosult megszüntetni. 

A megszüntetésről az alapító határozattal dönt. 

 

1. 8.  A kötelező szabályozások 

 

Az intézményvezető felelős az intézmény költségvetési szervként való működtetéséből fakadó 

a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 13. § (2) bekezdésében meghatározott belső 

szabályozások elkészítéséért és rendszeres felülvizsgálatáért. 

 

1. 9. A szervezeti egységek vezetőjének azon jogosítványai, melyek körében a 

költségvetési szerv képviselőjeként járhat el 

Az intézmény a gazdálkodás megszervezésének módja szerint részben önállóan gazdálkodó, 

az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságot tekintve részjogkörrel- ezen belül 

önálló bérgazdálkodási jogkörrel- rendelkező költségvetési szerv. 

 Az intézmény gazdálkodási feladatait a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal – mint önálló 

költségvetési szerv – végzi.  

      Címe: 7013 Cece, Deák F.u.35. 

  Vállalkozói tevékenységet az intézmény nem folytat. 

 Az intézmény vezetőjének, tagóvoda-vezetőjének megbízása: 

• A közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. 

Törvényben foglaltak szerint. 

 Az intézmény képviseletére jogosultak: 

• Az intézmény mindenkori vezetője, illetve akadályoztatása esetén az általa megbízott 

személy. 

   A Cecei Óvoda és Bölcsőde Módosított Alapító Okiratát 2018. május 31.ei hatállyal a Dél-

Mezőföldi Többcélú Társulás a 27/2019. (VII.11.) társulási határozatával fogadta el.   

1. 10. Törvényességi követelmények 

 Törvényi felhatalmazás alapján sajátosságainknak megfelelően magunknak határozzuk 

meg 
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▪ az intézmény működésére, a munka megszervezésére, valamint a  

▪ belső és külső kapcsolatainkra vonatkozó rendelkezéseinket  

A működési szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos 

jogszabályok, rendelkezések, általános és eseti utasítások az irányadóak.  

Az Szervezeti és Működési Szabályzat előírásai kötelező erővel bíró szabályok. 

Megtartásáért a közoktatási intézményben dolgozók fegyelmi felelősséggel tartoznak. Az 

SZMSZ előírásait be kell tartani az intézménnyel kapcsolatba lépőknek is, így előírásai 

vonatkoznak a szülőkre is.  

Hatálybalépés: Az SZMSZ a jóváhagyás napján lép hatályba és határozatlan időre szól. 

Módosítására akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban változás áll be, vagy a szülői 

közösség, illetve a nevelőtestület erre javaslatot tesz, valamint akkor, ha a fenntartó előírja.  

Az SZMSZ naprakész állapotáért az óvodavezető a felelős. 

 Az óvodavezető gondoskodik arról, hogy az SZMSZ-t az intézmény valamennyi dolgozója 

megismerje. 

Nkt.25.§ (4)  

• A nevelőtestület, a szak alkalmazotti értekezlet az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi 

szék, továbbá az iskolai vagy a kollégiumi diákönkormányzat véleményének 

kikérésével fogadja el.  

• Az SZMSZ azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a 

működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése 

szükséges. Az SZMSZ nyilvános. 

• A közalkalmazotti tanácsot, a közalkalmazottakat érintő valamennyi belső 

szabályzat tekintetében- általános véleményezési jog illeti meg 

• A dokumentumok nyilvánosságra hozásával, és az intézmény, tájékoztatási 

kötelezettségével, valamint a gyermekek adatainak kezelésével kapcsolatban a 

szülői szervezetet véleményezési jog illeti meg 

1. 11. Az intézmény szervezeti felépítési és működési rendszere, ezen belül a szervezeti 

egységek, telephelyek megnevezése                                                

Szervezeti felépítés: 

Központi intézmény (székhely) 

neve és címe 

Tagintézmények, intézményegységek neve és 

címe 

Engedélyezett 

létszámkeret 

Cecei Óvoda és Bölcsőde 

7013 Cece, Deák F.u. 35. 

Cecei Óvoda  90 

Bölcsőde 14 

Vajtai Óvoda 7041 Vajta Szabadság tér 14. 40 

Összesen:  144 
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Az óvoda működési rendszere 

 

Az óvodát az intézményvezető irányítja, ő a legfelsőbb vezető. 

Az óvodán belül megtalálható: 

 - az alá- és fölérendeltség, 

 - illetve az azonos szinten belül a mellérendeltség. 

 

Az óvodán belül alá- és fölérendelt viszonyban működnek az egyes vezetői szintekhez 

tartozó: 

 - vezetők,  

 - illetve vezetőkhöz tartozó beosztottak. 

Az azonos vezetői szinthez tartozó munkakörök között mellérendeltségi viszony van. 

 

A tagintézmények, szervezeti egységek közötti együttműködés, kapcsolattartás 

 

A szervezeti egységek együttműködnek az intézményi feladatellátás megvalósítása érdekében. 

Az egységek koordinált működését 

 - az intézményvezető irányító tevékenysége, valamint 

 - a tagóvoda-vezetők, feladatellátása biztosítja. 

 

A szakmai együttműködést, a vezetést segítő munka, a (tagóvoda) vezetői, valamint az egyéb 

nevelői értekezletek is segítik. 

 

A szerv szervezeti felépítéséből, struktúrájából adódó alá- és fölérendeltségi viszony jelzi az 

egyes egységek közötti kölcsönös együttműködési kötelezettséget is. 

A dolgozók, tagóvoda vezető, bölcsőde szakmai vezető és magasabb vezető közötti szakmai 

együttműködésre vonatkozó előírásokat a munkaköri leírásnak kell tartalmaznia. 

A kapcsolattartás részletes szabályozását jelen SZMSZ 2. része tartalmazza. 

 

 

Az egyes munkakörökhöz tartozó feladatok és hatáskörök 

 

Az egyes munkakörökhöz tartozó feladatokat és hatásköröket az SZMSZ 2. része, a részletes 

munkaköri leírás mintákat a melléklet tartalmazza. 

 

Az intézményi helyettesítés rendje 

 

Az intézményvezető köteles a munkaköri leírások rendszerét úgy kialakítani, hogy abban 

szerepeljen az, hogy mely munkakör milyen munkakört helyettesíthet. 

 

A helyettesítés elrendeléséről, figyelemmel kíséréséről az adott dolgozó közvetlen 

felettesének, vezetői szinten lévő dolgozó esetében az intézményvezetőnek, illetve 

helyettesének kell gondoskodnia. 

 

Az intézmény folyamatos, zavartalan működése érdekében a szabadságok, betegségek idején 

gondoskodni kell a megfelelő helyettesítésről.  

A helyettes felelősséggel tartozik a munkaköri leírásnak megfelelő helyettesítés keretében 

végzett tevékenységéért. Felelőssége a helyettesített személy felelősségével megegyező. 
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A helyettesítés rendjét a jelen SZMSZ 2. részre tartalmazza a vezető munkakörökre, míg más 

munkakörök esetében a részletes helyettesítés rendjét a munkaköri leírások tartalmazzák. 

 

A munkáltatói jogok gyakorlása: 

- Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat az irányító szerv, míg az egyéb 

munkáltatói jogokat az irányító szerv vezetője, képviselője gyakorolja. 

- Az intézményben a munkáltatói jogokat elsődlegesen az intézményvezető 

gyakorolja. Az intézményvezető belső szabályzatban, munkaköri leírásokban 

rendelkezhet egyes munkáltatói jogainak más személy részére történő átruházásáról. 

 

 

 

1. 12. Iratkezelés 

/335/2005. (XII. 29.) Kormányrendelet 3. § (3) bekezdés/ 

 

Az iratkezelés rendjének helyi szabályai – a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 

általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése, 27. § 

c) pontja, 52. § (1) bekezdése, valamint a 63. § (1) bekezdés alapján – az alábbiak szerint 

kerülnek megállapításra: 

 

Az iratkezelés szervezeti rendje  

 

Az intézménynél az iratkezelés – a szervezeti tagozódásnak, valamint az iratforgalomnak 

megfelelően intézményenként történik.  

Az iktatást: 

Székhely és tagóvodában külön, illetve 

- a vezető munkakörű személy – munkaköri leírásban meghatározott feladatként – 

végzi. 

Az intézményi iratkezelés során az egyes intézményekre vonatkozóan külön-külön helyen, 

folyamatosan, külön iktatókönyvben történik. (Az iktatás történhet papír alapon és 

elektronikusan is.) 

 

 Az iratkezelés, és az iratkezeléssel összefüggő tevékenységekre vonatkozó feladat- és 

hatáskörök 

 

Az iratkezeléssel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó feladat- és hatáskörök: 

 

Megnevezés Jogszabályi hivatkozás Feladatellátó/jogosult 

Az iratkezelési szabályzat 

mellékletét képező irattári 

terv évenkénti felülvizsgálata 

335/2005. (XII. 29.) 

Korm. rend. 3. § (2) 
Intézményvezető 

Iratkezelési szabályzatban 

foglaltak végrehajtása 

335/2005. (XII. 29.) 

Korm. rend. 5. § 
Intézményvezető 

Összhang biztosítása 

folyamatosan a belső 

szabályzatok, az alkalmazott 

informatikai eszközök és 

eljárások, illetve az irattári 

tervek és iratkezelési 

eljárások között 

335/2005. (XII. 29.) 

Korm. rend. 5. § 
Intézményvezető 
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Az iratok szakszerű és 

biztonságos megőrzésére 

alkalmas irattár kialakítása és 

működtetése 

335/2005. (XII. 29.) 

Korm. rend. 5. § 
Intézményvezető 

Az iratkezeléshez szükséges 

tárgyi, technikai és személyi 

feltételek biztosítása, 

felügyelete 

335/2005. (XII. 29.) 

Korm. rend. 5. § 
Intézményvezető 

Az iratkezelés – 

jogszabályban, illetve az 

intézmény iratkezelési 

szabályzatában meghatározott 

követelmények szerinti – 

megszervezése 

335/2005. (XII. 29.) 

Korm. rend. 6. § 
Intézményvezető 

Iratkezelés felügyelete 

- az iratkezelési szabályzat 

végrehajtásának rendszeres 

ellenőrzése, 

- intézkedés az iratkezelés 

során tapasztalt 

szabálytalanságok 

megszüntetéséről, 

- gondoskodás, az 

iratkezelést végzők szakmai 

képzéséről, 

továbbképzéséről, 

- iratkezelési segédeszközök 

biztosítása (pl.: iktatókönyv, 

előadóív, előadói 

munkanapló) 

335/2005. (XII. 29.) 

Korm. rend. 7. § 

Az intézményvezető, mint az 

iratkezelés felügyeletével 

megbízott vezető 

Iratok és adatok védelmével 

kapcsolatos feladatok 

335/2005. (XII. 29.) 

Korm. rend. 8. § (2) bek. 

Az intézményvezető, mint az 

iratkezelés felügyeletével 

megbízott vezető 

Nyilvántartást vezet a 

kiadmányozáshoz használt 

bélyegzőkről, érvényes 

aláírás-bélyegzőkről  

335/2005. (XII. 29.) 

Korm. rend. 54. § 

Az intézményvezető, mint az 

iratkezelés felügyeletével 

megbízott vezető 

Bizottság kijelölése az 

iratselejtezésre 

335/2005. (XII. 29.) 

Korm. rend. 64. § (1) bek. 

Az intézményvezető, mint az 

iratkezelés felügyeletével 

megbízott vezető 

Iratmegsemmisítés 
335/2005. (XII. 29.) 

Korm. rend. 64. § (4) bek. 
Intézményvezető 

Nem selejtezhető iratok 

illetékes levéltárnak adása 

1995. évi LXVI törvény 9. § 

(1) bek. g) pontja 
Intézményvezető 

Az iratkezelés rendjének 

megváltoztatása 

335/2005. (XII. 29.) 

Korm. rend. 68. § (1) bek. 
Intézményvezető 

 

 Az iratkezelés felügyeletét ellátó vezető 

 

Az iratkezelési felügyeletét az intézményvezető látja el. 
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Az intézményvezető tartós 14 napot meghaladó – távolléte esetén az iratkezelés 

felügyeletének a meghatározott jogköreit a intézményvezető helyettes gyakorolja. 

 

 Az Intézményhez érkezett küldemény felbontására jogosult személyek 

 

Az intézményhez érkezett küldeményeket – a minősített iratok kivételével – a következő 

személyek jogosultak felbontani: 

- a központi iratkezelést felügyelő intézményvezető által, - az iratkezelési szabályzat 

mellékleteként csatolt – iratfelbontásra felhatalmazott személy,  

- a központi iktatást végző személy, 

- névre érkező küldemény esetében a címzett akkor, ha a címzett elrendelte azt, hogy 

ezen küldeményeket felbontás nélkül kell eljuttatni hozzá. 

 

 Kiadványozás 

 

Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként a kiadmányozási joggal 

rendelkező személy írhat alá. 

 

Az intézményben a következők szerint kerül szabályozásra a kiadmányozás rendje. 

 

Kiadmányozási joga az Intézményvezetőnek van, aki e jogát a következő területre és esetekre 

vonatkozóan adja át az intézmény további dolgozóinak: 

 

A kiadmányozás területe, esetei A kiadmányozással érintett személy 

Intézményvezető teljes feladat-és 

hatáskörében eljárhat az intézményvezető 

tartós akadályoztatása, illetve egyéb távolléte 

esetében, ha a feladat ellátása nem tűr 

halasztást 

Intézményvezető helyettes 

Munkáltató jogkörök gyakorlása az SZMSZ-

ben meghatározott esetekben történhet más 

személy által 

SZMSZ-ben meghatározott személyek 

(Intézményvezető helyettes, tagóvoda 

vezetők) 

 

 Iratkölcsönzés az irattárból 

 

Az intézmény dolgozói az irattárból hivatalos használatra kölcsönözhetnek iratokat. 

A kölcsönzési jogosultság a következő: 

- az intézmény dolgozói saját – munkaköri leírásukban meghatározott – feladat 

ellátásához kapcsolódva kölcsönözhetnek ki iratokat, 

- az intézmény dolgozói nem a saját – munkaköri leírásukban meghatározott – feladat 

ellátásához, feladatban való közreműködéshez az intézményvezető jóváhagyásával 

kölcsönözheti ki iratot,  

- az intézményvezető bármely iratot kikölcsönözheti. 

 

Az intézmény szakmai, illetve egyéb fenntartói ellenőrzésével kapcsolatban az ellenőrzők az 

intézményvezetőn keresztül kölcsönözhetnek ki iratot. 
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1. 13. Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség 

/2007. CLII. törvény 4. § / 

 

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 4. §-ának 

figyelembe vételével az intézménynél közszolgálatban álló személyek vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettsége a következők. 

 

A közszolgálatban álló személynek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége lehet az alábbi az 

okokból: 

- a közszolgálatban álló személy (önállóan, vagy testület tagjaként) javaslattételre, 

döntésre vagy ellenőrzésre jogosult közbeszerzési eljárás során /3. § (1) b)/, 

- a közszolgálatban álló személy (önállóan, vagy testület tagjaként) javaslattételre, 

döntésre vagy ellenőrzésre jogosult feladatai ellátása során /3. § (1) c)/ 

 - költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá 

 - önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás során, illetve 

 - önkormányzati pénzügyi támogatások tekintetében, 

- a közszolgálatban álló személy (önállóan, vagy testület tagjaként) javaslattételre, 

döntésre vagy ellenőrzésre jogosult egyedi önkormányzati támogatásról való döntésre 

irányuló eljárás lefolytatása során /3. § (1) d)/, 

- a közszolgálatban álló személy (önállóan, vagy testület tagjaként) javaslattételre, 

döntésre vagy ellenőrzésre jogosult állami vagy önkormányzati támogatások 

felhasználásának vizsgálata, vagy a felhasználással való elszámolás során /3. § (1) e)/ 

 

Az intézményben foglalkoztatottak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége a következő: 

  

A fenntartói döntéssel a mindenkori intézményvezető, valamint intézményenként a 

vagyonnyilatkozatra kötelezettek, vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni. 

 

 

 

 

 

 

Munkakör 

megnevezése 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségség oka 

3. § 

(1) b) 

3. § 

(1) c) 

3. § 

(1) d) 

3. § 

(1) e) 

Magasabb vezető (Intézményvezető)  X   

Vezető beosztások:     

                Tagóvoda vezető  X   
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22..  rréésszz  

  

AAzz  iinnttéézzmméénnyyrree  vvoonnaattkkoozzóó  sszzaabbáállyyookk  

 

2. 1.  Működés rendje, ezen belül a gyermekek fogadásának (nyitva tartás) rendje, az 

alkalmazottak és a vezetők nevelési-oktatási intézményben való 

benntartózkodásának rendje 

 

Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján 

- a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a működés rendjét, ezen belül 

a gyermekek az alkalmazottak és a vezetők intézményben való benntartózkodásának rendjét. 

2. 1. 1.  Általános szabályok 

 

Az óvodai nevelési év helyi rendjét az óvodai munkaterv határozza meg. 

A bölcsődei nevelés helyi rendjét a bölcsődei munkaterv határozza meg. 

 

Az óvodai nevelési év helyi rendjében (munkaterv) meg kell határozni: 

 - az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, 

 - a szünetek időtartamát,  

- az óvodai ünnepek megünneplésének időpontját, 

- az előre tervezhető nevelőtestületi, szülői értekezletek, fogadóórák időpontját. 

A bölcsődei nevelés helyi rendjében (munkaterv) meg kell határozni: 

- a szünetek időtartamát 

- a bölcsődei ünnepek megünneplésének időpontjait 

- az előre tervezhető értekezletek, fogadóórák időpontjait 

 

Az óvoda és bölcsőde: 

- nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15-ig, 

- a nevelés nélküli munkanapokról legalább 7 nappal a zárva tartást megelőzően 

a szülőket tájékoztatni kell. 

 

 

A tájékoztatás módját a házirend szabályozza. 

2. 1. 2. A gyermekek fogadásának rendje (az intézmény nyitva tartása) 

Nyitva tartás óvodánként 

                             Cecei Óvoda: napi 9,5 óra: reggel 7. 00- 16. 30 óráig 

                             Bölcsőde: napi 10 óra: reggel 6. 30- 16. 30 óráig 

                             Vajtai Óvoda: napi 8 óra reggel 7.30-15. 30 óráig  
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Az intézmény előbb szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartására - előzetes kérelem 

alapján - az intézmény vezetője adhat engedélyt. 

 

A nyitva tartás rendjét bővebben a Házirend tartalmazza. 

 

2. 1. 3. Az alkalmazottak intézményben való benntartózkodásának rendje 

Az alkalmazottak az intézményben: 

- a munkaszerződésükben meghatározott munkarend szerint, illetve 

- az elrendelt túlmunka, valamint 

- az alkalmazottak számára is nyitva álló intézményi rendezvények időtartamára 

tartózkodhatnak benn az intézményben. 

2.1.4. A vezetők nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje 

 

Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői 

feladatok folyamatosan ellátottak legyenek.  

 

A benntartózkodás és a helyettesítés rendje:  

 Az óvodavezetőt akadályoztatása esetén az intézményvezető helyettes helyettesíti. 

  Az óvodavezető és az általános helyettese, kivételes egyidejű távolléte esetén, az 

óvodavezető a székhely óvodában szükségessé váló vezetői helyettesítési feladatokra, a 

székhelyóvodában működő óvodapedagógusnak is adhat megbízást. 

A tagóvoda-vezetőt akadályoztatása esetén az általa megbízott óvodapedagógus helyettesíti. 

 A vezetők távollétében a vezető helyettesítésének ellátásában közreműködnek a munkarend 

szerint ez időben munkát végző óvodapedagógusok. Intézkedésre a magasabb fizetési 

fokozatba tartozó óvodapedagógus jogosult. Intézkedési jogköre az intézmény működésével a 

gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed 

ki. 

 

A helyettesítéshez kapcsolódó felelősségi szabályok 

 

A helyettesek a helyettesített személlyel megegyező felelősséggel tartoznak a helyettesítés 

keretében végzett feladatukért, tevékenységükért. A konkrét felelősségi szabályokat, illetve az 

esetleges eltéréseket a munkaköri leírásoknak, vagy a helyettesítésre vonatkozó belső 

utasításnak kell tartalmaznia. 

 

2. 2. A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje 

Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontja alapján 
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- a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a működés rendjét, ezen belül 

a pedagógiai munka belső ellenőrzési rendjét. 

2. 2. 1. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének fogalma, célja: 

A pedagógiai munka belső ellenőrzése az intézmény valamennyi pedagógiai tevékenységére 

kiterjed. 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja: 

- az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes 

gyakorlat megteremtése,  

- a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása. 

 

2.2.2. A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények: 

 - fogja át a pedagógiai munka egészét,  

 - segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását, 

- a foglalkozásokkal szemben támasztott követelményekhez igazodva mérje és értékelje 

a pedagógus által elért eredményeket, ösztönözzön a minél jobb eredmény elérésére, 

- támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb ellátását, 

- a szülői közösség észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel segítse a megfelelő 

pedagógiai módszer megtalálását, 

- biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát, 

- támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes 

végrehajtását, megtartását, 

- hatékonyan működjön a megelőző szerepe. 

2. 2. 3. A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak  

A pedagógiai munka belső ellenőrzésére elsősorban, általános jogkörben jogosult: 

 a) az óvodavezető,  

 b) az óvodavezető helyettese, helyettesei, 

c) külső szakértő az a)-b) pontban meghatározottak felkérésére. 

 

A pedagógiai munka belső, valamely témájú területre vonatkozó ellenőrzésére az intézmény 

valamennyi pedagógus dolgozója javaslatot tehet. 

2. 2. 4. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái  

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái különösen a következők lehetnek: 

 - szóbeli beszámoltatás, 

 - írásbeli beszámoltatás, 

 - értekezlet,  

 - foglalkozás látogatás, 

 - speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok, 

 - az óvodás gyermekek iskolaérettségi teszt eredményeinek elemzése, 

 - a gyermekeket átvevő iskoláktól érkező visszajelzések vizsgálata. 
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2. 2. 5. A belső pedagógiai ellenőrzés részletes szabályozása 

 

A belső pedagógiai ellenőrzés részletes szabályzása érdekében az intézmény jelen SZMSZ 

mellékletében külön szabályzatot is elfogadhat. 

 

 

2. 3. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak 

jogviszonyban a nevelési intézménnyel 

Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja alapján 

- a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a működés rendjét, ezen belül 

a belépés és benntartózkodás rendjét azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési 

intézménnyel. 

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a 

következők szerint történhet: 

- külön engedély és felügyelet nélkül, illetve 

- külön engedély és felügyelet mellett. 

 

Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a 

gyermek elvitelére jogosult személy arra az időtartamra, amely: 

- a gyermek érkezéskor: a gyermek átöltöztetésére és óvónőnek, gondozónőnek 

felügyeletre átadására, valamint a kísérő távozására,  

- a gyermek távozásakor: a gyermek óvónőtől, gondozónőtől való átvételére, 

átöltöztetésére, valamint a távozásra szükséges. 

Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni: 

 - a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezletre való érkezéskor, illetve 

- a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor, 

- az intézményben működő szervezetek (szülői szervezet, alapítványi tagok stb.) 

tagjainak a tevékenységük gyakorlása érdekében történő intézményben tartózkodáskor. 

 

Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben: 

- a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az 

intézmény nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az intézménybe, 

valamint, 

- minden más személy. 

 

A külön engedélyt az óvoda valamely dolgozójától kell kérni. Csak az általa adott szóbeli 

engedély, és szükség szerint egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben 

tartózkodni. 
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2. 4. Tagintézmény (intézményegység) esetén a tagintézménnyel 

(intézményegységgel) való kapcsolattartás rendje 

Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés d) pontja 

alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 

131.) Kormányrendelet 13. § (5) bekezdés figyelembevételével a Szervezeti és Működési 

Szabályzatában szabályozni köteles a tagintézménnyel (intézményegységgel) való 

kapcsolattartás rendjét. 

2. 4. 1. A kapcsolattartás rendje  

A kapcsolattartás rendjével szemben támasztott követelmények: 

▪ Az intézménynek a tagintézménnyel/intézményegységgel folyamatos, napi kapcsolatot 

kell fenntartania. 

▪ A napi kapcsolattartásnál az intézményvezető és a tagintézmény/intézményegység 

vezetőnek is kezdeményeznie kell a kapcsolat felvételt. 

▪ Az intézményvezető a kapcsolattartásnál köteles figyelembe venni azt, hogy:  

o az egyes vezetői döntéseinél, illetve vezetői jogkörében eljárva a 

tagintézményt/intézményegységet, illetve annak dolgozóit hátrányos 

megkülönböztetés nem érheti, 

o az intézmény munkáját, rendezvényeit úgy kell megszerveznie, irányítania, 

hogy a tagintézmény/intézményegység is megfelelő súlyt kapjon. 

▪ A tagintézmény/intézményegység vezetői kötelesek minden intézményvezetői 

jogkörrel kapcsolatos fontos eseményt, körülményt, tényt időben jelezni az 

intézményvezető felé. 

2. 4. 2. A kapcsolattartás speciális területei 

Tagintézményi szintű értekezletek, ülések 

 

A kapcsolattartás során figyelembe kell venni, hogy a tagintézmények döntésüktől függően  

 - tagintézményi nevelőtestületi értekezletet,  

 - tagintézményi szülői szervezet értekezletet, illetve 

 - tagintézményi óvodaszék ülést szervezhetnek. 

 

A tagintézmény-vezetők kötelesek az intézményvezetőt a meghívóval értesíteni a 

tagintézményi szinten megtartandó értekezletekről, ülésekről.  

 

A tagintézmény vezetői, illetve a tagintézményi szervezetek kötelesek az intézmény érintett 

testületét értesíteni az általuk hozott döntésekről. 

 

Intézményi szintű értekezletek, ülések 

 

Az intézményvezető minden döntést, tájékoztatást igénylő ügyben köteles előzőleg 

mérlegelni, illetve a tagintézmény vezetők véleményét kikérni abban, hogy adott döntés, 

tájékoztatás milyen szinten történjen meg először. 
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2. 4. 3. A tagintézményi és intézményi munkatervek  

 

A tagintézmény a nevelési év helyi rendjét meghatározó óvodai munkatervet, a bölcsőde a 

bölcsődei munkatervet saját intézménye vonatkozásában készíti el, különösen akkor, ha a 

munkatervben szerepeltetendő egyes feladatok jelentős eltéréseket mutatnak más 

intézményegységektől (pl. tagintézményi hagyományok, csak a tagintézményt érintő 

események stb.) 

A tagintézményi munkatervek alapján kerül meghatározásra az intézményi munkaterv, 

melyben megjelennek  

- az egész intézményre, illetve 

- csak az egyes tagintézményekre vonatkozó előírások 

- a tagintézményi munkatervek a munkaterv részét képezik 

 

2. 4. 4. A kapcsolattartás általános formái 

 

A kapcsolattartás formái: 

 - személyes megbeszélés, tájékoztatás, 

 - telefonos egyeztetés, jelzés, 

 - írásos tájékoztatás,  

         - elektronikus 

 - értekezlet, ülés,  

 - a tagintézmény ellenőrzése stb. 

 

2. 5. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes 

akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje 

 

Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontja alapján 

- a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni, valamint az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 131.) Kormányrendelet 13. § (5) bekezdés 

figyelembevételével a szervezeti és működési szabályzatában szabályozni köteles az 

intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetére a helyettesítés 

rendjére, valamint az ehhez kapcsolódó felelőségi szabályokra vonatkozó rendelkezéseket. 

Az óvodavezető az alábbiak szerint köteles gondoskodni arról, hogy ő, vagy helyettesének 

akadályoztatása esetén a:- vezetői, - vezető-helyettesi feladatokat ellássák. 

Ha egyértelművé válik, hogy 

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

egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, tudja megtenni, a vezetői feladatokat az 

intézményvezető-helyettesnek,tagozatvezetőnek kell ellátnia; 

b) az intézményvezető helyettese a szükséges, vezető-helyettes feladatkörébe tartozó 

teendőket akadályoztatása (pl.: betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, nem 

tudja ellátni, az intézményvezető helyettesi feladatokat a mellékletben megjelölt 

személynek kell ellátnia. 

 

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

- a helyettesek csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó 

intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg a vezető, vezető-helyettes helyett,  
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- 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. 

 

 

2. 6. A vezetők és a szülői szervezet (közösség) közötti kapcsolattartás formája 

Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés g) pontja alapján 

- a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a vezetők és az óvodaszék, az 

intézményi tanács, valamint az óvodai szülői szervezet (közösség) közötti kapcsolattartás 

rendjét. 

Az intézményben az alábbi szervezet működik: óvodai, bölcsődei szülői szervezet 

                                                                               

 

 

2.6.1. A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás rendje 

Az intézményben a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében az 

intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal 

rendelkező szülői szervezetet hozhatnak létre. 

Az együttműködés és kapcsolattartás során kötelezettség terheli 

- az intézményvezetőt, valamint 

- a szülői szervezet vezetőjét. 

 

Az intézményvezető felelőssége, feladata 

 

Az intézményvezető felel a szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért. 

 

Az intézményvezető feladata, hogy: 

- amennyiben a szülői szervezet kezdeményezi, összehívja a nevelőtestületet,  

- tájékoztassa a szülői szervezetet arról, hogy mikor lesz nevelő-testületi értekezlet, és a 

szülői szervezet véleményezés, javaslattevő jogával érintett ügyek tárgyalása esetén 

meghívja a szülői szervezet képviselőjét, hogy tanácskozási joggal vegyen részt az 

értekezleten,  

- a szülői szervezet számára jogszabályban, illetve más belső intézményi 

dokumentumban meghatározott jogköreinek gyakorlásához szükséges, az 

intézményvezető számára rendelkezésre álló, vagy általa elkészítendő dokumentum 

rendelkezésre bocsátása, illetve tájékoztatás megadása,  

- a szülői szervezet működésének segítése (jogi segítségnyújtás, szervezési feladatok),  

- a szülői szervezet működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása (helyiség, 

eszközök). 

Az intézményvezető kiemelt feladata, hogy a szülői szervezet számára biztosítsa azokat a 

dokumentumokat, információkat, így különösen, hogy a szülői szervezet élhessen: 
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a) a véleménynyilvánítási jogával,  

b) a javaslattételi jogával. 

c) az egyéb jogával. 

A szülői szervezet vezetőjének feladata, hogy: 

- a hatáskörébe utalt jogköreit – amennyiben van előírt határidő - a rendelkezésre álló 

időn belül gyakorolja, 

- megadja a hatáskör gyakorlásával kapcsolatban kialakított álláspontjáról a szükséges 

tájékoztatást az érintett szerveknek. 

A kapcsolattartás formái 

A szülői szervezet és az intézményvezető közötti kapcsolattartási formái jellemzően a 

következők: 

•  szóbeli személyes megbeszélés, jogi tanácsadás, szervezési tevékenység a szülői 

szervezet vezetőjével,  

•  közreműködés az előterjesztések, illetve jogkör gyakorláshoz szükséges tájékoztatók 

elkészítésében az intézményvezető, 

•  munkatervek egymás részére történő megküldése, 

•  értekezletek, ülések, 

o szülői szervezet képviselőjének meghívása a nevelőtestületi értekezletre, 

o a nevelőtestület képviselőjének meghívása a szülői szervezet ülésére,  

•  írásbeli tájékoztatók a nevelőtestület, illetve a szülői szervezet jogkörébe tartozó 

ügyekről egymás írásbeli tájékoztatása a jogkörgyakorlásokhoz,  

•  azon dokumentumok, iratok átadása, melyek a nevelőtestület, illetve a szülői szervezet 

jogkör gyakorlása eredményeként keletkeztek (határozat kivonatok),  

•  a szülői szervezet nevére szóló levelek bontás nélküli átadása az érintett 

személyeknek,  

•  a szülői szervezet által elintézett iratok érdekeltek részére történő átadása. 

 

A szülői szervezet tisztségviselői 

 

A szülői szervezet aktuális tisztségviselőit, illetve elérhetőségüket a szülői szervezet 

működési szabályzata tartalmazza, melyet a szülői szervezet nyilvánosságra hoz. 

 

 

2. 7. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok 

ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések 

Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés h) pontja alapján 

- a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a nevelőtestület feladatkörébe 

tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására 

vonatkozó rendelkezéseket. 

Az intézmény 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 117.§ (1) bekezdésének figyelembe 

vételével a következők szerint szabályozza a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek 
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átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó 

rendelkezéseket. 

2.7.1. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó hatáskörök: 

 - pedagógiai program elfogadása, 

 - a szervezeti és működési szabályzat elfogadása, 

- házirend elfogadása,  

 

 

 

 

2. 8. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve a pedagógiai 

szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgálatokkal,  

gyermekjóléti szolgálattal, valamint az óvoda-egészségügyi ellátást 

biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást 

 

 

Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés i) pontja alapján 

- a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a külső kapcsolatok 

rendszerét, formáját és módját, beleértve  

- a pedagógiai szakszolgálatokkal,  

- a pedagógiai szakmai szolgálatokkal,  

- a gyermekjóléti szolgáltatóval, valamint  

- a gyermekek egészségügyi ellátását biztosító egészségügyi szolgáltatóval való 

kapcsolattartást. 

Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart: 

a) egyes kiemelt intézményekkel, szervekkel: 

- a fenntartóval, működtetővel, 

- más oktatási intézményekkel,  

- az intézményt támogató szervezetekkel; 

- egyéb, a köznevelési igazgatással összefüggő szervekkel,  

b) a pedagógiai szakszolgálatokkal, 

c) a pedagógiai szakmai szolgálatokkal,  

d) a gyermekjóléti szolgálattal;  

e) az egészségügyi szolgáltatóval;  

f) egyéb közösségekkel: 

- az intézménnyel jogviszonyban állók hozzátartozóival, 

- a település egyéb lakosaival. 

 

Egyes kiemelt intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás 

 A fenntartóval, működtetővel való kapcsolat: 

Az intézmény és a fenntartó, illetve működtető kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő 

területekre terjed ki: 
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- az intézmény szakmai működtetése, 

- az intézmény működéséhez szükséges eszközök, feltételek megteremtése, 

- az intézmény nevének megállapítására, 

- a fenntartó által a köznevelési intézmény továbbképzési programjának jóváhagyására,  

- az intézményben folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre, beleértve a 

gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedéseket, valamint 

- az intézményben folyó szakmai munka értékelésére, 

- a pedagógiai program, a házirend és az SZMSZ ellenőrzése.  

A fenntartóval, működtetővel való kapcsolattartás formái: 

 - szóbeli tájékoztatás adása, 

 - írásbeli beszámoló adása,  

 - dokumentum átadás jóváhagyás céljából, 

 - egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel, 

- a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából, 

- speciális információszolgáltatás az intézmény pénzügyi-gazdálkodási, valamint 

szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan. 

 Más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás 

Az intézmény más oktatási intézményekkel kapcsolatot alakítanak ki. (óvodák, iskola) 

A kapcsolatok lehetnek: 

 - szakmai,  

 - kulturális,  

 - sport és egyéb jellegűek. 

 

A kapcsolatok formái: 

 - egymás kölcsönös tájékoztatása a nevelés, oktatás színvonaláról, valamint az 

elvárásokról,  

 - rendezvények,  

 - versenyek. 

 

A kapcsolatok rendszeressége a kapcsolatok jellegétől függően alakulhat. 

A kapcsolatok megjelenhetnek anyagi téren is, az intézmények egymásnak kedvezményeket 

biztosíthatnak egyes eszközeik használatba adásakor. 

Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás 

Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai, 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 feladata, hogy az intézmény számára minél több támogatót szerezzen, s 

azokat megtartsa. 

 

  



A Cecei Óvoda és Bölcsőde Intézményeinek Szervezeti és Működési Szabályzata 

 26 

Az egyéb, a köznevelési igazgatással összefüggő szervekkel való kapcsolattartás 

 

Az intézmény kapcsolatot tart: 

- a Kormányhivatallal,  

- más a nevelés területén létrehozott hivatalos szervvel. 

 

A kapcsolat tartás módja a szervek működését meghatározó jogszabályok szerinti. 

A konkrét feladatokat az Intézményvezető, illetve az általa kijelölt személy látja el. 

 A pedagógiai szakszolgálattal, szakértői bizottsággal való kapcsolattartás 

Az intézmény a nevelési feladatainak ellátása érdekében kapcsolatot tart a pedagógiai 

szakszolgálattal, szakértői bizottsággal. 

Az intézmények a következő területen működnek együtt: 

- a gyógypedagógiai tanácsadás,  

- szakértői bizottsági tevékenység, 

- a nevelési tanácsadás, 

- a logopédiai ellátás, 

- a konduktív pedagógiai ellátás, 

- a gyógytestnevelés, 

- a kiemelten tehetséges gyermekek gondozása. 

A kapcsolattartás formáit, lehetséges módjait a szakszolgálat működését meghatározó 

jogszabályok tartalmazzák. 

A pedagógia szakmai szolgálatokkal való kapcsolattartás 

Az intézmény kapcsolatot tart a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat nyújtó, az oktatásért 

felelős miniszter által kijelölt intézménytől.  

 

A pedagógiai szakmai szolgáltatás és az intézmény a következő területeken működik együtt: 

- a pedagógiai értékelés, 

- a szaktanácsadás,  

- a pedagógiai tájékoztatás, 

- a tanügy-igazgatási szolgáltatás, 

- a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése, 

- gyermektájékoztató, - tanácsadó szolgálat. 

 

A kapcsolattartás formáit, lehetséges módjait a szakszolgálat működését meghatározó 

jogszabályok tartalmazzák. 

 A gyermekjóléti szolgálattal és egyéb gyermekvédelmi, családjogi szervezettel való 

kapcsolattartás 

Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek súlyos veszélyeztetettségének megelőzése és 

megszüntetése érdekében: 

 - a gyermekjóléti szolgálattal, illetve 

 - a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más: 

 - személyekkel,  

 - intézményekkel és 

 - hatóságokkal.  
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Az intézmény segítséget kér, ha a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel 

nem tudja megszüntetni. 

 

Az intézmény a fenti szervekkel közvetlen kapcsolatot tart fenn. 

 

A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: 

- a szervek értesítése – ha az intézmény a szolgálat beavatkozását szükségesnek látja, 

- a gyermekjóléti szolgálat közreműködésének kérése a gyermek igazolatlan mulasztása 

miatt,  

 - 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. 

Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás 

Az intézmény a gyermekek mindennapos, rendszeres egészségügyi felügyeletét az óvodás és 

bölcsődés gyermekek egészségügyi feladatait ellátó egészségügyi szolgáltató bevonásával 

oldja meg. 

 

Az egészségügyi szolgáltatóval az intézménynek folyamatos kapcsolata van. 

A szolgáltatatást a szolgáltató szolgáltatási szerződés alapján biztosítja az intézménynek.  

A szolgáltatás díját az intézmény költségvetésében tervezni kell. 

 

A kapcsolattartás részletes formáját, módját a szerződésben az intézményben jelentkező jogos 

igények szerint kell rendezni.  

 

A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendjét jelen SZMSZ külön pontja részletesen 

tárgyalja. 

Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartása 

Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartására a közösségi szervező, kulturális és 

sport tevékenység jellemző. 

Összetartó szerepe jelentős. 

A külső kapcsolattartás a hagyományos rendezvényekben, illetve más jellegű programokban 

jelenik meg. 

 

2. 9. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok 

ápolásával kapcsolatos feladatok 

 

Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés j) pontja alapján 

- a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni az ünnepélyek, megemlékezések 

rendjét, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat. 
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2. 9. 1. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje 

 

Az intézményben az ünnepélyek, megemlékezések rendje évenként ismétlődő jelleggel, a 

korábbi hagyományokat ápolva kerül meghatározásra. 

 A gyermeki élet ünnepei az óvodában, bölcsődében: 

• Népi hagyományok ápolása 

• Természet jeles napjai 

• Hagyományos és nemzeti ünnepek   

Megünneplésüket az éves munkaterv tartalmazza.  

Csoporton belül megemlékezés történik a gyermekek név- és születésnapjáról. Népi 

hagyományok ápolása körében történik a jeles napokhoz kapcsolódó szokások 

megismertetése 

 Tanulmányi kirándulások, séták, mozi-és színházlátogatás, sportnapok szervezése a 

munkaterv szerint történik.   

Az ünnepélyek, megemlékezések pontos időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos 

feladatokat és felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg. 

 

2. 9. 2. A hagyományápolással kapcsolatos feladatok 

A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve ellátottjának a feladata. 

A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének: 

 - megőrzése, illetve 

 - növelése. 

A hagyományápolás elsősorban a nevelőtestület feladata, mely tagjai közreműködése révén 

gondoskodik arról, hogy az intézmény hagyományai fennmaradjanak. 

 

A hagyományápolás eszközei: 

 - ünnepségek, rendezvények,  

 - egyéb kulturális versenyek, 

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

 

Az intézmény hagyományai érintik: 

 - az intézmény ellátottjait (gyermekeket),  

 - a felnőtt dolgozókat,  

 - a szülőket,  

 - a korábban az intézményben ellátott személyeket, esetleg 

 - a szélesebb nyilvánosságot. 

 

A hagyományápolás érvényesülhet továbbá az intézmény: 

 - jelkép használatával (zászló, jelvény stb.), 

 - gyermekek ünnepi viseletével,  

 - az intézmény belső dekorációjával. 
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A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat 

teremtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről 

is. 

 

2. 10. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

 

Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés l) pontja alapján 

- a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni a rendszeres egészségügyi felügyelet 

és ellátás rendjét. 

A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletét, mint ingyenesen igénybe vehető 

szolgáltatást az intézmény biztosítani köteles, ennek keretében gondoskodnia kell arról, hogy 

az óvodába járó gyermekek évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és 

belgyógyászati vizsgálaton vegyenek részt. 

A bölcsődébe járó gyermekek egészségügyi ellátása folyamatos. 

Az egészségügyi ellátás: 

 - az óvoda orvosa és  

 - a védőnő együttes szolgáltatásából áll. 

 

Az egészségügyi ellátásban közreműködik még a fogorvos és a fogászati asszisztens. 

 

 

2. 11. Az intézményi védő, óvó előírások 

 

Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet: 

- 4. § (1) bekezdés m) pontja alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatában 

szabályozni az intézményi védő, óvó előírásokat.,  

- a 168. § (1) bekezdés alapján az SZMSZ-ben kell rögzíteni a tanuló- és 

gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatokat. 

 Általános előírások 

 

A gyermekekkel, illetve a szülőkkel 

- az óvodai nevelési év, valamint  

- szükség szerint, a foglalkozás, kirándulás stb. előtt ismertetni kell a következő védő-

óvó előírásokat. 

 

Védő-óvó előírás:  

- a gyermekek egészsége és testi épsége védelmére vonatkozó előírás, 

- a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások, 
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- a tilos és az elvárható magatartásforma meghatározása, ismertetése. 

 

A védő-óvó előírásokat a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően kell 

ismertetni. 

  

Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell. 

 

Az óvoda, védő, óvó előírásai, amelyeket a gyermekek az óvodában és bölcsődében való 

tartózkodás során meg kell tartaniuk. 

- Az óvoda a nevelési év megkezdésekor a kiskorú gyermek szülőjét tájékoztatja az 

óvodában betartandó védő és óvó előírásokról, ennek keretében ismertetik a 

tűzvédelmi szabályzatot, beleértve a tűzriadó tervet, valamint a balesetvédelmi 

előírásokat. A gyermek szülője a tájékoztatás tudomásulvételét a tájékoztatás 

megtörténtéről szóló dokumentumon aláírással köteles elismerni. 

- Az óvoda gondoskodik a pedagógusok és más óvodai dolgozók tűz- és 

munkavédelmi szabályzatban meghatározott oktatásainak lebonyolításáról, 

adminisztrálásáról. 

- Az óvoda egyes helyiségeire vonatkozó speciális védő, óvó előírások az adott 

helyiségben kifüggesztésre kerülnek – különösen: sportlétesítmények esetében. 

- Testnevelés foglalkozásra nem vihető be semmilyen, a testneveléshez nem szükséges 

dolog, eszköz, valamint a balesetvédelmi, ill. a védő-óvó intézkedések szempontjából 

tiltott eszköz: pl.: nyaklánc, óra, gyűrű, mobiltelefon stb. 

 

A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok 

 

Az intézményvezető kiemelt feladata, hogy: 

- olyan környezetet teremtsen, amely alkalmas a balesetbiztonsággal kapcsolatos 

szokások, magatartási formák kialakítására,  

- az egyéb foglalkozások során a nevelési-oktatási intézmény sajátosságaira 

figyelemmel kialakuljon a gyermekekben a biztonságos intézményi környezet 

megteremtésének készsége, 

- átadásra kerüljenek a baleset-megelőzési ismeretek legalább az alábbi témakörökben: 

 - közúti közlekedési balesetek,  

 - mérgezés, 

 - fulladás, 

 - égés, 

 - áramütés, 

 - esés. 

 

Az intézmény vezetőjének feladata, hogy  

- ellenőrizze azt, hogy az intézmény területén a gyermekekre veszélyes eszköz, 

szerszám csak a legszükségesebb időtartamig, az adott felújítási, egyéb szerelési 

tevékenység idejéig, s csak az azzal dolgozók állandó felügyelete mellett legyen; 

- biztosítsa azt, hogy az óvodában keményforrasztás, ív és lánghegesztés, ipari 

gázpalack, illetve tartály felszerelése (az épületen szakkivitelező által folytatott építési, 

felújítási, javítási munka kivételével) ne legyen. 
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- gondoskodjon arról, hogy a gyermekek elektromos áramütés elleni védelme 

folyamatosan biztosítva legyen – az ajzatok vakdugózásával, illetve a hálózat megfelelő 

védelmével; 

- biztosítsa azt, hogy a gyermekek az épület számukra veszélyforrást jelentő 

helyiségeibe nem juthatnak-e be. 

- gondoskodjon arról, hogy az intézményben a gyermekek az egészségükre, testi 

épségükre veszélyes elektronikus és mechanikus eszközöket, szerszámokat ne 

használhassanak. 

 

A pedagógusok feladata, hogy: 

- haladéktalanul jelezzék az intézményvezető felé azokat a helyzeteket, melynek 

ellenőrzésében az intézményvezetők felelősek; 

- a mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos 

berendezések használatára, kezelésére. A különböző berendezéseket úgy tárolják, hogy 

azokhoz a gyermekek ne férhessenek hozzá; 

- javaslatot tegyenek az óvoda épületének és a csoportszobák még biztonságosabbá 

tételére. 

 

Az óvoda nem pedagógus alkalmazottjainak feladata, hogy 

- a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek 

biztonságára, testi épségére,  

 - a veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják stb. 

 

Az intézményvezető felelős azért, hogy az intézmény területe, - beleértve a belső termeket, 

szobákat, valamint az udvart – felmérésre kerüljön a védő, óvó intézkedések szükségessége 

szempontjából. 

 

Az intézményvezető felelős, hogy az óvoda és bölcsőde csak megfelelőségi jellel ellátott 

játékot vásároljon. A játékot használó óvoda pedagógus köteles a játékon feltüntetett, vagy 

ahhoz mellékelt figyelmeztetést, feliratot és használati utasítást gondosan áttanulmányozni és 

a játékszert az alapján alkalmazni.  

 

A pedagógus az intézménybe ezen szabályzatban meghatározott védő, óvó előírások 

figyelembevételével hozhat be a foglalkozásra, ő általa készített, használt pedagógiai 

eszközöket. 

 

A védő, óvó intézkedések céljából az adott területre vonatkozó figyelmeztető jelzéseket, 

figyelmeztető táblákat, hirdetményeket ki kell függeszteni, illetve azok tartalmát legalább 

évente ismertetni kell a veszélyeztetettekkel.  

 A gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok 

Az intézményvezető feladatai: 

• megszervezi azt, hogy az intézmény nyitvatartási idejében biztosítva legyen a 

gyermekek felügyelete, védelme,  

• kijelöli azt a személyt, aki a gyermekbaleseteket nyilvántartja; 

• nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: 

o intézkedik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek 

haladéktalan kivizsgálásáról,  
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o a kivizsgálás során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és 

szervezési okokat,  

o a balesetekről jegyzőkönyvet vetet fel (elektronikusan vezetett 

jegyzőkönyvvezető rendszeren, illetve ha az nem lehetséges, papír alapon), 

o a jegyzőkönyvet továbbítani kell,  

o a jegyzőkönyv egy példányát át kell adni a szülőnek,  

• súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: 

o intézkedik arról, hogy a baleset az intézmény fenntartója felé azonnal 

jelentésre kerüljön,   

o gondoskodik a baleset legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel 

rendelkező személy bevonásával történő kivizsgálásáról. 

o Súlyos az a gyermekbaleset, amely a gyermek: 

o a halálát (halálos baleset az is, amelynek bekövetkezésétől számított 90 napon 

belül a sérült – orvosi szakvélemény szerint – a balesettel összefüggésben 

életét vesztette), 

o valamely érzékszerv (érzékelőképesség) elvesztését, illetve jelentős mértékű 

károsodását, 

o számára az orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, 

egészségkárosodását, 

o súlyos csonkulását (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb 

részének elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek), 

o tekintetében a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulását, bénulását, 

vagy agyi károsodását okozza./ 

o  lehetővé teszi az óvodaszék, ennek hiányában az óvodai szülői szervezet 

részvételét a gyermekbalesetek kivizsgálásában; 

o intézkedik minden gyermekbalesetet követően a megelőzésről, azaz arról, hogy 

a megtörtént balesethez hasonló eset ne történhessen meg.  

A pedagógusok és a gondozónő feladata: 

- az intézményvezető utasítására a balesetekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése, 

- nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok esetében az intézményvezető 

utasítására: 

         - közreműködik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek 

haladéktalan kivizsgálásában, 

         - e balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel,  

         - jegyzőkönyvet készít, ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje 

nem tartható,  

- súlyos balesetekkel kapcsolatban: 

         - a balesetet jelenti az intézményvezetőnek, illetve az intézményvezető távolléte 

esetében a helyettesítési rendnek megfelelően gondoskodik a balesetet jelentéséről, 

         - közreműködik a baleset kivizsgálásában,  

- közreműködés az óvodaszék, ennek hiányában az óvodai szülői szervezet 

tájékoztatásában, és a gyermekbalesetek kivizsgálásában való részvétele biztosításában,  

- intézkedési javaslat kidolgozása minden gyermekbalesetet követően a megelőzésre; az 

intézményvezető megelőzéssel kapcsolatos utasításainak végrehajtása. 

 

Nem pedagógus alkalmazott az intézményvezető utasításának megfelelően működik közre a 

gyermekbaleseteket követő feladatokban. 
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2. 12. Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 

Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés n) pontja alapján 

a Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles szabályozni a bármely rendkívüli esemény 

esetén szükséges teendőket. 

A rendkívüli esemény észlelésekor, tudomásra jutásakor haladéktalanul tájékoztatni kell az 

intézményvezetőt. 

Az intézményvezető a rendkívüli esemény jellegének megfelelően 

a) haladéktalanul értesíti: 

- az érintett hatóságokat, 

- a fenntartót, 

- a szülőket; 

b) megtesz minden olyan szükséges intézkedést, amelyek a gyermekek, védelmét, 

biztonságát szolgálják. 

Rendkívüli eseménynek számít különösen: 

 - a tűz, 

 - az árvíz,  

 - a földrengés,  

 - bombariadó, 

- egyéb veszélyes helyzet, illetve a nevelő munkát más módon akadályozó, nehezítő 

körülmény: 

 - egész napos gázszünet,  

 - az épület biztonságos használhatóságát veszélyeztető körülmény, 

 - az ellátottak és a dolgozók közlekedését nehezítő helyzet (hó). 

 - járvány, melynek során az ellátottak x %-a nem tud megjelenni. 

Amennyiben a rendkívüli esemény jellege indokolja, gondoskodni kell az intézmény 

kiürítéséről, amely a tűzvédelmi szabályzat szerinti terv szerint kell, hogy történjen. 

Az egyéb intézkedést követelő rendkívüli események bekövetkeztekor az intézményvezető a 

pedagógusok bevonásával a legjobb belátása szerint dönt. 

 

A rendkívüli esemény során az intézményvezetőnek gondoskodnia kell: 

- amennyiben a gyermekek intézményben történő elhelyezését meg kell szüntetni, a 

szülők mielőbbi értesítése, a gyermekek elvitelének megszervezése, 

- a következő napot, esetleg napokat érintő nevelési szünet elrendeléséről, s a szülők 

tájékoztatásáról,  

- olyan intézkedések meghozataláról, melyek biztosítják a gyermekek maximális 

védelmét. 

 

Az intézményvezető az egyes rendkívüli eseményekkel kapcsolatos teendőkre vonatkozóan 

előre intézkedési terveket készíthet, melyet a jelen szabályzat mellékleteként kell kezelni. 
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Melléklet 

A rendkívüli események esetén teendő alapvető intézkedések 

 

Rendkívüli esemény megnevezése Intézkedések 

 

 

 

Tűz 

A helyi tűzvédelmi szabályzat utasítása alapján: 

1.1. Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint 

1.2. A tűzoltóság értesítése 

1.3. A tűzoltás megkezdése 

1.4. Az egyes értékek mentése 

1.5. A gyermekek elhelyezése, illetve hazavitelének 

megszervezése a szülők értesítésével 

1.6. A fenntartó értesítése 

 

Árvíz 

1.1. A gyermekek biztonságba helyezése, 

hazavitelének megszervezése a szülők értesítésével 

1.2. Az illetékes szervek értesítése 

1.3. Érték mentés 

 

Földrengés 

1.1. A gyermekek biztonságba helyezése, 

hazavitelének megszervezése a szülők értesítésével 

1.2. Az illetékes szervek értesítése 

1.3. Érték mentés 

 

Bombariadó 

1.1. Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint 

1.2. Az illetékes hatóságok értesítése 

1.3. A gyermekek elhelyezése, illetve hazavitelének 

megszervezése a szülők értesítésével 

1.4. A fenntartó értesítése 

 

Egyéb veszélyes helyzet 

1.1. A gyermekek biztonságba helyezése, 

hazavitelének megszervezése a szülők értesítésével 

1.2. Az illetékes szervek értesítése 

1.3. Indokolt esetben tanítási szünet elrendelése 
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2. 13. Azok az ügyek, melyekben a szülői szervezetet (közösséget) a szervezeti és 

működési szabályzat véleményezési joggal ruházza fel 

 

Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés p) pontja alapján 

a Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles szabályozni azokat az ügyeket, melyekben a 

szülői szervezetet (közösséget) e szabályzat véleményezési joggal ruházza fel. 

A szülői szervezetet a jogszabályokban meghatározott véleményezési jogokon túl a szervezeti 

és működési szabályzat a következő véleményezési joggal ruházza fel. 

A szülői szervezetet – ezen SZMSZ alapján – megillető további jogokat nem határoz meg, 

 

 

2. 14. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, 

formája, a vezetők közötti feladatmegosztás, a kiadmányozás és képviselet szabálya, a 

szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 

 

Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontja alapján 

a Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles szabályozni - a vezetők és a szervezeti 

egységek közötti kapcsolattartás: 

          - rendjét,  

          - formáját,  

- a vezetők közötti feladatmegosztás rendjét, 

- a kiadmányozás és képviselet szabályait, 

 - a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét. 

 

 

 Az intézmény képviseletének szabályai 

 

A köznevelési intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult, aki ezt a jogát 

meghatározott esetekben átruházhatja más személyre vagy szervezetre.  

 

 Az intézmény képviseletéről a fenntartó  

- indokolt esetben  

- meghatározott ügyek tekintetében saját döntése alapján 

rendelkezhet.  

 

Az intézményvezető a képviseleti jogát  

- aláírásával és az intézmény bélyegzőjével ellátott írásos 

nyilatkozatában  

- az általa kijelölt személyre ruházhatja át, kivéve a jogviszony 

létesítésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos 

nyilatkozatok megtételét. 

 

A képviseleti jog átruházásáról szóló nyilatkozat hiányában  

-  amennyiben az ügy elintézése azonnali intézkedést igényel  
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a nyilatkozattételre az a személy jogosult, akit erre a szervezeti 

és működési szabályzat helyettesítésről szóló rendelkezései az  

intézményvezető helyett történő eljárásra feljogosítanak.  

 

A kiadmányozás szabályai 

 

A kiadmányozás szabályai az SZMSZ I. részében került szabályozásra. 

 

2.15. A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje, 

részvétele a pedagógusok munkájának segítésében 

 

Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés k) pontja alapján 

a Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles szabályozni: 

- a szakmai munkaközösségek együttműködését, 

- a szakmai munkaközösségek kapcsolattartásának rendjét, 

- a szakmai munkaközösségek részvételét pedagógusok munkájának segítésében. 

A szakmai munkaközösségek együttműködési feladatai: 

- a szakmai munkaközösségek – vezetőik közreműködésével – együttműködnek az 

intézményvezetővel az intézményben folyó nevelő-oktató munka tervezésében, 

szervezésében, értékelésében; ezen belül: 

          - részvétel az intézményi szintű szakmai ellenőrzési tervek összeállításában, 

          - döntés a továbbképzési programokról,  

- a szakmai munkaközösségek egymással is együttműködnek, tevékenységüket 

összehangolják az intézményi célok megvalósítása érdekében, különösen az adott évi 

minőségcélok tekintetében; 

- a szakmai munkaközösségek együttműködhetnek más intézmény hasonló 

munkaközösségével. 

A szakmai munkaközösségek kapcsolattartási rendje 

- a szakmai munkaközösségek intézményen belüli kapcsolattartását az intézményvezető 

irányítja, gondoskodik a különböző véleményezési, és együttműködési feladatokhoz 

szükséges kapcsolatok fenntartásáról. 

 

A szakmai munkaközösségek pedagógusok munkáját segítő tevékenysége kiterjed: 

- a közvetlen szakmai segítségnyújtásra, 

- a szakmai munkaközösség szakmai tevékenységébe való bekapcsolódás lehetőségére, 

- a szakmai tapasztalatcserére,  

- a jól bevált pedagógiai módszerek átadására,  
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- a rutinos, szakmai tevékenységüket kimagasló tanárok óráinak/foglalkozásainak 

látogatására, 

- a szakmai munkaközösséghez tartozó pedagógusok óráinak/foglalkozásainak 

látogatására, a fejlesztendő területekre történő rámutatására, a fejlődéshez közvetlen 

szakmai segítség nyújtására. 

- a szakmai segítségnyújtási tevékenység évenkénti értékelésére, valamint a tevékenység 

hatékonyságának vizsgálatára. 

 

A szakmai munkaközösség az adott tanévben ellátandó konkrét segítségnyújtási feladatait az 

éves munkatervében is meghatározhatja. 

Az intézményben - a köznevelési törvény 71. § (1) bekezdése alapján - maximum 10 szakmai 

munkaközösség működhet. 

Az intézményben aktuálisan működő szakmai munkaközösségek listáját és a 

munkaközösségek vezetőit melléklet tartalmazza. 

Melléklet a szakmai munkaközösségekről 

1. számú szakmai munkaközösség  

A munkaközösség neve:  ..............................................................................................................  

Vezetője:  .......................................................................................  Tagjainak száma:  ................  

Tagjai:  ..........................................................................................................................................  

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

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

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

2. számú szakmai munkaközösség  

A munkaközösség neve:  ..............................................................................................................  

Vezetője:  .......................................................................................  Tagjainak száma:  ................  

Tagjai:  ..........................................................................................................................................  

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

 ......................................................................................................................................................  
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2. 16. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága, a szülők tájékoztatása 

 

 

 A pedagógiai és bölcsődei programról való tájékoztatás szabályai 

 

Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés o) pontja alapján 

a Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles szabályozni.  

Az óvoda figyelembe véve a hivatkozott EMMI rendelet 82. § - át az alábbiak szerint 

szabályozza a tájékoztatás szabályait: 

 

1. A pedagógiai és bölcsődei szakmai program nyilvánossága 

 

A pedagógia és bölcsődei szakmai program nyilvános. Annak érdekében, hogy a szülők a 

pedagógiai és bölcsődei szakmai programot szabadon megtekinthessék, az intézmény vezetője 

gondoskodik arról, hogy pedagógiai program: 

a) papír alapú példányai közül: 

- egy példánya a vezetői irodában elérhető legyen  

- egy példánya a nevelők részére átadásra kerüljön, akik a szülők részére a szülői 

értekezletek alkalmával biztosítja a pedagógiai programba való betekintést,  

b) elektronikus úton is elérhető legyen az intézmény honlapján. 

 

A pedagógia és bölcsődei szakmai program helyben szokásos módon történő nyilvánosságra 

hozatali módjai: 

- vezetői irodában történő elhelyezés, 

- intézményi honlapon történő publikáció. 

 

A nyilvánosságra hozatalért a pedagógiai és bölcsődei szakmai programmal összefüggő 

tájékoztatás megadására kijelölt dolgozó felelős. 

 

2. A pedagógiai és bölcsődei szakmai programmal összefüggő tájékoztatás 

 

A szülők részére az óvodavezető és az óvodapedagógusok adhatnak tájékoztatást a 

programokról. 

 

A tájékoztatás kérhető szóban és írásban.  

 

A tájékoztatást: 

- lehetőség szerint azonnal meg kell adni akkor, ha a kérdés jellege megengedi, 

- legkésőbb a feltett kérdéstől számított 14 napon belül meg kell adni akkor, ha a kérdés 

összetett. (Minél előbb tájékoztatást kell adni akkor, ha a kérdés valamely jogvesztő 

határidővel kapcsolatban érkezik, s a késedelmes tájékoztatás a szülő jogát, jogos 

érdekét sértené.) 

 

A tájékoztatást írásba kell adni akkor, ha az érintett ragaszkodik az írásbeliséghez. A 

tájékoztatásra jelen szabályzaton kívül alkalmazni kell a közérdekű adatok szabályzatát. 
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A házirenddel összefüggő tájékoztatás szabályai 

 

Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 82 § (6) bekezdése alapján a 

Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozza a házirenddel kapcsolatos tájékoztatás 

rendjét.  

 

1. A házirend nyilvánossága 

 

A házirend nyilvános.  

 

A házirend: 

a) papír alapú példányai közül: 

- egy példányát az intézménybe történő beiratkozáskor át kell adni a szülőnek,  

- egy példánya a központi hirdetőtáblán ki kell függeszteni, 

b) elektronikus úton elérhető az intézmény honlapján. 

 

A házirend helyben szokásos módon történő nyilvánosságra hozatali módjai: 

- hirdetőtáblán történő elhelyezés, 

- intézményi honlapon történő publikáció. 

 

A nyilvánosságra hozatalért az óvodavezető, óvodavezető-helyettes és szakmai vezető felelős. 

 

2. A házirenddel összefüggő tájékoztatás 

 

Az óvodapedagógusok, gondozónők a nevelési év elején ismertetik a házirendet: 

- a gyermekekkel,  

- szülői értekezleten a szülőkkel. 

 

A házirend érdemi változásáról a változást követő 30 napon belül a szülőt tájékoztatni kell 

azzal, hogy meghatározásra kerül az, hogy a házirend hatályos változata milyen módon érhető 

el (hol, hogyan került nyilvánosságra hozásra). 

 

 

 A jelen SZMSZ nyilvánossága 

Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 82 § (6) bekezdése alapján a 

Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozza a jelen SZMSZ-el összefüggő 

nyilvánosságra hozatali szabályokat 

A jelen SZMSZ nyilvánossága 

 

Az SZMSZ nyilvános.  

 

Az SZMSZ: 

a) papír alapú példánya a vezetői irodában ki kell helyezni, 

b) elektronikus úton elérhető az intézmény honlapján. 
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Az SZMSZ helyben szokásos módon történő nyilvánosságra hozatali módjai: 

- irodában történő elhelyezés, 

- intézményi honlapon történő publikáció. 

 

A nyilvánosságra hozatalért az óvodavezető és az óvodavezető-helyettes felelős. 

 

 A szülők tájékoztatása 

Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 82 § (6) bekezdése alapján a 

Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozza a szülők tájékoztatásának egyes 

kérdéseit. 

Az óvoda vezetője köteles megszervezni azt az írásbeli tájékoztatást, mely információt 

szolgáltat a szülőknek a megelőző nevelési év végén azokról a ruházati és más 

felszerelésekről amelyekre a következő nevelési évben a nevelő munkához szükség lesz,  

 

Az írásbeli tájékoztatás szülők részére történő átadásának határideje: minden év július 31. 

   

2. 17. A fegyelmi eljárás  

Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés q) pontja alapján 

a Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles szabályozni az iskolában a tanulóval 

szemben lefolytatásra kerülő fegyelemi eljárás, ezen belül az egyeztető eljárás részletes 

szabályait. 

Mivel az intézményben csak gyermekek tartózkodnak, jelen SZMSZ nem szabályozza a 

tanulók fegyelmi eljárásának kérdéseit. 

 

2. 18. Az elektronikus úton előállított  papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje  

 

Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés r) pontja alapján 

a Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles szabályozni az elektronikus úton előállított 

papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendjét. 

20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 87. § (1) A nevelési-oktatási intézmény által használt 

nyomtatvány lehet  

d) elektronikus úton előállított, az intézmény SZMSZ-ében meghatározott rend szerint 

hitelesített papíralapú nyomtatvány.  

(2) Az elektronikus okirat az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer 

alkalmazásával elektronikus úton előállított, az intézmény SZMSZ-ében meghatározott rend 

szerint elektronikus aláírással ellátott, elektronikusan tárolt irat.  
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A hitelesítés követelménye 

1. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványokat: 

- ha azok folyamatosan kerülnek kinyomtatásra, folyamatosan,  

- ha időszakosan kerülnek kinyomtatásra, a kinyomtatást követően hitelesíteni kell. 

 

A hitelesítés módja 

 

Az elektronikus úton előállított papír alapú nyomtatvány jellegétől függően el kell végezni: 

- az utolsó bejegyzést követő sorok áthúzással történő érvénytelenítését, 

- el kell helyezni a papír alapú dokumentumon a hitelesítési záradékot, mely 

tartalmazza: 

 - a hitelesítés időpontját, 

 - a hitelesítő aláírását, 

 - az intézmény hivatalos körbélyegző lenyomatát. 

 

A füzet jelleggel összetűzött, kapcsozott dokumentumok esetén a füzet külső lapján, vagy 

annak belső oldalán kell elhelyezni a hitelesítési záradékot, ahol fel kell tüntetni azt is, hogy a 

dokumentum hány lapból, illetve oldalból áll.  

 

Ez esetben a hitelesítés szövege: 

 

Hitelesítési záradék 

 

Ez a dokumentum ....... folyamatosan sorszámozott oldalból/lapból áll. 

 

Kelt: ................................................ 

 

     PH 

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

          hitelesítő 

 

 

A hitelesítésre jogosultak 

 

A hitelesítésre feljogosított személyeket és a hitelesítési jogosítványuk tartalmát az 

óvodavezető határozza meg és függeszti ki a nevelőtestületi szoba hirdetőtáblájára. 

 

Az intézmény által alkalmazott elektronikus úton előállított nyomtatványok: 

 

o Pedagógus és gondozónő munkaidő nyilvántartás  

o  BTM gyermekek fejlődési naplója 
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2. 19. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt  dokumentumok kezelési 

rendje 

 

Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés s) pontja alapján 

a Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles szabályozni az elektronikus úton előállított, 

hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje. 

 

Az elektronikus dokumentum 

 

Az intézmény használhat elektronikus iratokat, dokumentumokat. 

 

Elektronikus dokumentumnak minősül: az elektronikus eszköz útján értelmezhető 

adategyüttes. 

 

Az elektronikus dokumentumokon belül külön szabályok érvényesek: 

- az elektronikus okiratnak minősülő dokumentumokra, valamint 

- az egyéb elektronikus dokumentumokra. 

 

Az elektronikus okirat kezelési rendje 

 

Elektronikus okiratnak minősül az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer 

alkalmazásával elektronikus úton előállított irat. 

 

Az ilyen iratot: 

- elektronikus aláírással kell ellátni, és  

- elektronikusan kell tárolni. 

 

Az egyéb elektronikus dokumentumok kezelési rendje 

 

Egyéb dokumentumnak minősül minden elektronikus úton létrehozott dokumentum, amely - 

nem az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszerben keletkezett. 

 

Az ilyen iratokat: 

- amennyiben az intézményvezető elrendeli, elektronikus aláírással kell ellátni,  

- elektronikusan kell tárolni. 

 

Az elektronikus aláírás  

 

Az elektronikus aláírásra jogosult az aláíró. 

 

Az aláíró az,  

- aki intézmény nevében az aláírás létrehozó eszközt birtokolja, és  

- az intézmény nevében, mint az intézményt képviselő természetes személy jár el, 

- aki jogosult az elektronikus aláírás elhelyezésére. 

 

Elektronikus aláírásra csak megfelelő elektronikus aláírási terméket (szoftver, hardver, más 

elektronikus aláírás alkalmazáshoz kapcsolódó összetevőt) lehet használni. 
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Az elektronikus aláíró köteles az elektronikus aláírást létrehozó eszközzel kapcsolatban 

minden adatvédelmi és biztonsági előírást megtartani. 

 

Az elektronikus aláírási joggal felruházott személyeket az informatikai szabályzat 

tartalmazza. 

 

Az intézményvezető az elektronikus dokumentumok jellegéhez kapcsolódóan dönt arról, hogy 

milyen szintű elektronikus aláírási rendszert kell működtetni (fokozott biztonságú 

elektronikus aláírás, minősített elektronikus aláírás). 

 

 Az elektronikus dokumentumok tárolása 

 

Az elektronikusan tárolt adatok, iratok utólagos olvashatóságát, használhatóságát a selejtezési 

idő lejártáig, vagy levéltárba adásáig biztosítani kell. Ennek megfelelően olyan tároló 

rendszert kell alkalmazni, amely biztosítja a megőrzéshez szükséges feltételeket. 

 

Az elektronikus dokumentumok számítógépen kívüli elektronikus tárolásához szükséges 

tárgyi, technikai feltételeket az intézményvezető biztosítja.  Ennek érdekében az elektronikus 

dokumentum kezelője számára rendelkezésre bocsátja a szükséges: 

- adathordozókat,  

- az adathordozók biztonságos elhelyezéséhez szükséges páncélszekrényt, illetve 

tűzbiztos lemezszekrényt. 

 

Adathordozók külső felületén, vagy az adathordozó külső borítóján egyértelműen meg kell 

jelölni az adathordozón tárolt adatokat. 

 

Az adatok tárolásakor be kell tartani az általános adatvédelmi szabályokat. 

 

 Az elektronikus dokumentumok selejtezése, megsemmisítése 

 

 Az elektronikus rendszerből való selejtezés, megsemmisítés 

 

Amennyiben az elektronikus adathordozón levő iratok iktatott iratok, selejtezésükre az 

iratkezelési szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Ha az elektronikus dokumentumok nem iktatott iratok, a dokumentumot előállító rendszerben 

az érintett, megsemmisítendő iratot fizikailag nem szabad törölni, de a felhasználó számára a 

törölt dokumentum vonatkozásában csak a törlés ténye lehessen hozzáférhető. 

 

Az elektronikus adathordozón lévő adatok megsemmisítése 

 

Az elektronikus adathordozón lévő adatok megsemmisítése az adathordozótól függően 

történhet: 

- törléssel, 

- az adathordozó fizikai megsemmisítésével. 
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Egyéb szabályok 

 

Az elektronikus dokumentumok kezelésére vonatkozóan továbbá az adatkezelési, és az 

informatikai szabályzatot kell alkalmazni. 

 

 

2. 20. Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott 

feladat- és hatáskörök, munkaköri leírás-minták  

 

 

Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés t) pontja alapján 

a Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles szabályozni az intézményvezető feladat- és 

hatásköréből leadott feladat- és hatásköröket, valamint a munkaköri leírás-mintákat. 

Az intézményvezetői feladat- és hatáskörök 

 

▪ Általános vezetői feladatok- és hatáskörök  

▪ A köznevelési feladatokhoz kapcsolódó vezetési feladat- és hatáskörök 

 

 

 Az intézményben alkalmazandó munkakörök munkaköri leírás mintái 

 

Az intézményben alkalmazandó munkakörök munkaköri leírás mintái - terjedelmi okokból -  

a jelen SZMSZ-hez mellékletként kerülnek csatolásra 

A munkaköri leírás minták - a nemzeti köznevelési törvény 62. § (1) bekezdés m) pontja 

alapján - tartalmazzák a dolgozók pedagógiai és adminisztratív feladatait is. 

 

A vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskör átruházás 

 

Intézményvezető felel: 

- gyakorolja a munkáltatói jogokat 

- dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet 

jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más 

hatáskörébe, 

- felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, 

- jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, 

- képviseli az intézményt 

 

A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel 

- a pedagógiai munkáért, 

- a nevelőtestület vezetéséért, 

- a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű  

- megszervezéséért és ellenőrzéséért, 

- a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési 

- oktatási intézmény működéséhez  

- szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, 

- a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, 
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- a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, 

- a nevelő munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 

- a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és szülői szervezetekkel való megfelelő  

- együttműködésért, 

- gyermekbaleset megelőzéséért, 

- a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, 

- a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. 

 

Kizárólagos hatáskörébe tartozik:  

- az intézmény képviselete  

- az óvodapedagógusok, gondozónők feletti munkáltatói jogkör gyakorlása  

- a nevelőmunkát segítők alkalmazása  

- egyéb alkalmazottak feletti munkáltatói jogkör 

- fegyelmi felelősségre vonásuk, közalkalmazotti jogviszony megszüntetése  

- Az intézményvezető hatásköréből átruházott feladatok  

 

Az intézményvezető - helyettesre:  

- a dajkák munkájának szervezését, irányítását  

- a nemzeti és óvodai ünnepek megszervezését  

- a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések végrehajtásának ellenőrzését  

- a gyermekvédelmi feladatok végrehajtásának ellenőrzését  

 

Bölcsőde szakmai vezetőjére:  

- a gondozónők és a bölcsődei technikai dolgozók munkájának szervezése, irányítása  

- pedagógiai és egyéb feladatok. 

 

Tagóvoda vezetőkre 

- az éves szakmai ellenőrzések tervezésében, gyakorlati kivitelezésében való  

- részvétel 

- a tagóvoda nevelőtestületét vezetik tagóvodájában  

- irányítja, szervezi, ellenőrzi a nevelőmunkát  

- együttműködik a szülői szervezettel  

- ellátja a gyermekvédelmi feladatokat  

- óvodai és nemzeti ünnepek megszervezéséről gondoskodik  

- teljesítmény értékelések elkészítésében való közreműködik 

- a munka és tűzvédelmi feladatok közvetlen irányításának, ellenőrzésének elvégzése 

 

 

2. 21. Az intézmény biztonságos működését garantáló szabályok melyek megtartása 

kötelező az intézmény területén tartózkodó szülőknek, valamint az intézménnyel 

kapcsolatban nem álló más személyeknek 

 

Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (4) bekezdése alapján a 

Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározhatja az intézmény biztonságos működését 

garantáló szabályokat, melyek megtartása kötelező az intézmény területén tartózkodó 

szülőknek, valamint az intézménnyel kapcsolatban nem álló más személyeknek. 
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Az intézménnyel jogviszonyban nem állók kötelesek betartani és elfogadni az intézmény 

következő szabályzatait: 

 - a nemdohányzók védelmének helyi szabályai, 

 - tűzvédelmi szabályzat,  

 - munkavédelmi szabályzat, melyek megtalálhatóak az intézmény vezetői irodában. 

 

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók által tilos az intézmény területére, épületébe, 

rendezvényére, az alábbi tárgyakat, eszközöket behozni, illetve maguknál tartani: 

Cigaretta, étel, ital 

 

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók kötelesek az intézményben az intézményhez méltó 

ruházatban, öltözetben, valamint állapotban tartozódni, illetve megjelenni.  

 

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók nem zavarhatják magatartásukkal, viselkedésükkel 

az intézményben folyó pedagógiai munkát, szabadidős foglalkozást, egyéb tevékenységet, 

valamint rendezvényét.  
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2. 22. Egyéb jogszabály által szabályozandó – de más szabályozásban 

nem szabályozható – kérdések 

 

Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés u) pontja alapján 

a Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles szabályozni az egyéb jogszabály által 

szabályozandó – de más szabályozásban nem szabályozható – kérdéseket. 

Az adatkezelés és továbbítás intézményi rendje 

 

Az adatkezelés és továbbítás intézményi rendje jelen SZMSZ-ben - figyelembe véve a 

nemzeti köznevelésről szóló törvény 43. § (1) bekezdését -: 

 nem kerül szabályozásra, mivel van az intézmény iratkezelési szabályzat készítésére 

kötelezett, és az iratkezelési szabályzat tartalmazza az adatkezelési szabályokat. 

 kerül szabályozásra, mivel - iratkezelési szabályzat hiányában, illetve tartalma miatt - 

adatkezelési szabályzatban kell rögzíteni az adatkezelési szabályokat. 

 

Az adatkezelési szabályokat az SZMSZ mellékleteként terjedelmi okokból csatolt 

adatkezelési szabályzat határozza meg. 

 

 

A gyermek által előállított dolgok értékesítése, hasznosítása során a gyermeket megillető 

díjazás 

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 46. § (9) bekezdése alapján a tanulót az általa 

előállított és a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába kerülő dologért díjazás illeti meg 

akkor, ha az intézmény a dolog értékesítésével, hasznosításával bevételre tesz szert. 

 

Jelen szabályzathoz: nem kerül csatolásra a vonatkozó melléklet, mivel ilyen jellegű 

vagyonátruházás az intézmény vonatkozásában nem fordul elő. 

 

A pedagógusok és gondozónők számára biztosított informatikai eszközök 

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 63. § (1) bekezdése alapján meg kell határozni a 

biztosított informatikai eszközöket. 

 

A következő informatikai eszközök kerülnek biztosításra: 

- számítógép - több pedagógus által közös használattal, 

 

- számítógépes programok - több pedagógus által közös használattal, 

 

- elektronikus adathordozók- igény szerint személyre szólóan kiadva 

 

- projektor - több pedagógus által közös használattal 
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1. sz. melléklet 

 

Adatkezelési szabályzat 

 

A 2011. évi nemzeti köznevelési törvény 41 § alapján készült, mely a közoktatási 

intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatokra vonatkozik. 

 

- Alkalmazottak adatai  

A közoktatás információs rendszere határozza meg az egységes alkalmazotti 

nyilvántartást, valamint a törvény alapján nyilvántartott adatokat. 

Az alkalmazottak személyes adatait – érintetteken kívül – csak a jogviszonyhoz 

kapcsolódó juttatás jogszerű igénybe vételének megállapítása céljából továbbíthatók az 

ellenőrzésre hivatottak részére 

 

- Gyermekek adatai 

Óvodába lépéskor csak a törvény által meghatározott adatokat vesszük fel és tartjuk 

nyilván. 

Az adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően továbbítjuk a különböző szerveknek. 

 

 

 

A gyermek adatainak kezelése és továbbítása 

 

1.Felelősség s gyermek adatainak kezeléséért. 

 

1.1. Az óvoda vezetője felelős a gyermek adatainak nyilvántartásával, kezelésével, 

továbbításával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések és a Szabályzat előírásainak 

megtartásáért, valamint az adatkezelés ellenőrzéséért. 

 

1.2.  Az intézményvezető helyettes, a tagóvoda-vezető és az óvodapedagógusok 

munkakörével összefüggő adatkezelésért tartoznak felelősséggel 

 

2. A gyermek nyilvántartható és kezelhető adatai 

 

2.1.  A gyermekek személyes adatait a törvényben meghatározott nyilvántartások vezetése 

céljából, pedagógiai célból, pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs feladatok 

ellátása céljából, gyermekvédelmi célokból, egészségügyi célból a célnak megfelelő 

mértékben, célhoz kötötten kezelhetők. 

 

2.2. A nemzeti köznevelési törvény 41 § (4) bekezdése alapján nyilvántartott adatok: 

 

- a gyermek neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének-

tartózkodásának címe, nem magyar állampolgár esetén Magyarország területén való 

tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma, TAJ-száma 

- a szülő, törvényes képviselő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma 

- a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok 

- a gyermekbalesetekre vonatkozó adatok 

- a gyermek óvodai jogviszonyával kapcsolatos adatok 
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3. Az adatok továbbítása 

 

3.1. Az adattovábbításra az óvodavezető, tagóvoda vezető jogosult. 

- A gyermek adatai a köznevelésről szóló törvényben meghatározott célból 

továbbíthatók az óvodából 

- fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, települési önkormányzat jegyzője, 

közigazgatási szerv, kifizetőhely, nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi 

adat 

- sajátos nevelési igényre, beilleszkedési zavarra, magatartási rendellenességre 

vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a nevelési oktatási 

intézmények egymás között 

- az óvodai fejlődéssel, iskolába lépéshez szükséges fejlettséggel kapcsolatos adatok 

a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának 

- a gyermek óvodai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett óvodához 

- az egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a gyermek egészségügyi 

állapotának megállapítása céljából, 

- a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermekvédelemmel 

foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek veszélyeztetettségének 

feltárása, megszüntetése céljából. 

 

3.2. Nem szükséges az adattal kapcsolatosan rendelkezésre jogosult beleegyezése az 

adattovábbításhoz, ha az óvoda vezetője a gyermek védelméről szóló törvény 

rendelkezése alapján, azért fordul a gyermekjóléti szolgálathoz, mert megítélése szerint a 

gyermek – más vagy saját magatartása miatt – súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy 

került. 

 

4. Az adatkezelés intézményi rendje 

 

4.1.  Az óvodában adatkezelést végző vezető, óvodapedagógus az adatfelvételkor 

tájékoztatja a szülőt arról, hogy az adatszolgáltatás kötelező – vagy önkéntes. A kötelező 

adatszolgáltatás esetében közölni kell az alapjául szolgáló jogszabályt. 

 

Az önkéntes adatszolgáltatásnál fel kell hívni a szülő figyelmét arra, hogy az 

adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező, amelyet az iraton a szülő aláírásával 

együtt kell feltüntetni. A szülőt külön kell tájékoztatni, ha különleges adatról van szó, 

amelynek kezeléséhez a személyes adatok védelméről szóló törvény az érintett írásos 

hozzájárulását írja elő. Az önkéntes adatszolgáltatási körbe tartozó adatok gyűjtéséről az 

óvodavezető határoz. 

 

4.2. A felvételi előjegyzési naplóba az adatokat a jelentkezéskor a szülőtől az óvodavezető 

veszi fel.  A törvény alapján a nyilvántartandó adatok körébe nem tartozó önkéntes 

adatszolgáltatáshoz a szülő írásbeli nyilatkozatát kell kérni. A felvételi előjegyzési napló 

biztonságos őrzéséről az óvodavezető gondoskodik. 

 

4.3. Az óvodába felvett gyermekek nyilvántartására szolgáló felvételi és mulasztási naplót 

gyermekcsoportonként az óvodapedagógusok vezetik. 

 

4.4. Az óvodai tevékenységekről az óvodapedagógus csoportnaplót vezet. 
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4.5. A felvételi és mulasztási, valamint a csoportnapló, a gyermek óvodai fejlődésével 

kapcsolatos adatok, a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő gyermek 

rendellenességére vonatkozó adatok, a gyermekvédelem körébe tartozó adatok 

biztonságos kezeléséről és őrzéséről a csoportot vezető óvodapedagógus gondoskodik, az 

iratokat az e célra rendelkezésre álló szekrénybe teszi el.  

 

4.6. A gyermekbalesetre vonatkozó adatok kezelésben közreműködik s munka –és 

balesetvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus. 

 

4.7. A jogszabályban biztosított kedvezményekre való megállapításához szükséges adatok 

kezelésében közreműködik az önkormányzat gazdasági adminisztrátora. 

 

4.8. Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt. Az irattári őrzési 

idő naplók esetében, valamint a pedagógiai szakszolgálati iratok és a gyermek ellátása, 

juttatásai, térítési díjak esetében 5 év, a gyermekvédelmi ügyekben 3 év, a 20/2012 

(VIII.31.) EMMI rendelet 1. melléklete szerint. 

 

4.9. A gyermekek személyes adatai kezelésének célhoz kötöttsége következtében 

gondoskodni kell arról, hogy az adatkezelés céljának megszűnésekor a gyermekekről 

tárolt személyes adatok törlésre vagy megsemmisítésre kerüljenek.  

 

4.10. A gyermekekre vonatkozó minden adat továbbítása az óvodavezető aláírásával 

történhet. Akadályoztatása esetén a helyettesítési rend szerint kell eljárni. 

 

5. Titoktartási kötelezettség 

 

5.1.  Az óvodavezetőt, az óvodavezető helyettest, a tagóvoda vezetőt, az óvodapedagógust, 

továbbá azt, aki esetenként közreműködik a gyermek felügyeletének ellátásában, 

hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a 

gyermekkel és családjával kapcsolatos minden olyan tényre, adatra, információra 

vonatkozóan, amelyről a gyermekkel, szülővel való kapcsolattartás során szerzett 

tudomást. 

 

5.2.  A gyermek szülőjével közölhető minden a gyermekével összefüggő adat, kivéve, ha 

az adat közlése súlyosan sértené vagy veszélyeztetné a gyermek érdekét. 

 

5.3. Az adat közlése akkor sérti vagy veszélyezteti súlyosan a gyermek érdekét, ha olyan 

körülményre (magatartásra, mulasztásra, állapotra) vonatkozik, amely a gyermek testi, 

érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza, és amelynek bekövetkezése 

szülői magatartásra, közrehatásra vezethető vissza. 

 

5.4. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestületi értekezleteken a 

nevelőtestület tagjainak egymás közötti, a gyermek fejlődésével összefüggő 

megbeszélésre.  

A titoktartási kötelezettség kiterjed mindazokra, akik részt vettek a nevelőtestületi 

értekezleten. 

 

5.5.  A titoktartási kötelezettség alól a szülő írásban felmentést adhat. A felmentés 

megadását az óvodavezető kezdeményezheti írásban. A kezdeményezésre az óvodavezető 

részére javaslatot tehet az óvodapedagógus. 
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5.6. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a gyermek adatainak a nemzeti 

köznevelési törvény 41§ (4) bekezdésében meghatározott nyilvántartására és 

továbbítására. Az adatok nyilvántartását és továbbítását végzők és abban közreműködők 

azonban betartják az adatkezelésre vonatkozó előírásokat. 

 

5.7.  A nemzeti köznevelési törvényben meghatározottakon túlmenően a gyermekkel 

kapcsolatban adatok nem közölhetők. 

 

 

6. Az alkalmazottak adatai 

 

6.1.  Az alkalmazottak nyilvántartható adatai 

 

A Kjt. 83/B §-a alapján a munkáltató a törvény 5.számú mellékletében meghatározott 

adatkörre kiterjedő nyilvántartást köteles vezetni 

 

- a közalkalmazott azonosítására szolgáló személyes adatok 

- a végzettséggel, szakképzettséggel kapcsolatos adatok 

- a korábbi munkavégzéssel kapcsolatos adatok 

- a közalkalmazotti jogviszony kezdete 

- az állampolgárság 

- a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte 

- a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló 

időtartamok 

- a közalkalmazottat foglalkoztató szerv neve, egyéb adatai, e szervnél a jogviszony 

kezdete, a besorolás adatai, a címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai, a 

minősítések időpontja és tartalma 

- a személyi juttatások, a munkából való távollét jogcíme és időtartama, továbbá a 

jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és a határozott idejű 

áthelyezésének időpontja, módja. 

 

A köznevelési törvény 41 § (2) bekezdése rögzíti, hogy a fentieken kívül még nyilván kell 

tartani a pedagógus: 

 

• a pedagógus oktatás azonosító számát, 

• pedagógusigazolványának számát, 

• a jogviszonya időtartamát és  

• heti munkaidejének mértékét. 

 

6.2. Az alkalmazottak adatainak továbbítása 

 

A köznevelési intézmény az alkalmazottak személyes adatait csak: 

• a foglalkoztatással, 

• a juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, 

• az állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, 

• nemzetbiztonsági okokból, 

• az e törvényben meghatározott nyilvántartások vezetése céljából, 

a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelhetik. 

 



A Cecei Óvoda és Bölcsőde Intézményeinek Szervezeti és Működési Szabályzata 

 53 

 

2. számú melléklet 

 

Iratkezelési szabályzat 

 

A beérkező iratok és küldemények kezelése 

 

Az intézménybe érkező hivatalos iratot és a személyesen benyújtott iratot az óvoda 

vezetőjének kell leadni. Az irat átvételéről igazolást kell kiállítani. 

Az intézménybe érkező posta átvételére az intézmény vezetője jogosult. A beérkező postát 

mindenkor az óvodavezető, vagy az általa megbízott személy bontja és szortírozza. Minden 

névre szóló postai küldemény az illetékesnek kerül átadásra felbontás nélkül. A feladó nélkül 

érkezett küldeményeket felbontás nélkül vissza kell juttatni a postahivatalnak. 

Az intézmény hivatalos ügyiratait az intézmény felelős vezetője elolvassa, iktatja, továbbá 

rendelkezik az ügyintézés személyéről. 

A folyóiratokat az intézmény vezetője nézi át elsőként.  

A személyesen benyújtott iratok átvételét igazolni kell. 

Ha az ügy jellege megengedi, az ügyiratban foglaltak távbeszélőn, elektronikus levélben vagy 

a jelenlévő érdekelt személyes tájékoztatásával is elintézhetők. Távbeszélőn vagy személyes 

tájékoztatás keretében történő ügyintézés esetén az iratra rá kell vezetni: 

- a tájékoztatás lényegét, 

- az elintézés határidejét, 

- az ügyintéző aláírását. 

 

Iktatás, az iratok nyilvántartásba vétele 

 

A nevelési-oktatási intézménybe érkezett és az intézményben keletkezett iratot iktatni kell.   

Az iktatószám sorszámából és évszámából áll. Az iktatókönyvet a tárgyév végén a felhasznált 

utolsó iktatószám után le kell zárni és a lezárás tényét az alábbi szöveggel hitelesíteni: 

’’ Lezárva a …. Iktatószámmal.” 

A meghívókat, közlönyöket, sajtótermékeket és reklámcélú kiadványokat nem kell iktatni. 

 

Hivatalos irat 

 

Az iktatott iratokat az ügy elintézőjének át kell adni. 

Az iratnak tartalmaznia kell: 

- a nevelési-oktatási intézmény nevét, székhelyét 

- az iktatószámot 

- az irat aláírójának nevét, beosztását, az ügyintézés helyét, idejét 

- az ügyintézés helyét, idejét 

- és a körbélyegző lenyomatát. 

 

Ha az ügy megengedi, az ügyiratban foglaltak telefonon vagy személyes tájékoztatási 

keretben is történhet, ebben az esetben az iratra rá kell vezetni a tájékoztatás lényegét, az 

elintézés határidejét az ügyintéző aláírását. 

 

Határozat: 

- A határozatot meg kell indokolni 

- A határozatnak tartalmaznia kell a döntés alapjául szolgáló jogszabály megjelölését. 
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A hivatalos iratokat úgy kell kézbesíteni, hogy annak megtörténte, továbbá az irat átvételének 

a napja megállapítható legyen. 

 

Tanügyi nyilvántartások vezetése 

 

A hibás bejegyzéseket a tanügyi nyilvántartásokban áthúzással kell érvényteleníteni, oly 

módon, hogy az olvasható maradjon, és a hibás bejegyzést helyesbíteni kell. A javítást 

aláírással, keltezéssel és papíralapú nyomtatvány esetén az intézmény körbélyegzőjének 

lenyomatával kell hitelesíteni. 

 

 

Irattározás 

 

Az elintézett iratokat irattárba kell helyezni. A pályázati anyagok esetén csak a nyertes 

pályázó által küldött iratok kerülnek az irattárba. A többi pályázó anyagát nem őrizzük. Az 

irattári őrzés idejét az irattári terv határozza meg. Az irattári őrzés idejét az irat végleges 

irattárba helyezésének évétől kell számítani. A határidő nélküli őrzési idővel megjelölt irattári 

tételek a nevelési-oktatási intézmény jogutód nélküli megszűnése esetén kell megküldeni az 

illetékes levéltárnak. Az irattári terv nem selejtezhető, tételeit, továbbá azokat a tételeket, 

amelyek kiselejtezéséhez az illetékes levéltár nem járult hozzá – ha a levéltár másképpen nem 

rendelkezett- ötven év után át kell adni az illetékes levéltárnak. 

 

Selejtezés 

 

Az iratok selejtezését az óvoda vezetője rendeli el és ellenőrzi. A tervezett iratselejtezést, 

annak tervezett időpontját legalább 30 nappal megelőzően be kell jelenteni az illetékes 

levéltárba. 

Az iktatókönyvek nem selejtezhetők. A selejtezésre szánt iratokból jegyzőkönyvet kell 

készíteni, amelynek tartalmaznia kell a selejtezett irattári tételeket, az irattárba helyezés évét 

és az irat mennyiségét. A selejtezési jegyzőkönyv kettő példányát meg kell küldeni az  

illetékes levéltárnak. A selejtezett iratokat megsemmisíteni, hasznosítani csak a levéltárnak – 

a visszaküldött selejtezési jegyzőkönyvre vezetett – hozzájárulása alapján lehet. 

 

 

IRATTÁRI TERV 

 

1. Vezetési, igazgatási és személyi ügyek 

 

- Intézménylétesítés, átszervezés, fejlesztés nem selejtezhető 

- Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek nem selejtezhető 

- Személyzeti, bér- és munkaügy 50 év 

- Munkavédelem, balesetvédelem, baleseti jegyzőkönyvek 10 év 

- Fenntartói irányítás 10 év 

- Ellenőrzés – szakmai 10 év 

- Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek 10 év 

- Belső szabályzatok 10 év 

- Munkatervek, jelentések, statisztikák 5 év 

- Panaszügyek 5 év 

- Polgári védelem (10 év) 
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2. Nevelési-oktatási ügyek 

 

- Nevelési-oktatási kísérletek, újítások 10 év 

- Törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók nem selejtezhető 

- Felvétel, átvétel 20 év 

- Tanulói fegyelmi és kártérítési ügyek 5 év 

- Naplók 5 év 

- Pedagógiai szakszolgáltatások 5 év 

- Szülői munkaközösség (Szülői Szervezet), óvodaszék szervezése, működése 5 év 

- Szaktanácsadói, szakértői vélemények, javaslatok és ajánlások 5 év 

- Gyakorlati képzés szervezése 5 év 

- Gyermek- és ifjúságvédelem 3 év 

- Vizsgajegyzőkönyvek 5 év 

- Közösségi szolgálat teljesítéséről dokumentumok 5 év 

 

3. Gazdasági ügyek 

 

- Ingatlan- nyilvántartás, kezelés, fenntartás épületrajzok, használatba vételi engedélyek 

határidő nélküli 

- Társadalombiztosítás 50 év 

- Leltár, állóeszköz-nyilvántartás, vagyon-nyilvántartás, selejtezés 10 év 

- Éves költségvetés, költségvetési beszámolók, könyvelési bizonylatok 5 év 

- A gyermekek ellátása, juttatásai, térítési díjak 5 év 

- Szakértői Bizottság szakértői vélemény 20 év 

 

 

 

 

Az óvoda által használt kötelező nyomtatványok 

 

- Felvételi előjegyzési napló 

- Felvételi és mulasztási napló 

- Óvodai csoportnapló 

- Óvodai törzskönyv 

- Tankötelezettség megállapításához szükséges szakvélemény 

 

 

 

 

 

 

3. számú melléklet 

Leltározási és leltárkezelési szabályzat 

 

A Cecei Óvoda Leltározási és leltárkezelési szabályzata kiterjed a Cecei Óvoda 

tagintézményére, közalkalmazottjára 

 

A leltárkészítés kötelezettsége 
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A fenti köztelezettségnek az óvodára vonatkozó részletes tartalmát a költségvetés alapján 

gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 249/2000.(XII.24.) 

Kormány Rendelet 37§- a határozza meg. 

 

A leltározás bizonylati rendje 

 

Óvodánkban a leltárfelvételi nyomtatványokat 

- a számítógépes/kézi adatfeldolgozás alapján készített leltárívek 

- a jegyzőkönyvek 

- a leltárfelelősök nyilatkozata 

- selejtezési betétlapok képezik 

 

A leltárbizonylatok formai helyességének követelményei:  

- valamennyi rovat hiánytalan kitöltése, vagy a kitöltésre nem kerülő rovatok 

megsemmisítő 

- vonallal történő áthúzása,  

- a leltárbizonylatok területenkénti folyamatos sorszámozása,  

- olvasható szövegírás; javítás, helyesbítés esetén a javítás tényét a javítás 

végzője köteles  

- feltüntetni és aláírásával igazolni,  

- a bizonylat kitöltőjének, illetve az abban szereplő adatok felelőseinek, az 

ellenőrnek az  

- aláírása (kézjegye). 

A leltár-nyomtatványokat szigorú számadású nyomtatványként kell kezelni. 

 

A leltározással kapcsolatos hatáskörök és felelősség 

 

Az óvodavezető a leltárak elkészíttetésével biztosítja az óvoda kezelésében lévő vagyon 

védelmét biztosító törvényi előírások, rendeletek maradéktalan betartását, a mérleg 

valódiságát biztosító jogszabályi előírások maradéktalan érvényesítését. 

 

Hatáskörébe tartozik:  

A leltár ellenőrzése, jóváhagyása, a leltáreltérések számviteli rendezésének engedélyezése. A 

székhelyintézményben a leltárfelelősök megnevezése, a leltározási ütemterv meghatározása. 

A leltározási és leltárkészítési szabályzat ellenőrzése, jóváhagyása, leltárhiány esetében az 

anyagi felelősség érvényesítése. 

 

A székhelyintézményben az óvodavezető-helyettes, a tagintézményekben a tagóvoda-vezető 

felelős a leltározási tevékenység irányításáért, az előírások betartásáért. 

Az óvodavezető helyettes hatáskörébe tartozik: 

- leltárértékelés megszervezés 

- részvétel az eszközök tételes megállapításában 

- a nyomtatványok kitöltése, elkészítése 

- a leltáreltérések megállapítása, annak rendezése 

A tagóvoda-vezető hatáskörébe tartozik: 

- tagóvodában a vagyontárgyak kezelésének és megőrzésének megszervezése, 

ellenőrzése 

- a felügyelete alá tartozó intézményben a leltárfelelősök megbízása 
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- a leltárutasításban foglaltak szerinti megbízások kiadása, a leltározás 

végrehajtásának biztosítása 

- az eszközök, készletek tételes megállapítása, a leltárhiányokért történő 

felelősségre vonás megállapítása 

- intézkedés az eltéréseket előidéző okok lehetőség szerinti megszűntetésére 

- a tagintézmény feladatainak ellátáshoz szükséges anyagok, áruk megfelelő 

raktározási feltételeinek biztosítása 

 

A leltárfelelősök feladatai 

 

A leltárfelelős kinevezése alapján köteles: 

- a leltárkörzete területén használatba kerülő vagyontárgyak átvételét a 

bizonylatokon aláírásával igazolni, 

- a két leltározás közötti időszakban szemrevételezéssel ellenőrzi a körzetéhez 

tartozó vagyontárgyak meglétét, 

- a vagyontárgyak eltűnését haladéktalanul írásban jelenteni, hogy a szükséges 

intézkedéseket meg lehessen tenni, 

- a leltározási feladatokat végrehajtani, nevezetesen: a leltározáshoz előkészíti a 

körzetéhez tartozó leltári tárgyakat, gondoskodik arról, hogy minden eszköz 

számba vehető és hozzáférhető legyen, 

- a felesleges, elavult vagyontárgyak feltárását kezdeményezni. 

 

A leltárkörzetből vagyontárgyat elszállítani csak a leltárfelelős tudtával lehet. 

 

 

A leltárhiányért való felelősség 

 

A leltárhiányért való felelősség megállapítása után a dolgozóval szemben a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXXII.tv. III. részének VIII. fejezete szerint kell eljárni. 

 

A leltározási ütemterv 

 

Az óvoda leltározási ütemtervét az óvodavezető és az óvodavezető helyettes készítik el. A 

leltározással kapcsolatos tudnivalókat a tagintézmények vezetői részére megküldik. 

 

Az ütemterv tartalmazza: 

- a leltározásra kötelezett szervezeti egységeket, 

- a leltározandó eszközök, anyagok körét, 

- a leltározás napját, 

- a leltározás módját, 

- a leltározással kapcsolatos összes munkafolyamat megkezdésének és 

befejezésének időpontját, 

- az óvodavezető jóváhagyását. 

A leltározásra kijelölt szervezeti egységek feladata az ütemterv alapján az egység részletes 

leltározási programjának elkészítése. 
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A leltározás előkészítése 

 

A leltározás vezetője a leltározásban közreműködő dolgozókat köteles tájékoztatni a 

leltározási munkál folyamatáról. Ismertetnie kell a szabályzat előírásait (a leltározás módját, 

program szerinti időtartamát stb.), a leltározók felelősségét. 

Az előkészítési munka elsősorban szervezési feladat, melynek során  

- meghatározásra kerülnek az elvégzendő feladatok,  

- időben gondoskodni kell arról, hogy a feladat elvégzéséhez szükséges 

munkaerő és  

- munkaeszköz rendelkezésre álljon,  

- a rendelkezésre álló munkaerőt és eszközöket úgy kell a feladat elvégzésének 

szolgálatába  

- állítani, hogy a kitűzött cél, a leltározás eredményes lebonyolítása időben és 

pontosan végrehajtható legyen 

 

Az előkészítő munkák fontos része a leltárnyomtatványok biztosítása, szétosztása. 

Célszerű az előző leltározáson szerzett tapasztalatokat is értékelni. 

A leltározást a leltárutasításban meghatározott időtartamon belül kell végrehajtani. 

 

A leltározás módja és módszerei 

 

A leltározás mennyiségi felvétellel történik. 

A mennyiségi felvétel mindig tényleges megszámlálást vagy mérést jelent, amelynek 

végrehajtása történhet: 

- a nyilvántartástól függetlenül, a nyilvántartásokkal való utólagos 

összehasonlítással 

- a nyilvántartások alapján, a felvétel alkalmával való összehasonlítással. 

 

A leltárfelvételeknél működő számítógépes programok adta lehetőségek alapján, a leltározási 

utasításban foglaltak szerint járunk el. A mennyiségi felvétel során a leltározást végző 

személyeknek ellenőrizniük kell, hogy a leltározott eszköz teljes értékű-e. A leltározás úgy 

történik, hogy a leltározási csoport a leltározási körzet helyiségeiben a ténylegesen 

megszámolt, megmért mennyiséget feljegyzi a bizonylatra. 

 

A leltározás során a mennyiség felvételét a megszámlálással megállapítható eszközöknél 

darabszám szerint, a méterben, kilogrammban, literben mérhető anyagok esetén ennek 

megfelelő módon kell elvégezni. 

Az analitikus nyilvántartás leltárnak tekinthető. 

 

A leltározás befejezésének feladatai  

 

A leltározás befejezésekor ellenőrizni kell, hogy  

 

- a leltárfelvételt a leltárkörzetekben minden leltározó csoport végrehajtotta-e,  

- a leltározás szakszerű volt-e, megfelelt-e a törvény és a leltározási szabályzat 

előírásainak,  

- a leltározás során keletkezett okmányok és a rontott vagy fel nem használt 

nyomtatványok  

- leadása hiánytalanul megtörtént-e.  

Az ellenőrzésért felelős: a leltár felelőse.  
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A leltár alapbizonylatai - a leltárfelvételi jegyek és a leltárfelvételi ívek - alapján el kell 

készíteni a leltárösszesítést. Az alapbizonylatokon a leltári adatok helyességét a leltározást 

végzők aláírásukkal igazolják, a végleges leltárösszesítő íveket az analitikus nyilvántartással 

történt egyeztetés után hitelesíteni és irattározni kell.  

A leltározási bizonylatok megőrzési ideje: 10 év. 

 

A leltáreredmény megállapítása 

 

A leltár kiértékelése a felvétel időpontjától számított 30 napon történik. 

A leltározott mennyiségek és központi nyilvántartás adatainak összevetése után derül fény a 

leltáreredményre, amely lehet 

- egyező leltár, 

- leltártöbblet, 

- leltárhiány. 

Az óvodavezető helyettes a leltáreredményről a felvétel befejezését követő 30 napon belül 

értesíti az óvodavezetőt. 

Leltártöbblet vagy hiány esetén a szervezeti egység vezetője köteles a leltáreltérés okait 

haladéktalanul megvizsgálni. 

Az egyeztetés során megállapított eltéréseket a kezelésért felelős személy jelenlétében  

jegyzőkönyvileg rögzíteni kell. Eltérés esetén a különbözetek okát kivizsgálás útján kell 

tisztázni, aminek végső határideje az egyeztetést követő harminc nap. 

 

A jegyzőkönyv tartalmazza:  

- a leltározási körzetet,  

- a felvétel befejezésének napját,  

- az egyeztetés időpontját,  

- a megállapított eltérések mennyiségét és értékét,  

- a kivizsgálás ideje alatt rendezésre kerülő mennyiséget, annak értékét, a 

rendezés okát,  

- a könyvviteli rendezésre vonatkozó javaslatot. 

 

A leltározás ellenőrzése 

 

A leltározás ellenőrzése érdekében ellenőrző csoportot helyes kijelölni. Akiknek tagjai 

évenként kerül meghatározásra a leltározási ütemtervben. 

Az ellenőrzést végző apparátusnak a leltározási ütemtervben meghatározott időpontok szerint 

a következő feladatai vannak:  

- a felvétel megkezdése előtt ellenőrizni kell, hogy az előkészítésnél felsorolt  

- feladatokat kellő időben végrehajtották-e,  

- felvétel közben ellenőrizni kell, hogy az megfelelően és az előírt ütemben 

folyik-e  

- megakadályozandók a meg nem engedett eszközmozgatások, ha több helyen  

- azonos eszközöket leltároznak, ellenőrizni, hogy azok felvétele egy időben  

- történjék,  

- elvétel után a körzeti leltározó csoportok által felvett leltárakat sűrű 

- szúrópróbákkal ellenőrizni,  

- az egész leltározási munka tartama alatt ügyelni a leltárfelvételi jegyek, ívek,  

- összesítők kezelésével kapcsolatos előírások betartására. 
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……ÉVI 

LELTÁROZÁSI UTASÍTÁS 

 

A leltározás lefolytatásának feladatait az alábbiakban határozom meg:  

1. A leltározás szabályszerű felvételének biztosítása érdekében a leltározás megkezdése 

előtt  

minden esetben el kell végezni a szükséges selejtezéseket.  

Felelős:  

Határidő:  

 

2. A leltározás időszakában a raktárakat zárva kell tartani, ott semmiféle készletmozgást  

rögzítő adminisztráció nem végezhető. A leltározás előkészítéseként a leltározandó  

eszközöket a leltár időpontja előtt a készletkezelőknek kötelességük rendszerezni és  

csoportosítani. A leltárt megelőző utolsó bizonylatokat (bevételi, kiadási,  

visszavételezési) jelölni szükséges.  

Felelős:  

Határidő:  

 

3. A leltározás alkalmával a leltárfelvételi jegyek kiállítása kötelező/nem kötelező. A 

leltár  

felvételének szabályosságáért, a leltározási nyomtatványok szabályszerű kiállításáért a  

leltározó és a leltározási bizottság tagjai a felelősek. A leltározási bizonylatokon javítás  

csak a rontott adat áthúzásával történhet úgy, hogy a hibás adat olvasható maradjon.  

Felelős:  

Határidő:  

 

4. A leltározás során leltározásra kerülnek a Cecei Óvoda tárgyi eszközök, kis értékű 

tárgyi eszköz:  

 

5. A leltározás kezdeti időpontja:  

A leltározás befejezésének időpontja:  

 A bizonylatok leadásának határideje:  

 A leltárértékelés határideje:  

 

6. A leltározás határidőben történő elvégzéséért a leltározási bizottság tagjai és a  

készletkezelők, a leltározási bizonylatok határidőben történő leadásáért a  

bizottságvezetők és készletkezelők, a leltárértékelés határidőben való elvégzéséért pedig 

a számviteli rendért felelős vezető tartozik felelősséggel.  

 

 

7. A leltározás eseményeit leltározási záró-jegyzőkönyvben kell rögzíteni.  

 

8. Jelen leltározási utasítást a leltározási ütemterv egészíti ki, amely rögzíti a leltározás  

időpontjait, valamint a leltározási bizottságok személyi összetételét. 

 

  

Kelt: Cece,   

……………………………..  

                                                                                                   költségvetési szerv 
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…….. ÉVI 

LELTÁROZÁSI ÜTEMTERV 

 

Az óvoda vezetője a Leltározási szabályzatban leírtaknak megfelelően az alábbi Leltározási  

ütemtervet adom ki a leltározás előkészítésére, végrehajtására, ellenőrzésére:  

I. számú leltározási körzet: Cecei Óvoda 

A leltározás előkészítésének kezdeti időpontja:  

A leltározás előkészítésének befejezési időpontja:  

A leltározásért, előkészítéséért felelős személy:  

A leltárfelvétel kezdeti időpontja:  

A leltárfelvétel befejezési időpontja:  

A leltárellenőrzés időpontja:  

Leltárellenőr:  

Leltározandó eszközök köre és módszere:  

Tárgyi eszköz, kis értékű tárgyi eszköz számlálással.  

A leltározáshoz használt nyomtatványok:  

B. sz. ny. 14-10/a. r. sz. Leltárfelvételi jegy ingatlanok (épületek, építmények, telkek) 

felvételére  

B. sz. ny. 14- 11/a. r. sz. Tárgyi eszközök leltárfelvételi jegy  

B. sz. ny. 14-20/a. r. sz. Készletek leltárfelvételi íve  

KATAWIN analitikus nyilvántartó program által nyomtatott leltárfelvételi ívek és értékelő 

nyomtatványok, amennyiben a kinyomtatást követően szigorú sorszám alá vett 

nyomtatványként nyilvántartásba vételre kerültek.  

Mérleg tételeinek alátámasztása leltárral:  

Felelős:  

 

II. számú leltározási körzet: Cecei Óvoda Vajtai Tagóvodája 

A leltározás előkészítésének kezdeti időpontja:  

A leltározás előkészítésének befejezési időpontja:  

A leltározásért előkészítéséért felelős személy:  

A leltárfelvétel kezdeti időpontja:  

A leltárfelvétel befejezési időpontja:  

A leltárellenőrzés időpontja:  

Leltárellenőr:  

Leltározandó eszközök köre és módszere:  

Kis értékű tárgyi eszköz számlálással.  

A leltározáshoz használt nyomtatványok:  

B.sz.ny. 14-20/a.r.sz. készletek leltárfelvételi ív 

 

Cece,…….………….                                                                …………………………… 

                                                                                                                   jegyző 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 



A Cecei Óvoda és Bölcsőde Intézményeinek Szervezeti és Működési Szabályzata 

 62 

 

                                                      

MEGBÍZÓLEVÉL 

 

 

 

 

 

Megbízom………………………………………….asszony/úr………………………..(munka

kör megnevezése) a leltározás vezetésével és ellenőrzésével, a következőkre is figyelemmel: 

 

1./ Tartson előkészítő, felkészítő előadást a leltározásban résztvevők részére. 

2./ Működjön közre a leltározás megszervezésében és lebonyolításában. 

3./ Folyamatosan ellenőrizze a leltározásnak a szabályzatban rögzítettek szerinti 

lebonyolítását, tevékenyen vegyen részt a leltározási munkálatokban. 

4./ Ellenőrizze szúrópróbaszerűen a felvett vagyontárgyak valódiságát, azonosítható 

megfeleltetését. 

5./ A leltárfelvétel befejezését követően ellenőrizze: 

- a leltárbizonylatok alaki, tartalmi helyességét, 

- a hiány-többlet kimutatások, elszámolások valódiságát, 

- a leltárfelvétel és a leltár fordulónapja közötti időszakban történt eszköz-mozgások 

bizonylatolását, 

- a leltározott vagyontárgyak és a leltárkülönbözetek a nyilvántartás szerinti adataival 

való egyezőséget. 

6./ Írja alá a leltározási jegyzőkönyvet. 

7./ A felmerülő problémákról adjon jelzést, tegyen jelentést, a Gazdálkodó Szervezet 

Vezetőjének. 

 

 

Kelt:……..……………………………  

                                                                                                    …………………….............  

                                                                                                    Költségvetési szerv vezetője  

 

 

A leltározási szabályzatban illetve a Leltározási utasításban foglaltakat, valamint a megbízást  

megismerem, az abban foglaltak leltárellenőri feladatokat magamra nézve kötelezőnek  

elismerem.  

A fentieket aláírásommal is igazolom:  

 

Cece,……………………….  

                                                                                                    ……………………………….  

                                                                                                                   leltárellenőr 
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Megbízás a leltározásra 

 

 

 

Megbízom.................................................................. (nevű) 

……………………………………………………………….munkakört ellátó dolgozót azzal, 

hogy a Leltározási és leltárkészítési szabályzatban foglaltak alapján az általam kiadott 

Leltározási 

utasítás figyelembevételével a ………..év ……….hó …………..napján kezdődő 

leltározásban, 

mint leltározó/leltárbizottsági tag részt vegyen. 

 

Kelt:................................................... 

                                                                           p.h. 

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

                                                                                                                   szervezet vezetője 

 

Záradék 

 

A Leltározási szabályzatban illetve a Leltározási utasításban foglaltak, valamint a 

megbízást megismertem, az abban foglalt leltározási feladatokat magamra nézve 

kötelezőnek elismerem 

A fentieket aláírásommal igazolom: 

 

 

                                                                            p.h 

 

 

………………………..                                                              ………………………… 

   szervezet vezetője                                                                                 leltározó 
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4.sz. melléklet 

 

 

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE 

VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

1. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FOGALMA, MEGHATÁROZÁSA 

 

Felesleges vagyontárgynak kell tekinteni mindazokat a tárgyi eszközöket, amelyek:  

- a költségvetési szerv tevékenységéhez, működéséhez már nem szükségesek,  

- a vagyontárgyak eredeti rendeltetésének már nem felel meg,  

- a feladatcsökkenés, átszervezés, megszűnés vagy más egyéb ok miatt váltak 

feleslegessé,  

- rongálás, természetes elhasználódás, vagy erkölcsi avulás miatt rendeltetésszerűen már 

nem alkalmasak használatra, illetve  

-  szavatossági idejük lejárt.  

 

Minden esetben gondoskodni kell arról, hogy a hasznosítási, illetve selejtezési eljárásba vont 

vagyontárgyakat a többi vagyontárgytól el kell különíteni, meg kell különböztetni mind a 

nyilvántartásokban, mind a tároláskor.  

A szabályzat hatálya nem terjed ki:  

-  A költségvetési szervünk használatában lévő, de tulajdonát nem képező idegen és 

ideiglenesen átvett vagyontárgyakra, tovább az épületnek, építménynek nem minősülő 

ingatlanok (telkek) selejtezésére és hasznosítására, valamint a műemlék és műemlék 

jellegű vagyontárgyakra;  

-  Az ügyiratok és számviteli bizonylatok selejtezésére.  

 

2. FELESLEGESSÉ VÁLT VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, 

SELEJTEZÉSÉNEK KEZDEMÉNYEZÉSE  

 

A feleslegesnek, vagy rendeltetésszerű használatra alkalmatlannak ítélt eszközök 

hasznosítására, selejtezésére a költségvetési szerv vezetője felé kezdeményezés történhet:  

-  a leltárfelelős,  

-  a személyi használatra kiadott eszközök esetében az eszközöket használó dolgozók,  

-  az analitikus nyilvántartást vezetők jelzése alapján.  

 

 

 

 



A Cecei Óvoda és Bölcsőde Intézményeinek Szervezeti és Működési Szabályzata 

 65 

 

2.1 A KEZDEMÉNYEZÉS MÓDJA  

 

A feleslegességé vált vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének kezdeményezésére 

jogosultak kötelesek a feleslegessé vált eszközöket jegyzékbe foglalni és azt a leltározás 

megkezdése előtt legalább 14 nappal a gazdasági osztály vezetője részére megküldeni.  

A jegyzéknek a következőket kell tartalmaznia:  

-  az eszköz nyilvántartási számát, megnevezését,  

-  az eszköz mennyiségét, mennyiségi egységét,  

-  a feleslegessé válás okát,  

-  a használatból való kivonás időpontját,  

-  a hasznosítás módjára javaslatot,  

-  a jegyzék készítésének időpontját,  

-  az összeállításért felelős személy aláírását.  

 

A feleslegessé válás okát minden esetben meg kell határozni.  

A hasznosítás módjára az „értékesítés”, vagy „selejtezés” megjelölést kell alkalmazni.  

Az összeállított jegyzékeket a gazdasági osztály vezetője összegyűjti, és azt felülvizsgálja.  

A felülvizsgálat során a következőkre kell tekintettel lenni:  

-  a feleslegessé válás oka megfelel-e a valóságnak,  

-  ha szükséges, szakértői véleményeket kell beszerezni a feleslegessé válás okának 

egyértelmű megállapítása érdekében,  

-  gondoskodni kell az eszközök nyilvántartási árának megállapításáról, és annak a 

jegyzéken történő feltüntetéséről,  

-  javaslatokat kell tenni a hasznosítás módjára, valamint  

-  értékesítési javaslat esetén az eladási ár megállapítására.  

 

A felesleges vagyontárgyak eladási árát az adott időpontban rendelkezésre álló 

legmegbízhatóbb adatokra támaszkodva kell megállapítani. Az eladási árat a költségvetési 

szerv esetében a gazdasági osztályvezető javaslatára a jegyző jogosult megállapítani.  

 

3. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSA 

  

A hasznosítás a következők szerint történhet:  

-  gazdálkodó szervek részére térítés ellenében,  

-  magánszemélyek részére térítés ellenében, illetve  

-  térítésmentesen történő átadással. 
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A FELESLEGESSÉ VÁLT VAGYONTÁRGYAK SELEJTEZÉSÉNEK, 

MEGSEMMISÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI 

 

1. FELESLEGESSÉ VÁLT VAGYONTÁRGYAK SELEJTEZÉSE 

  

A feleslegessé vált, értékesítésre, hasznosításra nem alkalmas vagyontárgyakat, a leltározást 

megelőzően selejtezni kell.  

A selejtezési tevékenységet a leltározás előtt legalább 7 nappal kell lefolytatni. Ennek 

betartásáért az intézmény vezetője a felelős.  

A feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezését az intézmény vezetője által kinevezett 

Selejtezési Bizottságnak szabályszerűen lefolytatott selejtezési eljárás során kell végrehajtani.  

 

     2. A SELEJTEZÉSI BIZOTTSÁG  

 

A Selejtezési Bizottságnak legalább 3 főből kell állnia, akiket a költségvetési szerv vezetője 

nevez ki. A legalább 3 fős bizottság 2 fő selejtezőből (tagok) és 1 fő elnökből áll.  

A Selejtezési Bizottság megbízatása az adott feladatra és visszavonásig érvényes.  

A Selejtezési Bizottság a feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezését a kezdeményezők által 

összegyűjtött – valamint a gazdasági osztályvezető által felülvizsgált – és a bizottság 

elnökének átadott jegyzékek alapján köteles elvégezni.  

A Selejtezési Bizottság elnöke felelős a selejtezés szabályszerű lebonyolításáért. Amennyiben 

bármilyen szabályellenességet tapasztal, köteles azt haladéktalanul a költségvetési szerv 

vezetőjének továbbítani.  

 

3. 3 . A SELEJTEZÉSI ELJÁRÁS ÉS ANNAK VÉGREHAJTÁSA  

 

3. 3. 1. AZ ELJÁRÁST MEGELŐZŐ FELADATOK  

A Selejtezési Bizottság a jegyzékek alapján a selejtezést megelőzően köteles megvizsgálni, 

hogy  

-  a még használható vagyontárgyak értékesítésére a szükséges intézkedések 

megtörténtek-e,  

-  a vagyontárgyak a selejtezésre megfelelően kerültek-e előkészítésre, mennyiségük 

megegyezik-e a jegyzékekben felsoroltakkal, illetve  

-  megtörtént-e az egyeztetés a könyvvezetéssel.  

 

3.3. 2. SELEJTEZÉSI JEGYZŐKÖNYV  

 

A selejtezésről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely a selejtezésről való elszámolás 

alapbizonylatát képezi.  

A jegyzőkönyvekben rögzíteni kell a Selejtezési Bizottság tagjainak végleges javaslatát, 

amelyet a bizottsági tagok egyetértésük jeléül aláírásukkal igazolnak.  

Amennyiben a bizottság a leértékelésre javasolt eszközt selejtnek minősíti, azt meg kell 

indokolni, és a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni.  

A selejtezési jegyzőkönyvben rögzíteni kell a következőket:  

-  a selejtezés időpontját, helyét,  

-  a Selejtezési Bizottság elnökének és tagjainak nevét és aláírását,  
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-  a selejtezésre kerülő eszköz:  

-  nyilvántartási számát,  

-  megnevezését,  

-  mennyiségi egységét és mennyiségét,  

-  beszerzési árát,  

-  értékcsökkenését,  

-  továbbfelhasználásra való alkalmasságát, vagy alkalmatlanságát,  

-  a további felhasználásra alkalmatlan feleslegessé vált vagyontárgy megsemmisítésére 

történő javaslatot (pl. összetörés, elégetés, darabolás, elszállítás, stb.).  

 

A Selejtezési Bizottság által a selejtezési eljárás során készített jegyzőkönyvekben javasolt 

intézkedések (leértékelés, kiselejtezés, további hasznosítás, megsemmisítés) végrehajtására 

csak a költségvetési szerv vezetőjének engedélye alapján kerülhet sor.  

A felügyeleti szervet minden évben tájékoztatni kell a megtörtént elidegenítésekről, 

selejtezésről, mindenkori leltárról. Amennyiben ez nem év közben történik, akkor a 

tájékoztatást a beszámolóban kell megtenni  

 

A jegyzőkönyveket évenkénti sorszámozással 2 példányban kell elkészíteni, és azt  

-  1 példányban a könyvelésnek,  

-  1 példányban a tárgyi eszköz nyilvántartónál marad.  

 

Egy példányt az irattárba kell helyezni.  

 

3. 3. A SELEJTEZÉSRE VONATKOZÓ EGYÉB SZABÁLYOK  

 

A selejtezési eljárás lefolytatásában a Selejtezési Bizottság valamennyi tagjának részt kell 

vennie.  

A selejtezés során messzemenően szem előtt kell tartani a szigorú takarékosság elvét.  

Amennyiben a selejtezésre javasolt vagyontárgyakról csak szakértő tudja eldönteni a 

selejtezés indokoltságát, abban az esetben a selejtezés végrehajtása csak a szakértő véleménye 

alapján történhet. A szakértő véleménye és selejtezési bizottság javaslatára a selejtezett 

eszközök megsemmisítésre kerülnek, melyet a kijelölt dolgozók a megsemmisítési 

jegyzőkönyvben aláírásukkal igazolnak.  

A selejtezett eszközöket a nyilvántartásból ki kell vezetni.  

 

3. 4. A SELEJTEZÉSSEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK  

 

A selejtezés lezárását követően a Selejtezési Bizottság által megküldött jegyzőkönyvek 

alapján az eszközök értékében, mennyiségében bekövetkezett változásokat a jegyzőkönyvek 

alapján legkésőbb a leltározás megkezdését megelőzően át kell vezetni.  

A változások analitikus és főkönyvi nyilvántartásokban történő átvezetését a költségvetési 

szerv Számlarendjében foglaltak szerint kell elvégezni.  
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3. 5. A SELEJTEZÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE  

 

A selejtezési eljárás szabályszerű végrehajtásának ellenőrzéséért a gazdasági osztályvezető a 

felelős.  

Amennyiben a selejtezés végrehajtása során valamilyen szabálytalanságot észlel, azt azonnal 

köteles jelenteni a költségvetési szerv vezetője felé.  

 

 

 

 

3. 6. A SELEJTEZÉSI ELJÁRÁS SORÁN HASZNÁLHATÓ NYOMTATVÁNYOK 

KÖRE  

 

Tárgyi eszközök selejtezésének bizonylatai:  

-  B.Sz.ny. 11-90. r.sz. Tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve  

-  B.Sz.ny. 11-91. r.sz. Selejtezett tárgyi eszközök jegyzéke  

 

A készletek selejtezése során a következő szabvány nyomtatványokat kell használni:  

-  B.11-94. r.sz. Selejtezett készletek jegyzéke  

-  B.11-97. r.sz. Megsemmisítési jegyzőkönyv  

 

A szabályzat hatálya  

 

Ezen szabályzat 2015. szeptember 01-én lép életbe, s egyidejűleg hatályát veszti minden más, 

a leltározásra vonatkozó belső szabályozás.  
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5.sz. melléklet 

 

Pénztárkezelési szabályzat 
 

A házipénztár az óvoda működéséhez szükséges készpénz kezeléséhez, forgalmának 

lebonyolítására és megőrzésére szolgál. A Cecei Óvoda és Tagintézménye önálló 

bankszámlával nem rendelkezik 

     A házipénztárban kell kezelni: 

• a készpénzkifizetéseket 

• az esetlegesen dolgozóknak elszámolásra kiadott összeget 

• a térítési díj befizetéseket. 

 

A Cecei Óvodánál az ellátmány összege 70.000 forint. A készpénzforgalom ebből 

bonyolódik. Az ellátmány kezelése az intézményvezető vagy az óvodatitkár feladata. 

 

A nagyobb összegű kifizetések kiegyenlítése az önkormányzatok bankszámlájáról történik. 

 

A házipénztár őrzése 

 

A házipénztár minden esetben csak kulccsal zárható, megfelelő védelmet nyújtó helyen 

történhet. A kulcs őrzéséért az intézményvezető a felelős. 

 

A pénztár kezelésével kapcsolatos feladatkörök 

 

A pénztáros 

 

A házi pénztárat a pénztáros önállóan, teljes anyagi felelősséggel kezeli. A pénztáros feladata 

a pénztárban tartott készpénz, értékpapír kezelése és megőrzése, valamint a pénztárral 

kapcsolatos nyilvántartások és elszámolások elszámolása és vezetése. A pénztáros nem 

fogadhat olyan bankjegyet és érmét, amiről megállapítható, hogy sérült vagy hamis. Az 

óvodában levő pénzeszközökkel a következő ellátmány felvétele előtt (általában havonta) 

minden esetben el kell számolni a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás pénzügyi megbízottjával. 

A bizonylatok alaki és tartalmi helyességének elérése érdekében a pénztárosnak a 

következőkre kell figyelni: 

• a rovathoz illetve a pénztárösszesítőhöz csatolni kell a szükséges mellékleteket 

(számlák, kiküldetési rendelvények) 

• a pénztári be-és kifizetések bizonylatolására a megfelelő nyomtatványt kell 

használni (számla, nyugta) 

• a pénztár bizonylatokon szerepelnie kell a megfelelő aláírásoknak 

 

A számlák az óvodavezető engedélyezésével (aláírásával) válnak elszámolhatóvá, függetlenül 

attól, hogy a számla a székhelyintézményben vagy a tagóvodában került kifizetésre. A 

tagintézmény esetében is az óvodavezető a kötelezettségvállaló, de a számlák tartalmáért, a 

rajta szereplő tételek szükségességéért a tagóvoda vezető is felel.  

 

 

Pénztári nyomtatványok 

 

Rovat elszámolási ív, és alátámasztó kifizetett számlák, bizonylatok, átvételi elismervények. 
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A munkabér kifizetésénél alkalmazott szabályok 

 

A munkabérek kifizetése pénzintézettől az alkalmazottak bankszámláira átutalással történik. 

 

 

Az elszámolásra kiadott összeg nyilvántartása 

 

Készpénz elszámolásra csak a következő célokra adhat ki a pénztáros: 

 

- kiküldetési költségre, beszerzésre, reprezentációra, postaköltségre, üzemanyag 

vásárlásra 

 

Az elszámolásra kiadott összeg a cél érdekében indokoltan szükséges mértéket jelentősen nem 

haladhatja meg. Elszámolásra pénzt csak személyre szólóan utalványozott bizonylat alapján 

lehet kifizetni, amely tartalmazza az összeg rendeltetését és az elszámolás határidejét. 

Az elszámolás határideje nem lehet hosszabb 30 napnál. 

Ha nyilvánvalóvá válik, hogy az elszámolásra kiadott összeg a célnak megfelelően nem 

használható fel, azt haladéktalanul vissza kell fizetni. Ugyanazon személy újabb előleget csak 

akkor vehet fel, ha a korábbi elszámolásra kiadott összeggel elszámol. 

Az elszámolás mindenkor bruttó módon történik, vagyis a felhasználást jogcím megjelöléssel 

kiadásba kell helyezni, az elszámolásra kiadott összeget teljes egészében be kell vételezni. 
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6.sz. melléklet 

 

Belföldi kiküldetési szabályzat 
 

A kiküldöttet megillető költségtérítések 

 

Elrendelt kiküldetés finanszírozását az elrendelő biztosítja, a kiküldött nem kötelezhető 

személyes anyagi hozzájárulásra. 

 

A kiküldetés elrendelése és az utazás módja 

 

- hivatalos belföldi kiküldetést az utazás előtt a „Belföldi küldetési utasítás és  

      költségelszámolás” című nyomtatványon kell feltüntetni 

- az utazás történhet vonattal, távolsági autóbusszal vagy személygépkocsival. 

 

Utazási költség 

 

- vasúton történő utazás esetében csak 50%-os menetjegy, a helyjegy és intercity pótjegy  

          ára téríthető. Az utazási igazolvány érvényesítésének elmulasztása miatt felmerülő       

          többlet kiadás nem engedélyezhető. Ha a kiküldöttet valamilyen okból a közalkal- 

          mazotti 50%-os kedvezmény nem illeti meg, kivételesen a teljes áru menetjegy térítése    

          is engedélyezhető (csak másodosztályú vasúti jegy számolható el) 

- Az utazási költségtérítés számla vagy jegy alapján számolható el 

- Saját gépkocsival történő utazás esetében meghatározott üzemanyag költségtérítés jár. 

Költség térítésként a NAV által közzétett mindenkor érvényes számla vagy igazolás  

nélkül elszámolható norma szerinti fogyasztás ellenértékét és amortizációs költséget 

lehet elszámolni. 

  

Részvételi, regisztrációs díj 

 

A részvételi díj térítése az intézmény nevére és címére kiállított számla alapján történik. 

 

Belföldi kiküldetés pénzügyi lebonyolítása, elszámolása 

 

Előleg 

 

A tervezett költségek fedezésére előleg fizethető, ha a kiküldött ezt kéri. Az előleg igénylése 

utalványrendelet kiállításával történik. 

 

Elszámolás 

 

Ennek alapját a kiküldetés teljesítésének igazolásával ellátott „Belföldi kiküldetési utasítás és 

költségelszámolás” című nyomtatvány és a téríthető költségeket igazoló jegyek vagy számlák 

képezik. 
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7. sz. melléklet 

 

 

Munkaköri leírások 
 

ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 

 

A munkavállaló neve:  

Munkaköre:  

A munkahely neve, címe:  

Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója: az óvoda vezetője 

Munkaideje: 40 óra/hét       

Kötelező óraszáma: 32 óra/hét     

Helyettesítője: csoportos váltótársa 

Szabadság:  

Alapszabadság:  nap   

Pótszabadság:  nap   

Gyermek után járó:    nap 

Összesen:              nap 

A munkavállaló munkaterülete a szervezeten belül: csoportszoba, tornaszoba és az óvoda 

udvara 

A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: óvónőképző főiskola  

Gyakornoki vizsga  

A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:  

• Képes a gyerekkel és szüleivel szemben együtt érző, odafigyelő, együttműködő 

magatartást tanúsítani. 

• Tisztában van a gyerekek személyiségi jogaival, azokat semmilyen körülmények között 

sem sérti meg. 

• Tudatosan alkalmazza az egyenlő bánásmód elvét. 

• Tiszteletben tartja és tolerálja a másságot. 

• Óvodai munkája során biztosítja a világnézeti és a politikai semlegességet.  

• A pedagógusetika, a társadalmi normák általános szabályait munkahelyén, valamint a 

magánéletében is betartja.  

 

A munkakör célja:  

A családi nevelés kiegészítése. Az óvodáskorú gyerekek testi-lelki-szellemi gondozása, 

nevelése, fejlesztése, oktatása 

 

A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása:  

A kötelező óraszámon belül (heti 32 óra): pedagógiai-szakmai feladatok, tanügy-igazgatási, 

adminisztratív teendők 
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Pedagógiai-szakmai feladatok (a Nemzeti Köznevelési Törvény [NKt.] előírásai alapján) 

• Az óvónő gondozói, illetve pedagógiai munkáját önállóan, teljes körű felelősséggel látja 

el, melyre írásban, tervszerűen is felkészül. 

• Tudásának és szakmai felkészültségének maximumát adva foglalkozik a gyerekekkel, 

annak tudatában, hogy modell, minta, esetleg példakép számukra. 

• Kötelező óraszámát kizáróan a gyerekek között tölti el. Ezen idő alatt feladata a rábízott 

gyerekek testi-lelki gondozása, nevelése, fejlesztése, oktatása, életkoruk és egyéni 

fejlettségi szintjük figyelembevételével. 

• Felelős a rábízott gyerekek testi épségének megőrzéséért. Ennek érdekében csoportját 

egyetlen pillanatra sem hagyja felügyelet nélkül.  

• Körültekintően gondoskodik a balesetveszélyes helyzetek elkerüléséről (csoportszoba, 

udvar, utcai séta, kirándulás). Baleset esetén az SZMSZ előírásainak megfelelően jár el. 

• Biztosítja a nyugalmat, a szeretetteljes légkört a gyermekcsoportban. 

• Megszervezi és megteremti a nyugodt, tartalmas játékhoz szükséges feltételeket (hely, idő, 

eszköz). A játékidő rovására nem szervez más tevékenységet. 

• Nevelési év elején felméri a csoportjába tartozó gyerekek neveltségi és fejlettségi szintjét. 

Éves pedagógiai munkáját ehhez viszonyítva tervezi, szervezi, bonyolítja. 

• Differenciált neveléssel, oktatással gondoskodik arról, hogy valamennyi gyermek a 

szükségleteinek és az értelmi képességeinek megfelelő bánásmódot, fejlesztést kapjon. 

• Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése, fejlesztése. 

• A gyermekek fejlődését nyomon követi, meghatározott időszakonként ezt írásban is 

rögzíti. Tapasztalatairól tájékoztatja váltótársát, valamint az óvoda vezetőjét és az érintett 

gyerek szüleit (annak érzékenységét figyelembe véve). Amennyiben indokolt, tanácsot, 

segítséget kér az óvodavezetőtől, a gyermekvédelmi felelőstől vagy a családsegítőtől.  

• Részt vesz az Óvodai Fejlesztő Program megvalósításában.  

Tanügy-igazgatási, adminisztratív teendők 

• Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának tartalmát ismeri, annak elveit munkája 

során betartja. 

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

módosításában aktívan részt vesz, mint a nevelőtestület tagja. Ezek tartalmát jól ismeri, 

azonosul vele, és megvalósítását magára nézve kötelezőnek tekinti. 

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

megfogalmazottakat betartja, és betartatja a vele kapcsolatban álló gyerekekkel és azok 

szüleivel. 

• Az intézmény belső önértékelési rendszerét ismeri és teljesíti. 

• Hivatásából eredő kötelessége a rendszeres szakmai önképzés, a megújulás, a 

műveltségbeli fejlődés. Ennek érdekében folyamatosan képezze magát. 

• Évente legalább kétszer szülői értekezletet szervez.  

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

• Az igazolatlan hiányzásról haladéktalanul tájékoztatja az intézmény vezetőjét. 

• Szükség szerint, kérésre pedagógiai szakvéleményt ír (a nevelési tanácsadó, szakértői 

vagy rehabilitációs bizottság, bíróság számára; gyermekelhelyezés ügyében).  

• Közreműködik a gyerekek egészségügyi vizsgálatának megszervezésében. 

• Az érintettekkel (nevelőtárs, szülő, óvodavezető, fejlesztőpedagógus, pszichológus, 

logopédus, gyerekorvos stb.) történt egyeztetés alapján szakvéleményt ad a tanköteles 

gyerekekről. 

• Tájékoztatja a szülőket az iskolába való beíratás szabályairól, feltételeiről.  
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• Naprakészen vezeti a nevelőtestület által elfogadott csoportnaplót 

• A tanfelügyeleti ellenőrzés és a minősítési eljárás kötelező dokumentumait vezeti. 

• Évente kétszer,HHH gyermekek esetében háromszor az OVISZOLGA, egyéni fejlődés 

nyomonkövető rendszer segítségével értékeli, a gyermek aktuális fejlettségi állapotát, 

ennek alapján készíti el az egyéni fejlesztési tervét.  

Általános szabályok (a Kjt., NKt. előírásai alapján): 

A szabadság felhasználásával, illetve a távolmaradással kapcsolatos előírások  

• A szabadság kiadásának időpontját a dolgozó meghallgatása után a munkáltató határozza 

meg. 

• Az alapszabadság egynegyedét (7 nap) – a munkaviszony első három hónapját kivéve – a 

munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadnia a vezetőnek. A dolgozónak az 

erre vonatkozó igényét 15 nappal előbb kell bejelentenie írásban, kivéve rendkívüli 

esetben. 

• A szabadságot esedékességének évében kell kiadni, illetve kivenni.  

• A munkáltató a már megkezdett szabadságot fontos érdekből megszakíthatja, de a 

munkával töltött idő a szabadságba nem számít bele. 

• Szorgalmi idő alatt pedagógus esetében összefüggően csak néhány nap kiadása lehetséges, 

a vezető mérlegelése alapján.  

• Szorgalmi idő alatt csak az alapszabadság (21 nap) használható fel, a pótszabadság nem. 

Amennyiben betegség miatt nem lehetett kiadni az éves alapszabadságot vagy annak 

törtrészét, akkor a munkába állást követő 30 napon belül kell azt kiadni. 

• Az éves szabadságból az óvoda vezetője munkahelyi érdekre hivatkozva 15 napot 

visszarendelhet. A visszavonás szabályait a Kt. 138/1992. (X. 8.) számú végrehajtási 

rendeletének 10. §-a határozza meg.  

• Éves szabadságolási ütemterv elkészítése a félreértések elkerülése érdekében ajánlott.  

• Váratlan távolmaradást, hiányzást (betegség, egyéb komoly indok) a helyettesítés 

megszervezésének érdekében a munkaidő megkezdése előtt minimum két órával jelezni 

kell az óvodavezetőnek, illetve a helyettesnek. 

A pedagógiai munkával kapcsolatos egyéb előírások 

• A gyerek személyiségi jogainak megsértését jelenti, s ezért szigorúan tilos a testi fenyítés, 

a lelki terror (megfélemlítés, megalázás, csoport előtti megszégyenítés), étel 

elfogyasztására való kényszerítés, levegőztetés vagy étel elvonása, a játékidő lerövidítése 

büntetésből vagy rossz szervezés miatt (például felesleges sorakoztatás, várakoztatás, 

videóztatás).  

• Reggel 7. 00-tól 7. 30-ig, valamint 16. 00-től 16. 30-ig gyülekezés ellátására a pedagógus 

beosztható. A további időszakban, 7. 30- 8.00 órától délután 16. 00-ig mindenki a saját 

csoportjában tartózkodik a rábízott gyerekcsoporttal. 

• A gyerekeket felnőtt felügyelete nélkül hagyni tilos. Dajkára, illetve más, 18 évnél 

idősebb személyre bízni őket, csak indokolt esetben, a vezető engedélyével lehet. 

Amennyiben a szolgálati idő alatt bármilyen baleset történik az óvónő távollétében, a 

felelősség változatlanul őt terheli.  

• A pedagógus a tudomására jutott hivatali titkokat köteles megőrizni. Ebbe a körbe 

tartoznak az intézmény működésével összefüggő belső problémák, az óvoda 

szempontjából belügynek számító témák, szakmai vagy munkaügyi viták. 

• A gyerekekkel kapcsolatos bizalmas információknak tekintendő kérdésekben (a gyerek 

egészségügyi állapota, fejlettségi szintje, szociális helyzete, családjának sajátságos 

problémája) illetéktelen személyeket (dajka, másik szülő) tilos tájékoztatni. 
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Egyéb  

• A kötelező óraszám letöltése alatt az intézmény épületét elhagyni kizárólag csak vezetői 

engedéllyel lehet. 

• A kötelező óraszám letöltése alatt magánügyben csak a nevelőmunka zavarása nélkül, a 

legszükségesebb esetben használja a telefont. 

• A mobiltelefon használata a gyerekekkel való együttlét alatt, a csoportszobában, 

illetve az udvaron nem megengedett, ilyenkor a készüléket kikapcsolt állapotban kell 

tartani.  Rövid (1-2 perces) magánbeszélgetésre is ki kell menni a csoportszobából, hogy a 

gyerekek ne hallják a beszélgetés tartalmát. A közösségi oldal használata a 

munkaközi szünetben megengedett. 

• Munkahelyén a munkavégzésre alkalmas állapotban jelenjen meg. 

• Munkahelyén olyan időpontban jelenjen meg, hogy a munkaidejének kezdetekor már 

átöltözve, a munkavégzésre készen álljon. 

• Hiányzás esetén a vezető rendelkezése alapján köteles a helyettesítéssel kapcsolatos 

feladatokat ellátni.  

• Távozáskor beüzemeli a riasztót.  

• Az óvoda kulcsaiért teljes körű felelősséggel tartozik. 

• Munkája során az óvónő az óvoda berendezéseit, tárgyait, értékeit megóvni köteles, 

azokat a rendeltetésüknek megfelelően kell használnia. Amennyiben kárt okoz, anyagi 

felelősséggel tartozik.  

• Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, egészségügyi 

szabályokat. 

• Az óvoda területén (épület, udvar) a törvényi előírásnak megfelelően nem lehet 

dohányozni. 

  

Egyéb feladatok a teljes munkaidő (heti 8 óra) kitöltése alatt   

 

• felkészülés a nevelési-oktatási feladatokra (például továbbképzésen való részvétel, 

eszközök előkészítése);  

• a tanügy-igazgatási (mulasztási napló) és pedagógiai (csoportnapló, fejlettségfelmérő lap) 

adminisztráció elvégzése; 

• családlátogatás; 

• gyermekvédelmi feladatok ellátása; 

• szülői értekezletre való felkészülés, annak levezetése, fogadóóra tartása; 

• szakmai megbeszéléseken, valamint nevelői értekezleteken való részvétel; 

• óvodai kirándulások, ünnepélyek, szabadidős tevékenységek előkészítése, lebonyolítása. 

A fentieken túl az óvodavezető eseti feladatokat adhat, kizárólag pedagógiai témában. 

A munkavállaló jogai és kötelességei (a Nemzeti Köznevelési Törvény alapján): 

A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyeket a 

jogszabályok számára előírnak, biztosítanak. 

Kapcsolattartási és információszolgáltatási kötelezettsége:  

Kapcsolatot kell tartania 

• az óvodán belül: az óvodavezetővel, óvodapedagógusokkal, váltótárssal, csoportos 

dajkával,  

• a szülőkkel, 

• óvodai szociális segítővel 
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• a társintézményekkel: iskolával, pedagógiai szakszolgálat intézményeivel 

 

 

Az óvónő kompetenciája:  

• A helyi pedagógiai program megvalósításához szükséges módszerek megválasztása 

• A gyerekek fejlődését segítő tehetséggondozás, felzárkóztatás 

 

A munkaköri leírás módosításának jogát – a körülményekhez igazodva – a munkáltató 

fenntartja. 

 

 

A munkaköri leírás felülvizsgálatának időpontja:  

2 évente 

 

 

 

 

Hatályba lép: 

A munkaköri leírás az aláírás napján hatályba lép és visszavonásig érvényes.  

 

Dátum: …………………………………     

Jóváhagyta:  

…………………..……………………… 

     Intézményvezető 

   

 

 

   

 Nyilatkozat 

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, 

annak egy példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és 

a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során 

használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem, az abban foglaltakat ismerem és magamra 

nézve kötelezőnek elismerem. 

 

Dátum:  Cece, 2019.09.01. 

 

 

                                                                       P. H. 

   

 

         ____________________________ 

                Óvodavezető               Munkavállaló
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DAJKA MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 

 

   

A munkavállaló neve:  

Munkaköre:  

A munkahely neve, címe:  

 

Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója: az óvoda vezetője 

Munkaideje: 40 óra/hét       

Helyettesítője: a vezető által kijelölt dajka 

Szabadság: 

Alapszabadság:  nap   

Pótszabadság:   nap   

Gyermek után járó: nap   

Éves összesen:  nap 

 

A munkavállaló munkaterülete a szervezeten belül: csoportszoba, az óvoda területe 

(folyosó, udvar) 

A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: dajkaképző 

A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:  

• A gyerekekkel szemben barátságos, kedves. 

• A szülőkkel szemben együtt érző, odafigyelő, együttműködő magatartást tanúsít. 

• Tisztában van a gyerekek személyiségi jogaival, azokat semmilyen körülmények között 

sem sérti meg.  

• Tiszteletben tartja és tolerálja a másságot.  

• Óvodai munkája során betartja a világnézeti és politikai semlegességet.  

• Példát mutat kulturált viselkedésével, önmaga tisztaságával, gondozottságával, 

ápoltságával. 

 

A munkakör célja:  

• Az óvodáskorú gyerekek gondozásának segítése óvónői irányítással.  

• A gyerekek közvetlen és közvetett környezetének tisztán tartása, takarítása az ÁNTSZ és a 

HACCP előírásainak megfelelően. 

• Az étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása. 

•  

A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása:  

 

Gyerekekkel kapcsolatos feladatok 

 

• Szorosan együttműködik az óvónőkkel, segíti megvalósítani az intézmény pedagógiai 

célkitűzéseit.  

• Nyugodt hangvétellel, érthető, tiszta, nyelvtanilag korrekt beszéddel segédkezik az 

óvoda egész napos nevelőmunkájában. 
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• Hozzájárul a gyerekek kulturált viselkedésének és a csoport szokásrendjének 

kialakításához, személyes példáján keresztül is (türelmes és udvarias kommunikációval, 

igényes nyelvhasználattal).  

• Részt vesz a gyerekek gondozásában. Tevékenyen segít az étkeztetésnél, az 

öltöztetésnél, kézmosásnál, WC használatnál. Ameddig szükséges, maga is magyarázza, 

tanítja a helyes viselkedést (például öltözködés sorrendje, ruhák összehajtása, cipők 

párosítása, kulturált étkezés, kanálfogás, kézmosás technikája, WC papír használata). 

• Ha munkája során balesetveszélyt észlel, köteles elhárítani, megelőzni, jelezni.  

• A tisztítószereket elkülönítve, biztonságosan, a gyerekektől elzárt helyen tárolja. 

• Délelőtt, az óvónővel egyeztetett időben, az étkezés és a foglalkozás segítése 

érdekében a gyerekcsoportban tartózkodik (torna, festés, vágás, varrás, sütés). 

• Kísérőként segít a gyerekekre felügyelni az utcai séták, kinti foglalkozások, 

kirándulások ideje alatt. 

• Amikor a gyerekek nem tartózkodnak a csoportszobában, gondoskodik az alapos 

szellőztetésről. 

• A megbetegedett, lázas, elkülönített gyerekre vigyáz, nyugtatgatja, amíg az orvos vagy 

a szülő meg nem érkezik. 

• A hányás, hasmenés nyomait eltakarítja. 

 

A tisztaság megőrzésével, az ÁNTSZ előírásaival kapcsolatos teendők:  

 

• A gyerekek környezetének esztétikai rendjének érdekében naponta elvégzi a 

csoportszoba és a hozzá tartozó öltöző, mosdók, gyermek WC-k takarítását, portalanítását, 

az egészségügyi előírásoknak megfelelően. 

• A csoportszoba növényeit ápolja, szükség szerint lemossa, átülteti.  

• Az időszakos nagytakarítás során – évente minimum 3-szor (augusztusban, 

decemberben és áprilisban) – különös gonddal végzi el a fertőtlenítést, a bútorok, játékok, 

csempék, csövek, ablakok, ajtók lemosását. Amennyiben indokolt, a különböző 

részfeladatokat (például ajtómosás vagy járvány idején fertőtlenítés) gyakrabban is 

elvégzi. 

• Feladata a textíliák mosása, vasalása, javítása (például függönyök,  törölközők, terítők, 

babaruhák). 

• Legalább kéthetenként gondoskodik a gyerekek ágyneműjének le- és felhúzásáról. 

Járványos időszakban, tetűvel való fertőzöttség idején az óvónő kérésére gyakrabban is. 

• Elvégzi a fektető ágyak lerakását, felszedését. Ágyazáskor ügyel arra, hogy minden 

gyerek kizárólag a saját ágyába feküdjön.  

• Az ágyakat bepiszkolódásuk esetén lemossa, kisúrolja, fertőtleníti. 

• Ellátja az eseti, nem rendszeres feladatokat, többek között az óvoda udvarának 

takarítását, kertjének gondozását, locsolását, télen a hó eltakarítását, valamint azokat az 

időszakos feladatokat, amelyekkel az intézményvezető megbízza. 

 

 

Általános szabályok 

 

A szabadság felhasználásával, illetve a távolmaradással kapcsolatos előírások   

 

• A munka törvénykönyve 134. §-a szerint: 

       (1) bekezdés: A szabadság kiadásának időpontját a dolgozó meghallgatása után a 

munkáltató határozza meg. 
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(2) bekezdés: Az alapszabadság egynegyedét (7 nap) – a munkaviszony első három 

hónapját kivéve – a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadnia a 

vezetőnek. A dolgozó erre vonatkozó igényét 15 nappal előbb kell bejelentenie, írásban, 

kivéve rendkívüli esetben. 

(3) bekezdés: A szabadságot esedékességének évében kell kiadni, illetve kivenni.  

(6) bekezdés: A munkáltató a már megkezdett szabadságot fontos érdekből 

megszakíthatja, de a munkával töltött idő a szabadságba nem számít bele. 

• Éves szabadságolási ütemterv elkészítése a félreértések elkerülése érdekében ajánlott.  

• Váratlan távolmaradást, hiányzást (betegség, egyéb komoly indok), a helyettesítés 

megszervezésének érdekében a munkaidő megkezdése előtt minimum két órával jelezni 

kell az óvodavezetőnek, illetve a helyettesnek. 

 

A gyerekekkel kapcsolatos egyéb előírások  

 

• A gyerek személyiségi jogainak megsértését jelenti, és ezért szigorúan tilos a testi 

fenyítés, lelki terror (megfélemlítés, megalázás, csoport előtti megszégyenítés), az étel 

elfogyasztására való kényszerítés, a levegőztetés és az étel megvonása. 

• Szükség szerint felügyel a gyerekek tevékenységére. Tilos a gyerekeket felnőtt felügyelete 

nélkül hagyni. Ez vonatkozik az öltözőre és a mosdóra is. 

• A gyerekekre egyedül (altatási időben, illetve az óvónő távolléte esetén) csak a vezető 

engedélyével vigyázhat. Az óvónő ilyen irányú kérését figyelmen kívül kell hagyni. A 

gyerekek érdekében kötelező jelleggel jelezni kell az óvodavezetőnek, ha az óvónő 

rendszeresen, a megengedett időnél hosszabb ideig hagyja a rábízott gyerekeket a dajkára. 

• A tudomására jutott hivatali titkokat köteles megőrizni. Ebbe a körbe tartoznak az 

intézmény működésével összefüggő belső problémák, az óvoda szempontjából belügynek 

számító témák, szakmai vagy munkaügyi viták. 

• A gyerekekkel kapcsolatos témákban a szülőket nem tájékoztathatja, nem informálhatja. 

Amennyiben a szülő érdeklődik, udvariasan irányítsa a gyerek óvónőjéhez vagy az 

intézmény vezetőjéhez, távollétében a helyetteshez. 

 

Egyéb  

 

• Munkaidő alatt, magánügyben csak a nevelőmunka zavarása nélkül, a legszükségesebb 

esetben használjon telefont. (néhány perc). A közösségi oldal használata a munkaközi 

szünetben megengedett. 

• Hiányzás esetén a vezető rendelkezése alapján, köteles a helyettesítéssel kapcsolatos 

feladatokat ellátni. 

• Munkahelyén a munkavégzésre alkalmas állapotban jelenjen meg. 

• Munkahelyén olyan időpontban jelenjen meg, hogy a munkaidejének kezdetekor már 

átöltözve, a munkavégzésre készen álljon. 

• Munkája során az óvoda berendezéseit, tárgyait, értékeit megóvni köteles, azokat a 

rendeltetésüknek megfelelően kell használnia. Amennyiben kárt okoz, anyagi 

felelősséggel tartozik.  

• Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, egészségügyi 

szabályokat. 

• A gyerekek és az óvoda biztonsága érdekében a kapu zárva tartásáról gondoskodik.  

• Ha idegen érkezik az épületbe, udvariasan feltartóztatja, megkérdezi, hogy kit keres, majd 

megkéri, hogy várakozzon az előtérben. Ezután szól a keresett személynek. 

• Az intézmény épületét elhagyni kizárólag csak vezetői engedéllyel lehet. 
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• Az óvoda területén (épület, udvar) a törvényi előírásnak megfelelően nem lehet 

dohányozni. 

• Az óvoda zárásakor meggyőződik arról, hogy az ablakok, ajtók jól be vannak zárva.  

 

 

Takarítási feladatok  

 

Gondoskodik az óvoda helyiségeinek, valamint környékének tisztántartásáról. A 

tornaszoba naponkénti felmosásáról, az eszközök folyamatos rendben tartásáról. 

Folyamatosan gondoskodik napközben a folyosók tisztántartásáról, a takarítási 

feladatot többször is el kell végezni, ha a terület szennyezettsége indokolja. 

Gondoskodik a munkaterületén található bútorok, berendezések naponkénti 

tisztántartásáról.  

Gondoskodik a textíliák szükség szerinti cseréjéről, mosásba kerüléséről, szükséges 

javításáról. 

Gondoskodik a gyermekek eszközeinek tisztántartásáról, fertőtlenítéséről. 

Gondoskodik a munkaterültén található szemetes-edények, illetve szeméttárolók 

kiürítéséről, valamint ezeknek, az eszközöknek a tisztításáról. 

Gondoskodik a munkaterületén található növények ápolásáról, gondozásáról, 

locsolásáról, szükség szerinti átültetéséről. 

Gondoskodik a munkaterületén található szőnyegek, lábtörlők portalanításáról, 

tisztításáról. 

Az ablakok, ajtók szennyezettségétől függően elvégzi az ablaktisztítási, ajtómosási 

feladatokat. 

Kéthavonta, de a fűtési szezon megkezdése előtt, valamint a nyári szünet és a téli szünet 

után mindenképpen gondoskodik a fűtőtestek tisztításáról, valamint a radiátorok 

mögötti szennyeződések eltávolításáról. 

A mellékhelyiségek (gyermek és nevelői WC-k) tisztántartása kiemelt napi feladat, 

melyet szükség esetén naponta többször is el kell végezni. 

Gondoskodik a mosdók naponta legalább egyszeri vegyszeres tisztításáról. 

Gondoskodik a WC higiéniájának folyamatos biztosításáról, a WC papír pótlásáról. 

Napi rendszerességgel felássa, fellocsolja a homokozókat. 

Az udvar, illetve az intézmény egyéb területének rendezettségéről, ápoltságáról 

gondoskodik az alábbiak szerint: 

• A parkosított területeket gondozza (szükség szerint ás, gereblyéz, metsz, gallyaz, 

pótolja az elpusztult növényeket, locsolja a zöld területeket, összegyűjti az avart). 

• Az időtálló, kemény járófelülettel ellátott területek tisztántartásáról gondoskodik. 

• Lefesti a kültéri, ápolást, igénylő tárgyakat (kerítés, korlát, udvari játékok) 

 

Télen biztosítja a járófelületek tisztántartását: 

Ellapátolja a havat. 

Gondoskodik a járdák, lépcsők csúszás mentesítéséről 

Az intézmény rendezvényeihez kapcsolódóan elvégzi a rendezvény során érintett 

munkaterület soron kívüli takarítását. 

A rendezvényeket követően segédkezik a helyszín rendjének eredeti visszaállításában. 

A nyári zárva tartás ideje alatt elvégzi az éves nagytakarítást 
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Egyéb feladatok, rendelkezések: 

 

Köteles előre jelezni a takarítási feladataihoz szükséges eszközök, vegyszerek, 

tisztítószerek mennyiségi szükségletét. 

Felelős a számára kiadott eszközökért, valamint a vegyszerek, tisztítószerek biztonságos 

tárolásáért, gazdaságos felhasználásáért. 

Szükség esetén konyhai feladatok ellátása. 

Köteles tájékoztatni az intézményvezetőt arról, ha a munkaterületen karbantartást, 

igénylő állapotot észlel. 

Feladata, hogy a munkaterületén az intézményi vagyon biztonságára ügyeljen, tartsa be 

a vagyonvédelmi előírásokat. 

A munkarend alapján – az intézmény elhagyásakor – ellenőrizze az ajtók, ablakok 

bezárását. 

A munkatársi értekezleteken részt vesz. 

Munkakörülményeinek javításához szükséges tárgyi feltételek fejlesztéséhez a 

költségvetés tervezésekor javaslatot tehet. 

Rendszeres munkaköri feladatain túlmenően alkalmanként külön indoklás alapján 

köteles ellátni azokat a tennivalókat, amelyekkel az óvodavezető/óvodapedagógus 

megbízza. 

Az óvoda belső életére vonatkozó értesüléseit köteles szolgálati titokként megőrizni. 

 

A munkavállaló jogai és kötelességei (Kt. alapján): 

 

• Tudásának és képességének megfelelő, korrekt munkavégzés 

• A munkafegyelem betartása 

• Jó munkahelyi légkör alakítása  

• Az óvoda pedagógiai munkájának, céljának megismerése, megvalósításának segítése 

 

Kapcsolattartási és információszolgáltatási kötelezettsége:  

 

A dajka rendszeres kapcsolatban áll az intézményvezetővel, a helyettesítést ellátó személlyel 

és a csoportos óvónőkkel.  

A munkaköri leírás módosításának jogát – a körülményekhez igazodva – a vezető fenntartja! 

 

 

A munkaköri leírás felülvizsgálatának időpontja: 

  

2 évente 

 

 

Hatályba lép: 

A munkaköri leírás az aláírás napján hatályba lép és visszavonásig érvényes.  

 

Dátum: …………………………………     

Jóváhagyta:  

…………………..……………………… 

     Intézményvezető 
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Nyilatkozat 

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, 

annak egy példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és 

a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során 

használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom! 

 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem, az abban foglaltakat ismerem és magamra 

nézve kötelezőnek elismerem. 

 

 

 

Dátum: Cece, 2019.09.01. 

 

 

                                                                 P. H. 

   

 

                                ____________________________ 

              Óvodavezető                                                                           Munkavállaló                                                                                                            
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TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 

A munkavállaló neve:  

Munkaköre: Tagóvoda vezető 

Kinevezés módja: határozott idejű megbízás  

Kinevezés időtartama: 

  

Munkáltatói jogkör gyakorlója: az óvoda vezetője 

Munkaideje: 40 óra/hét     

Kötelező óraszáma: 26 óra/hét       

Helyettesítője:  

A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:  

• Tagóvoda vezetőként felelősséget érez az intézmény szakszerű és törvényes 

működtetéséért.  

• Segíti és támogatja a vezető munkáját a gyerekek, a szülők, a munkatársak és a fenntartó 

elvárásait figyelembe véve.  

• A munkamegosztás szerinti feladatait maradéktalanul ellátja.  

• Tiszteletben tartja a kizárólagosan a vezető kompetenciájába tartozó feladatokat (például 

munkaerő-gazdálkodás, bérmaradvány-felosztás, jutalmazás, beruházás, eszközvásárlás). 

A munkakör célja:  

• Képviseli az óvodát.  

• Segíti az intézmény működtetését és a vezető munkáját.  

• A munkamegosztás szerint ellátja a rábízott pedagógiai-szakmai, tanügy-igazgatási, 

munkáltatói, gazdasági-adminisztratív feladatokat.  

• Részt vesz a belső ellenőrzés feladataiban. 

A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása:  

• A kötelező óraszámon belül (heti 26 óra): az óvodapedagógusi feladatok ellátása a 

gyerekcsoportban. 

• A teljes munkaidő (heti 14 órás) kitöltése alatt alapvető feladatok: pedagógiai-szakmai, 

tanügy-igazgatási feladatok, munkáltatói-humánpolitikai, gazdasági-adminisztratív 

feladatok. 

Pedagógiai-szakmai feladatok 

• Aktívan részt vesz az óvoda nevelési programjának kialakításában, s elősegíti annak 

megvalósulását. Javaslatot tesz a módosításra, amennyiben szükségesnek érzi.  

• Segíti a pályakezdő, illetve az új kolléga szakmai tájékoztatását. 

• Az óvoda rendezvényeinek előkészítésében tevékenyen részt vesz. 

• Ellenőrzi a belső önértékelési rendszer megvalósítását  

• Ellenőrzi az egyenlő bánásmód elvének érvényesülését, segítve a vezető munkáját. 

• Ösztönzi a pedagógusok tervszerű és folyamatos önképzését.  

• Elősegíti az újító szándékú, korszerű pedagógiai törekvések kibontakoztatását. 
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• Figyelemmel kíséri az intézményben folyó pedagógiai munkát, és rendszeresen értékeli 

annak színvonalát, eredményességét és hatékonyságát.  

• Az óvodai dokumentumokat jól ismeri, és ő is gondoskodik arról, hogy az érintettek 

ismerjék ezek tartalmát. 

• Részt vesz az Integrációs Pedagógiai Program megvalósításában.  

Tanügy-igazgatási feladatok  

• Adatok kigyűjtésével segíti az éves statisztika elkészítését. 

• A vezetőt informálja a gyereklétszám alakulásáról. 

• Biztosítja az intézményen belüli információáramlást. 

• A statisztika számára (kihasználtság) összesíti a csoportnaplók adatait, havi szinten 

nyilvántartást vezet a gyerekek hiányzásáról. 

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

• Javaslatot tesz arra, hogy az óvoda nevelés nélküli munkanapjain milyen pedagógiai 

tartalmú előadást, foglalkozást szervezzenek. 

• Figyelemmel kíséri az intézményben folyó gyermekvédelmi munka ellátását. 

• A balesetvédelmi szabályok betartását folyamatosan ellenőrzi, és a hiányosságokat 

azonnal jelzi a vezetőnek.  

• Kapcsolatot tart a szülői közösséggel, szükség szerint összehívja őket. 

Munkáltatói-humánpolitikai feladatok 

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

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

• Megszervezi és ellenőrzi a dajkák napi munkáját.  

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

• Ellenőrzi a jelenléti ívet, a helyettesítés, a túlóra helyességét. 

• A dolgozók munkavégzése során tapasztalt, közérdekű, pozitív, illetve negatív 

észrevételeiről tájékoztatja az óvoda vezetőjét.  

• Javaslatot tesz a jutalmazás elbírálására, a kereset-kiegészítés elosztására és a 

kitüntetésekre.  

• Segíti a pályakezdő, illetve az új kolléga beilleszkedését. 

• A kollektíván belül elősegíti a munkafegyelem és a törvényesség megtartását, a 

munkaviszonyát vétkesen megszegő dolgozó törvényes felelősségre vonását. 

• Személyes példájával segíti a jó munkahelyi légkör kialakítását. 

Gazdasági-adminisztratív feladatok 

• Biztosítja a pontos adatszolgáltatást. Az intézménybe érkező ügyiratokat naprakészen 

átnézi, érdemben intézkedik.  

• Részt vesz az óvoda számára szükséges különböző eszközök vásárlásában. 

• Intézkedik, javaslatot tesz a szükséges javításokra, felújításokra, beszerzésekre. 

• Feladata, az intézmény költségvetésének ismeretében, a takarékos gazdálkodás, az 

intézményi vagyon őrzése, védelme. 

Kapcsolattartási kötelezettsége: 

Közvetlen, napi munkakapcsolatot tart fenn  

• az óvodavezetővel (szakmai, gazdasági témákban),  

• valamennyi pedagógussal, 

• a pedagógiai munkát segítő dajkákkal.  
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Indokolt esetben, a vezetővel telefonon tartja a kapcsolatot.  

 

Kapcsolatban van továbbá az óvodai szülői közösséggel (SZK). 

 

 

 

Nyilatkozat 

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, 

annak egy példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és 

a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során 

használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: 

  

 

                                                                    P. H. 

   

 

         ____________________________ 

          Óvodavezető               Munkavállaló  
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KONYHALÁNY  MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 

 

 

A munkavállaló neve:  

 

Munkakör: Konyhalány 

A munkahely neve, címe:  

Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója: az óvoda vezetője 

Közvetlen felettese: az intézményvezető 

Helyettesítője: konyhai dolgozó 

Munkaideje: 40 óra/hét        

Szabadság: 

Alapszabadság:  nap   

Pótszabadság:         nap   

Gyermek után járó:  nap 

Éves összesen:      nap 

A munkavállaló munkaterülete a szervezeten belül: konyha,  

A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: 8 általános + konyhai egészségügyi 

vizsga 

A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:  

Tisztában van az egészségügyi szabályokkal és a HACCP előírásaival. Belső igénye, hogy 

környezete tiszta legyen.  

A munkakör célja:  

A megfelelő adagszámban, alkalommal, a higiénés elírások betartásával az ételek átvétele, 

tárolása és kiadása. 

Munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások: 

1. Élelmiszerekről szóló jogszabályok 

2. Közegészségügyi jogszabályok 

3. HACCP rendszer előírásai 

4. Munkavédelemről szóló jogszabályok 

Szakmai feladatok 

Az élelmezéssel kapcsolatos feladatok: 
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Az ételszállítótól átveszi a kiszállított ételt, a mennyiséget egyezteti. 

Ellenőrzi az ételek minőségét és a szállítással kapcsolatban a HACCP-előírások 

betartását 

Az átvett ételeket az egészségügyi szabályoknak megfelelően tárolja és közvetlenül az 

elfogyasztás előtt – ha szükséges- hűti, vagy felmelegíti a megfelelő hőmérsékletre, majd 

kiadagolja.  

Az ételminta vétele: az ételminta eltevése kifőzött ételmintás üvegbe, kerülhet.  

o az ételmintás üvegeket feldátumozva, 72 órán át az erre 

a célra rendszeresített hűtőszekrényben tárolja. 

o Az idő letelte után gondoskodik a fertőtlenítő hatású 

kifőzésről. 

Elkészíti, megfelelő időben kiadja a tízórait, illetve uzsonnát.  

A konyha rendelkezésére bocsátott eszközöket, berendezéseket rendeltetésszerűen 

használja. 

 

 

 

 

 

2.  Étkeztetéssel, konyhával kapcsolatos teendők 

 

Az edények, poharak, evőeszközök mosogatása a higiéniai előírások szerint: 

o A fehér edények mosogatása három fázisban történik az előtisztítás 

után. Első fázis a zsíroldás, második a fertőtlenítés, harmadik az 

öblítés, szárítás. 

o A fekete edényeket a kijelölt mosogatóban kell elmosni. 

o A zöldségek, gyümölcsök lemosása szintén egy erre kijelölt 

mosogatóban történik. 

o Mosogatás után valamennyi mosogatót naponta cseppmentesen 

áttörli, kisúrolja, fertőtleníti. A mosogatáshoz használt eszközöket 

fertőtleníti. 

o Fokozott figyelmet fordít a tálalóasztal, a vágódeszkák, kések, 

szeletelő gép, hűtőgépek és a gázzsámoly tisztaságára. 

o Főzés, étkeztetés után az edényeket a higiéniai előírásoknak 

megfelelően elmosogatja, és helyére teszi. 

o Részt vesz a naponta a konyha takarításában, folyosó felmosásában. 

o Hetente átmossa a konyhabútorokat, leolvasztja és fertőtleníti a 

hűtőket, naponta  súrolással elvégzi az evőeszközök, műanyag bögrék 

alapos tisztítását. 

o A nagytakarítás alkalmával az ablakok, ajtók, csővezetékek, fűtőtest 

lemosását is elvégzi. 

o Ebédideje általában 12. 30- 13. 00 óra között van. 

 

3.  A személyi higiénével, tisztasággal kapcsolatos feladatok 

 

• A szükséges gyakorisággal részt vesz a jogszabályban előírt orvosi alkalmassági 

vizsgálatokon. 

• Munka közben viseli az előírt munka-, illetve védőruhát. 
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• Szigorúan betartja a konyhai és személyi higiéniai előírásokat. A munka megkezdése 

előtt, és minden olyan esetben, amikor a kéz szennyeződhetett, köteles kezét tisztára 

mosni és fertőtleníteni. 

 

4.  Egyéb feladatok 

Rendszeres munkaköri feladatain túlmenően alkalmanként külön indoklás alapján 

köteles ellátni azokat a tennivalókat, amelyekkel az óvodavezető megbízza. 

Általános szabályok 

A szabadság felhasználásával, illetve a távolmaradással kapcsolatos előírások  

• A munka törvénykönyve 134. §-a szerint: 

(1) bekezdés: A szabadság kiadásának időpontját a dolgozó meghallgatása után a munkáltató 

határozza meg. 

(2) bekezdés: Az alapszabadság egynegyedét (7 nap) – a munkaviszony első három 

hónapját kivéve – a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadnia a 

vezetőnek. A dolgozó erre vonatkozó igényét 15 nappal előbb kell bejelentenie, írásban, 

kivéve rendkívüli esetben. 

(3) bekezdés: A szabadságot esedékességének évében kell kiadni, illetve kivenni.  

(6) bekezdés: A munkáltató a már megkezdett szabadságot fontos érdekből 

megszakíthatja, de a munkával töltött idő a szabadságba nem számít bele. 

• Éves szabadságolási ütemterv elkészítése a félreértések elkerülése érdekében ajánlott.  

• Váratlan távolmaradást, hiányzást (betegség, egyéb komoly indok), a helyettesítés 

megszervezésének érdekében a munkaidő megkezdése előtt minimum két órával jelezni 

kell az óvodavezetőnek, illetve a helyettesnek. 

A munkavállaló jogai és kötelességei (a Nemzeti  Köznevelésisi Törvény alapján): 

• Tudásának és képességének megfelelő, korrekt munkavégzés  

• A munkafegyelem betartása 

• A jó munkahelyi légkör kialakítása  

• A folyamatos intézményi étkeztetés biztosítása 

A Munkavállaló köteles munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, valamint 

általában olyan magatartást tanúsítani, hogy az más egészségét és testi épségét ne 

veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodását vagy helytelen megítélését ne idézze 

elő. 

Munkaidő alatt, magánügyben csak a nevelőmunka zavarása nélkül, a legszükségesebb 

esetben használjon telefont. (néhány perc). A közösségi oldal használata a munkaközi 

szünetben megengedett. 

Munkaköre idényjellegű, tehát szabadságát csak teljes vagy részleges szüneteltetés  ill. 

csökkentett működtetés alatti időben veheti igénybe. 
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A munkaköri leírás felülvizsgálatának időpontja: 

  

2 évente 

 

Hatályba lép: 

A munkaköri leírás az aláírás napján hatályba lép és visszavonásig érvényes.  

 

Dátum: …………………………………     

Jóváhagyta:   

 

 

 

                   …………………..…… 

                        Intézményvezető  

  

 

    

 

Nyilatkozat 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, 

annak egy példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és 

a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során 

használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom! 

 

 

 

Dátum: Cece, 2019.09.01. 

 

 

                                                                             

                                                                                   

                                                                          P. H. 

   

 

         ____________________________ 

          Óvodavezető               Munkavállaló  
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AZ ÓVODAVEZETŐ MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 

 

A munkavállaló neve: 

Munkaköre: óvodavezető 

A munkahely neve, címe: 

Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója: Fenntartó 

Kinevezés módja: vezetői pályázati eljárás útján 

Kinevezés időtartama: 5 év 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: fenntartó képviselője 

Munkaideje: 40 óra/hét    

Kötelező óraszáma: 10 óra/hét    

Helyettesítője: óvodavezető-helyettes és az óvodavezető-helyettes távollétében és az 

SZMSZ-ben  

kijelölt személy (ésszerű a helyettes váltótársát megjelölni) 

 

Szabadság: 

Alapszabadság:   nap   

Pótszabadság:   nap   

Gyereknap:        nap    

Összesen: nap 

A szabadság felhasználásával, illetve a távolmaradással kapcsolatos szabályok: 

• Éves szabadságolási ütemterv elkészítése február végéig.  

• A szabadság igénylése: írásban, a szabadság tervezett megkezdése előtt 15 nappal, kivéve 

rendkívüli esetben. 

• Az éves szabadságból a fenntartó munkahelyi érdekre hivatkozva 15 napot 

visszarendelhet. 

• Távolmaradás, hiányzás esetén a munkaidő megkezdése előtt minimum két órával 

értesíteni kell a polgármesteri hivatal illetékes munkatársát (például osztályvezetőt). 

A munkavállaló munkaterülete a szervezeten belül: az óvoda székhelye és telephelye. 

A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: óvónőképző főiskola és 

vezetőképző szakvizsga.  

A szakmai fejlődést segítő önképzés, továbbképzési, továbbtanulási elvárások: szakvizsga (ha 

nincs még meg) és a 7 évenkénti 120 órás továbbképzés  

A munkakörből és betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:  

• Az óvoda egyszemélyi felelősségű vezetőjeként tevékenységével felelős az intézmény 

szakszerű és törvényes működtetéséért.  

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

• Közreműködik a fenntartói döntések előkészítésében. 

• Végrehajtja a képviselő-testület és a polgármester által meghatározott feladatokat. 
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A munkakör célja:  

Az intézmény munkájának szervezése, irányítása, képviselete. A nevelőmunka személyi, 

tárgyi és szervezeti feltételeinek biztosítása. Pedagógiai-szakmai, tanügy-igazgatási, 

munkáltatói-személyzeti, gazdasági-adminisztratív feladatok ellátása, megszervezése, 

ellenőrzése, értékelése. A törvényi előírásoknak megfelelő működés, működtetés biztosítása. 

A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása:  

• A kötelező óraszámon belül (heti 10 óra): szükség esetén óvónők helyettesítése 

gyerekcsoportban, egyéni fejlesztés, kirándulások kísérése, stb. 

• Teljes munkaidő (heti 30 órás) kitöltése alatt: pedagógiai-szakmai, tanügy-igazgatási, 

munkáltatói-humánpolitikai, gazdasági-adminisztratív feladatok.  

Pedagógiai-szakmai feladatok 

• Előkészíti az óvoda nevelési programjának kialakítását. Nevelőtestületi döntésre 

előterjeszti a program tervezetét. Biztosítja a szülői szervezet véleményezési jogát. 

Folyamatosan ellenőrzi a program megvalósulását, beválását, amennyiben szükséges, 

kezdeményezi a program módosítását. 

• Ellenőrzi az egyenlő bánásmód elvének érvényesülését. 

• Megszervezi, valamint ellenőrzi a tehetséggondozást, a részképességekben lemaradt, 

illetve a speciális nevelést igénylő gyerekek differenciált gondozását, fejlesztését. 

• Elkészíti az éves munkatervet, és azt elfogadtatja a nevelőtestülettel. 

• Előkészíti, igény szerint aktualizálja a szervezeti és működési szabályzat tervezetét, vitára 

bocsátja, és elfogadtatja.  

• Előterjeszti a házirend tervezetét, gondoskodik annak megvitatásáról (nevelőtestület, 

szülői szervezet előtt) és annak egyetértéssel történő elfogadásáról. Jól látható helyen 

kifüggeszti, és valamennyi szülőhöz egy példányt eljuttat.  

• A nevelőtestület véleményét figyelembe véve megszervezi az óvodai csoportokat. 

• Összehangolja és jóváhagyja a csoportok heti- és napirendjét. 

• Elkészíti a feladat ellátási tervet. 

• Támogatja és ösztönzi a pedagógusok tervszerű és folyamatos önképzését.  

• Elősegíti az újító szándékú, korszerű pedagógiai törekvések kibontakoztatását. 

• Ellenőrzi az intézményben folyó pedagógiai munkát, és rendszeresen értékeli annak 

színvonalát, eredményességét, hatékonyságát.  

• Folyamatosan aktualizálja és ellenőrzi az óvodai dokumentumok érvényességét, törvényi 

megfelelését. Gondoskodik arról, hogy az érintettek ismerjék ezek tartalmát. 

Tanügy-igazgatási feladatok  

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

• Naprakészen vezeti az óvoda törzskönyvét. 

• Elkészíti az éves statisztikát és annak módosításait. 

• Folyamatosan informálja a fenntartót a gyereklétszám alakulásáról. 

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

• Biztosítja a gyerekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát. 

• Gondoskodik a szülői és a nevelőtestületi értekezletekről, biztosítja az intézményen belüli 

információáramlást. 

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

• Intézkedéseket tesz a tankötelezettség teljesítésére. 

• Ellátja az igazolatlan hiányzásokra vonatkozó teendőit. 
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• Javaslatot tesz az óvoda nyári és téli szüneteltetésére, a nevelés nélküli munkanapok 

időpontjára, tartalmára, megszervezésére. 

• Megszervezi és ellenőrzi az intézményben folyó gyermekvédelmi munka ellátását. 

Munkáltatói-humánpolitikai feladatok 

• Elkészíti az óvodai munkaerő-gazdálkodási tervét, betöltetlen állásokra pályázatot hirdet, 

és lebonyolítja a pályázati eljárást. 

• A jogszabályban előírt módon kinevezi az óvoda munkatársait, gyakorolja felettük a 

munkáltatói jogkört. Az  Oktatási Hivatal felé eleget tesz a bejelentési kötelezettségének.  

• Az átsorolásokról időben gondoskodik.  

• Biztosítja a törvényben előírt juttatások kiadását. 

• Vezeti a munkaidő-nyilvántartást a jelenléti ív alapján.  

• Vezeti a közalkalmazotti nyilvántartást. A rendelkezésére álló adatokat és információkat 

az adatvédelmi törvény rendelkezései szerint megőrzi.  

• Elkészíti a munkaköri leírásokat. 

• Szabadság-nyilvántartást vezet. 

• A pedagógusok munkájának ellenőrzése során írásos értékelést készít, melyet a 

dolgozóval is ismertet.  

• Gondoskodik a munkafegyelem és a törvényesség megtartásáról, a munkaviszonyát 

vétkesen megszegő dolgozó törvényes felelősségre vonásáról. 

• Biztosítja és ellenőrzi a munkavédelmi és a tűzvédelmi szabályok betartását. 

• Lefolytatja az alkalmazottak foglalkozására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó 

döntéseknél a jogszabály által előírt egyeztetéseket. 

Gazdasági-adminisztratív feladatok 

• Szervezi az óvoda ügyviteli munkáját a mindenkor érvényes jogszabályok szerint.  

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

selejtezését. 

• Az intézménybe érkező ügyiratokat naprakészen átnézi, érdemben intézkedik, és 

gondoskodik az iktatásukról.  

• Biztosítja a pontos adatszolgáltatást.  

• A hivatalos ügyintézési határidőn belül válaszol a hozzá beérkezett, gyermekeket, 

szülőket és a közalkalmazottakat érintő kérdésekre. 

• Felelős az intézmény költségvetésének tervezéséért, végrehajtásáért, betartásáért. Felel az 

ezzel összefüggő beszámolók, mérlegek valós tartalmáért. 

• Biztosítja a gyerekek számára a tiszta, esztétikus környezetet. Ennek érdekében különböző 

eszközöket vásárol, valamint megszervezi és irányítja a napi takarítást, fertőtlenítést és a 

szükséges nagytakarításokat. 

• Betartja a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét. 

• Felelős a karbantartási terv elkészítéséért, végrehajtásáért. 

• Felel az átutalási, utalványozási, készletgazdálkodási, leltározási, selejtezési, pénzkezelési, 

vagyonvédelmi szabályzatokban foglaltak betartásáért. 

• Ellenőrzi a vagyon-, állóeszköz-, munkaruha-, étkezési nyilvántartások vezetését. 

• Feladata az intézmény költségvetésének ismeretében a takarékos gazdálkodás, az 

intézményi vagyon őrzése, védelme. 
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Kapcsolattartási kötelezettsége: 

Vezetői feladatainak ellátása közben közvetlen munkakapcsolatban kell állnia 

• az óvodavezető-helyettessel (szakmai, gazdasági; a munka és felelősség megosztásáról a 

helyettesek részére külön munkaköri leírásban kell rendelkeznie),  

• valamennyi pedagógussal,  

• a pedagógiai munkát segítő dajkákkal,  

• napi szinten az óvodatitkárral. 

Az óvodavezető szoros kapcsolatot tart fenn:  

• Óvodán belül: A szülőkkel és a szakmai munkaközösségekkel. 

• Óvodán kívül: A fenntartó illetékes vezetőjével, osztályával, bizottságaival. A 

térségünkben lévő nevelési-oktatási társintézményekkel. 

Információszolgáltatási kötelezettsége:  

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

• Követnie kell a pályázati kiírásokat, fel kell kutatnia a lehetséges forrásokat.  

A vezető kompetenciái: 

Az óvodavezető kizárólagos kompetenciája és egyszemélyes felelőssége  

• a gyermekfelvétel,  

• a munkaviszony-létesítés, -megszüntetés, valamint  

• az intézmény költségvetésén belüli gazdálkodás (például munkaerő-gazdálkodás, 

bérmaradvány felosztása, jutalmazás, beruházás, eszközvásárlás stb.).  

Az intézményvezető döntése alapján a fenti kompetenciák a vezető-helyettesre átruházhatóak, 

de ezt írásban kell rögzíteni. 

A munkaköri leírás módosításának jogát a munkáltató fenntartja. 

 

 

 

 

Nyilatkozat 

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, 

annak egy példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és 

a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során 

használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 

 

Dátum: ……………………………… 

 

 

                                                                    P. H. 

   

 

 

         ____________________________ 

          polgármester               munkavállaló  

 

 



A Cecei Óvoda és Bölcsőde Intézményeinek Szervezeti és Működési Szabályzata 

 94 

 

 

 

 

KIEGÉSZÍTÉS AZ ÓVODAVEZETŐ-HELYETTES MUNKAKÖRI LEÍRÁSÁHOZ 

 

 

A munkavállaló neve:  

Munkaköre: óvodavezető-helyettes 

Kinevezés módja: a nevelőtestület véleményét figyelembe véve, a vezető nevezi ki. 

Kinevezés időtartama: 5 évre 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: az óvoda vezetője 

Munkaideje: 40 óra/hét     

Kötelező óraszáma: 24 óra/hét        

Helyettesítője: az SZMSZ-ben kijelölt ügyvivő (ésszerű a helyettes váltótársát megjelölni). 

A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:  

• Vezető-helyettesként felelősséget érez az intézmény szakszerű és törvényes 

működtetéséért.  

• Segíti és támogatja a vezető munkáját a gyerekek, a szülők, a munkatársak és a fenntartó 

elvárásait figyelembe véve.  

• A munkamegosztás szerinti feladatait maradéktalanul ellátja.  

• Tiszteletben tartja a kizárólagosan a vezető kompetenciájába tartozó feladatokat (például 

munkaerő-gazdálkodás, bérmaradvány-felosztás, jutalmazás, beruházás, eszközvásárlás). 

A munkakör célja:  

• Az intézményvezető távollétében képviseli az óvodát.  

• Segíti az intézmény működtetését és a vezető munkáját.  

• A munkamegosztás szerint ellátja a rábízott pedagógiai-szakmai, tanügy-igazgatási, 

munkáltatói, gazdasági-adminisztratív feladatokat.  

• Részt vesz a belső ellenőrzés feladataiban. 

A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása:  

• A kötelező óraszámon belül (heti 24 óra): az óvodapedagógusi feladatok ellátása a 

gyerekcsoportban. 

• A teljes munkaidő (heti 16 órás) kitöltése alatt alapvető feladatok: pedagógiai-szakmai, 

tanügy-igazgatási feladatok, munkáltatói-humánpolitikai, gazdasági-adminisztratív 

feladatok. 

Pedagógiai-szakmai feladatok 

• Aktívan részt vesz az óvoda nevelési programjának kialakításában, s elősegíti annak 

megvalósulását. Javaslatot tesz a módosításra, amennyiben szükségesnek érzi.  

• Segíti a pályakezdő, illetve az új kolléga szakmai tájékoztatását. 

• Az óvoda rendezvényeinek előkészítésében tevékenyen részt vesz. 

• Ellenőrzi a belső önértékelési rendszer megvalósítását a dajka munkakör tekintetében. 

• Ellenőrzi az egyenlő bánásmód elvének érvényesülését, segítve a vezető munkáját. 
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• Ösztönzi a pedagógusok tervszerű és folyamatos önképzését.  

• Elősegíti az újító szándékú, korszerű pedagógiai törekvések kibontakoztatását. 

• Figyelemmel kíséri az intézményben folyó pedagógiai munkát, és rendszeresen értékeli 

annak színvonalát, eredményességét és hatékonyságát.  

• Az óvodai dokumentumokat jól ismeri, és ő is gondoskodik arról, hogy az érintettek 

ismerjék ezek tartalmát. 

Tanügy-igazgatási feladatok  

• Adatok kigyűjtésével segíti az éves statisztika elkészítését. 

• A vezető távollétében informálja a fenntartót a gyereklétszám alakulásáról. 

• Biztosítja az intézményen belüli információáramlást. 

• A statisztika számára (kihasználtság) összesíti a csoportnaplók adatait, havi szinten 

nyilvántartást vezet a gyerekek hiányzásáról. 

• Vezetői kérésre ellenőrzi a csoportnaplók, a felvételi és mulasztási naplók vezetését és 

azok tartalmát. 

• Javaslatot tesz arra, hogy az óvoda nevelés nélküli munkanapjain milyen pedagógiai 

tartalmú előadást, foglalkozást szervezzenek. 

• Figyelemmel kíséri az intézményben folyó gyermekvédelmi munka ellátását. 

• A balesetvédelmi szabályok betartását folyamatosan ellenőrzi, és a hiányosságokat 

azonnal jelzi a vezetőnek.  

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

Munkáltatói-humánpolitikai feladatok 

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

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

• Megszervezi és ellenőrzi a dajkák napi munkáját.  

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

• Ellenőrzi a jelenléti ívet, a helyettesítés helyességét. 

• A dolgozók munkavégzése során tapasztalt, közérdekű, pozitív, illetve negatív 

észrevételeiről tájékoztatja az óvoda vezetőjét.  

• Javaslatot tesz a jutalmazás elbírálására, a kereset kiegészítés elosztására és a 

kitüntetésekre.  

• Segíti a pályakezdő, illetve az új kolléga beilleszkedését. 

• A kollektíván belül elősegíti a munkafegyelem és a törvényesség megtartását, a 

munkaviszonyát vétkesen megszegő dolgozó törvényes felelősségre vonását. 

• Személyes példájával segíti a jó munkahelyi légkör kialakítását. 

Gazdasági-adminisztratív feladatai: 

• A vezető hosszabb távolléte esetén biztosítja a pontos adatszolgáltatást. Az intézménybe 

érkező ügyiratokat naprakészen átnézi, érdemben intézkedik.  

• Részt vesz az óvoda számára szükséges különböző eszközök vásárlásában. 

• Javaslatot tesz a szükséges javításokra, felújításokra, beszerzésekre. 

• Betartja a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét. 

• Feladata, az intézmény költségvetésének ismeretében, a takarékos gazdálkodás, az 

intézményi vagyon őrzése, védelme. 

Kapcsolattartási kötelezettsége: 

Közvetlen, napi munkakapcsolatot tart fenn  

• az óvodavezetővel (szakmai, gazdasági témákban),  
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• valamennyi pedagógussal, 

• a pedagógiai munkát segítő dajkákkal.  

 

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

 

Kapcsolatban van továbbá az óvodai szülői közösséggel (óvodaszék vagy SZMK). 

     

 

Dátum: ……………………………… 

 

 

                                                                    P. H. 

   

 

         ____________________________ 

          óvodavezető               munkavállaló  
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PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 

 

 

 

Munkavállaló neve:  

 

Munkaköre:  

 

Munkahely neve és címe:  

 

Munkaideje: 40 óra/hét 

 

Szabadság:    

Alapszabadság: nap 

Pótszabadság:    nap 

Gyermek után járó:  nap 

Beteg gyermek után járó: nap 

Összesen:           nap 

 

Munkaköréhez tartozó konkrét feladatok: 

 

- A pedagógiai asszisztens általános feladati keretében átvesz, átadja a gyerekeket a 

szülőtől, gondozótól. 

- Az óvodapedagógussal egyeztetve tájékoztatja a szülőt, gyermeket érintő napi 

eseményekről. 

- Részt vesz a szülői értekezleten, esetenként családlátogatáson, munkaközösségi 

megbeszéléseken, intézményi értekezleten. 

- Közreműködik az óvodarendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában, 

felügyeli a rábízott gyereket, vigyáz a testi épségére. 

- Felismeri az alapvető elsősegélyt igénylő, az orvosi segítséget igénylő 

helyzeteket, jelzi az intézkedés szükségességét. Az óvodapedagógussal együtt 

ügyeletet lát el. 

- Óvodán kívül foglalkozások, programok helyszíneire, kirándulásokra, tanulmányi 

sétákra kíséri a gyermeket. Tevékenyen részt vesz a gyermek környezeti, személyi 

higiénés szokásainak kialakításában. 

- Tevékenyen részt vesz az óvodás gyermek öltözködési, étkezési szokásainak 

kialakításában. Gyakoroltatja vele a mindennapi élethelyzetekhez szükséges 

tevékenységeit.  Ellenőrzi, szükség szerint korrigálja a gyermek higiénés és 

önkiszolgálási tevékenységét. Szervezi, felügyeli a csoportos étkezéseket. 

- Részt vesz az óvodán belüli, illetve kívüli szabadidős programok szervezésében, 

előkészítésében. 

- Felügyeli, segíti a gyereket a szabadidős tevékenységben, egyezteti az 

óvodapedagógussal a foglalkozásokhoz szükséges teendőket, előkészíti a foglalkozás 

során szükséges eszközöket. 

- Berendezi a csoportszobát a foglalkozások igényeinek megfelelően, 

együttműködik az óvodapedagógussal az általános jellegű oktató, nevelő munkában. 
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- Segíti, bátorítja a gyermeket általános jellegű egyéni és csoportos feladati 

megoldásában. A pedagógus irányításával közreműködik a gyermeket fejlesztő, 

korrekciós tevékenységében. 

- A gyógypedagógus útmutatásai alapján egyénileg segít az SNI gyermekek 

fejlesztő feladatok megoldásában, a BTM gyermekek fejlesztő feladat megoldásában. 

A tehetséges gyermeknek tehetsége kibontakoztatásában.  

- Közreműködik a foglalkozások és a szabad játék rendjének biztosításában. 

- Esetenként foglalkozást tervez, tart, beszámol az óvodapedagógusnak a 

gyermekek tevékenységeiről. 

 

Gondozással kapcsolatos feladatok: 

 

- A kijelölt csoportban az udvarra indulás előtt és a levegőzés után a fürdőszobában 

és az öltözésben, vetkőzésben segíti a gyermeket az óvónők útmutatásai alapján. 

- Támogatja a gyermekek önkiszolgálási tevékenységét, szükség szerint segít az 

óvodapedagógus elvárásainak megfelelően.  

- Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik, az ételeket az 

óvodapedagógussal együtt kiosztja. 

- Segít az altatásban, az alvó csoportra felügyel. 

- Óvodán belül szükség szerint kíséri az óvodást. 

- Folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek szükségleteit, igény szerint segít. 

- Szükség szerint részt vesz az uzsonna elkészítésében. 

- Ébredés utána csoport szokásainak megfelelően segít az öltözködésben, 

tisztálkodásban. 

- Testnevelés előtt és után segít az öltözködésben, vetkőzésben, a gyermekek 

kísérésében. 

- A hányás hasmenés nyomait eltakarítja 

 

Együttműködés, kapcsolatok: 

 

- Nevelési kérdésekben a szülőt tapintatosan az óvodapedagógushoz irányítja. 

- A tudomására jutott információt titokként kezeli. 

- Kapcsolataiban a tapintat, az elfogadás jellemző, tiszteli a szülőt, gyermeket, 

munkatársait. 

 

 

 

Egyéb feladatok 

 

• Munkaidő alatt, magánügyben csak a nevelőmunka zavarása nélkül, a legszükségesebb 

esetben használjon telefont. (néhány perc). A közösségi oldal használata a munkaközi 

szünetben megengedett. 

• Hiányzás esetén a vezető rendelkezése alapján, köteles a helyettesítéssel kapcsolatos 

feladatokat ellátni. 

• Munkahelyén a munkavégzésre alkalmas állapotban jelenjen meg. 

• Munkahelyén olyan időpontban jelenjen meg, hogy a munkaidejének kezdetekor már 

átöltözve, a munkavégzésre készen álljon. 

• Munkája során az óvoda berendezéseit, tárgyait, értékeit megóvni köteles, azokat a 

rendeltetésüknek megfelelően kell használnia. Amennyiben kárt okoz, anyagi 

felelősséggel tartozik.  
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• Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, egészségügyi 

szabályokat. 

• A gyerekek és az óvoda biztonsága érdekében a kapu zárva tartásáról gondoskodik.  

• Ha idegen érkezik az épületbe, udvariasan feltartóztatja, megkérdezi, hogy kit keres, majd 

megkéri, hogy várakozzon az előtérben. Ezután szól a keresett személynek. 

• Az intézmény épületét elhagyni kizárólag csak vezetői engedéllyel lehet. 

• Az óvoda területén (épület, udvar) a törvényi előírásnak megfelelően nem lehet 

dohányozni. 

• Az óvoda zárásakor meggyőződik arról, hogy az ablakok, ajtók jól be vannak zárva.  

• Rendszeres munkaköri feladatain túlmenően alkalmanként külön indoklás alapján köteles 

ellátni azokat a tennivalókat, amelyekkel az óvodavezető megbízza. 

 

A munkaköri leírás felülvizsgálatának időpontja:  

2 évente 

 

 

 

 

Hatályba lép: 

A munkaköri leírás az aláírás napján hatályba lép és visszavonásig érvényes.  

 

Dátum: …………………………………     

Jóváhagyta:  

…………………..……………………… 

     Intézményvezető 

   

 

 

Nyilatkozat 

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, 

annak egy példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és 

a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során 

használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 

 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem, az abban foglaltakat ismerem, és magamra 

nézve kötelezőnek elismerem. 

 

Dátum: Cece, 2019.09.01.                                                         

 

                                                                            P.H. 

 

 

            Óvodavezető                                                                                      Munkavállaló 
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AZ ÓVODATITKÁR MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 

 

A munkavállaló neve:  

Munkakör:  

A munkahely neve, címe:  

Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója: az óvoda vezetője 

Közvetlen felettese: kizárólag az intézményvezető rendelkezései alapján látja el a munkáját 

Helyettesítője: az óvodavezető és az óvodavezető-helyettes 

Munkaideje: 40 óra/hét 

Végzettsége: érettségi 

 

Szabadság:  

Alapszabadság:   nap 

Pótszabadság:         nap 

Gyermek után járó:  nap 

Éves összesen:    nap 

 

A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények: 

• Az ügyek személyes, illetve telefonos bonyolítása és intézése során együttműködő 

• Udvarias a szülőkkel, munkatársakkal, vendégekkel 

• Rendszerető, pontos, az iratok kezelésében naprakész, a határidőket betartja. 

• Tisztában van az iratkezelés szabályaival. 

• Az általa vezetett nyilvántartások világosak, jól követhetőek. 

 

A munkakör célja: 

Az intézmény működésével kapcsolatos ügyek intézése, adminisztrációk ellátása. 

 

A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek, felelősségek: 

• Iratkezelés, ügyintézés 

Folyamata: érkeztetés, szortírozás, iktatás, továbbítás, feldolgozás, ügyintézés, válaszadás, 

biztonságos megőrzés, selejtezés.  

Az alábbi szabályokat kell betartani: Az irat útja bármikor pontosan követhető, ellenőrizhető 

legyen. Az iratkezelés során segíti az intézmény feladatainak eredményes, gyors és szakszerű 

ellátását, megoldását. Biztosítja, hogy az iratok épségben és használható állapotban 

maradjanak meg. Az intézményben készült valamennyi iraton szerepeltetnie kell 

- az intézmény nevét, 

- székhelyét, 

- címét,  

- telefon-fax számát, 
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- e-mail címét, 

- az irat iktatószámát, 

- az ügyintéző nevét, 

- a dátumot, 

- az aláíró nevét, 

- a beosztását, 

- aláírását, 

- az intézmény körbélyegzőjének lenyomatát, 

- a címzett megnevezését, 

- címét, 

- beosztását. 

• Amennyiben az ügyintézés szóban, telefonon történik, az eredeti iratra rá kell vezetni 

az intézkedés lényegét, dátumát és az intézkedésben részt vevők nevét. 

• Az irat átvételét igazolja, amennyiben a személyesen postázott iratok átvételekor az 

átadó ezt külön kéri. A kézbesítőokmányon (postakönyv, illetve kézbesítőkönyv) 

elismeri aláírásával és a dátum megjelölésével az átvételt. 

• A névre szóló levelet nem bonthatja fel más, csak a címzett, vagy az általa megbízott 

munkatárs. Az intézményvezető hosszabb távollétében az ő nevére érkezett levelet 

csak telefonon történő egyeztetés után bonthatja fel. 

• Az átvett iratokat az iratkezelési rendszernek megfelelően szortírozza, aszerint, hogy a 

dokumentum bontható, nem bontható, iktatandó, vagy nem kell iktatni, egyéb 

nyilvántartásba kell-e venni. Amennyiben az irat faxon, illetve e-mailen érkezik, 

gondoskodik arról, hogy készüljön másolat a papíralapú tartós tárolásérdekében. 

• Valamennyi hivatalos levelet az óvodavezető felé kell továbbítani, kivéve, ha az névre 

szóló. 

• Az iktatást a beérkezés napján, de legkésőbb a következő munkanapon elvégzi. Soron 

kívül kell iktatni a sürgős, a határidős, az expressz küldeményeket és táviratokat. 

• Az intézménybe beérkezett, illetve az intézményben keletkezett iratokat, 

dokumentumokat úgy vezeti be az iktatókönyvbe, hogy az tartalmazza az 

iktatószámot, a beérkezés időpontját, az ügyintéző nevét, az irat tárgyát, a 

mellékleteinek számát, az elintézés módját, a kezelési feljegyzéseket, valamint az irat 

hollétének, tárolásának a helyét, hogy bármikor elővehető legyen. Az iktatókönyvben 

sorszámot üresen hagyni, lapokat összeragasztani, olvashatatlanul írni, az írást 

olvashatatlanná tenni tilos. Javítani csak áthúzással lehet, úgy hogy az eredeti szöveg 

olvasható legyen. A javítást dátummal és kézjeggyel kell igazolni. 

• Amennyiben az összetartozó iratok az ügy lezárása után véglegesen egy helyen 

maradnak, úgy ezt az iktatókönyvben jelzi. A jelölés a kezelési feljegyzések rovatban 

az irat új számának jelölésével történik. Érdemes a válaszlevél iktatásával azonos 

időben csatolni az előzményeket, illetve azok iktatószámát és fellelhetőségi helyét egy 

külön rovatban feljegyezni. 

• Az iktatókönyvet az év utolsó munkanapján lezárja. 

• Meghívókat, sajtótermékeket, propaganda céljából készült kiadványokat nem kell 

iktatni. 

• Amennyiben egy naptári évben az iktatott dokumentumok száma meghaladja a 

háromszázat, évente név- és tárgymutatót kell készíteni. 

• Az intézményi dokumentumok (szabályzatok, munkatervek, bemutatóra vázlatok, 

pedagógiai szakvélemények) levelezések legépelése. Az intézmény saját 

dokumentációinak, projektterveinek elkészítése. Az óvodai csoportokban keletkezett 

dokumentációk elkészítésének segítése. 



A Cecei Óvoda és Bölcsőde Intézményeinek Szervezeti és Működési Szabályzata 

 102 

 

Nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatok: 

• Tanügy-igazgatási feladatok és nyilvántartások 

• Az óvodába felvett gyerekek névsorának adatainak rögzítése. 

• Az éves statisztikák elkészítéséhez adatok kigyűjtése, különböző szempontok szerinti 

rendszerezése, 

• A beiskolázással kapcsolatos adminisztráció (óvodai szakvélemény, iskolák értesítése) 

elvégzése 

• Az óvodai törzskönyv vezetése 

• A gyerekek jelenlétének, hiányzásának és lemondásának egyeztetése, nyilvántartása. 

• A határozatok, nyilatkozatok begyűjtése, ezek ellenőrzése, valamint naprakész 

adatszolgáltatás. 

• A közlönyök, rendeletek, határozatok, a Magyar Államkincstár (MÁK) kiadványainak 

tanulmányozása, értelmezése és figyelemmel kísérése. 

•  

• Munkáltatói feladatok és nyilvántartások 

• A munkatársak alkalmazásával és kilépésével, besorolásával, juttatásaival kapcsolatos 

nyilvántartások elkészítése, vezetése. 

• A dolgozók egészségügyi alkalmassága lejártának figyelemmel kisérése, eü könyvek 

érvényesítése. 

• Az alkalmazottak adatváltozásairól feljegyzéseket készít, melyet a KIR rendszerben 

regisztrál. 

• A jelenléti ív előkészítése, hó végi lezárása. 

• A hiányzások adminisztrálása és jelentése a MÁK felé. 

• A szabadságok (éves rendes szabadság, fizetés nélküli szabadság) jelentése a MÁK 

felé 

• A társadalombiztosítási (tb) ügyek intézése, betegállomány, gyes-, gyed-, gyet 

határozatok elkészítése, adminisztrálása és nyilvántartása. 

• Az adóügyekkel kapcsolatos intézményi teendők ellátása, a különböző nyilatkozatok 

elkészítése (adójóváírás, családi pótlék, 1%) – jelentése, átadása az önkormányzat felé. 

 

• Gazdasági feladatok és nyilvántartások  

• Az óvoda költségvetésével kapcsolatos átutalásos és áfás számlák összegyűjtése, 

továbbítása az önkormányzat felé. Megrendelők, szerződések, jelentkezési lapok 

lefűzése megőrzése. 

• Az ellátmány megigénylése (a vezetővel történt egyeztetés után), felvétele, naprakész 

nyilvántartása, elszámolása a megadott határidőig, anyagi felelősséggel. 

• Az óvoda működéséhez szükséges kisebb eszközök vásárlása, megrendelése 

(tisztítószer, irodaszer) és a megvásárolt eszközök bevételezése. 

• A kis értékű, illetve nagy értékű eszközökről leltár vezetése. A csoportszobák és egyéb 

helyiségek leltárainak elkészítése. 

• Az éves és az alkalomszerű leltározás előkészítése, megszervezése, lebonyolításának 

adminisztrálása. 

• Selejtezés előkészítése, lebonyolítása. 

• Folyóiratok, szakkönyvek, nyomtatványok megrendelése 

• Tisztítószerek megrendelése, nyilvántartása és kiadása. 

• Kisebb javítási munkálatok megrendelése. 



A Cecei Óvoda és Bölcsőde Intézményeinek Szervezeti és Működési Szabályzata 

 103 

• Számítógépen nyilvántartja az alkalmazottak legfontosabb adatait, besorolásukról 

kulcsszámos nyilvántartást vezet. 

 

• Egyéb 

• Munkaidő alatt, magánügyben csak a munka zavarása nélkül, a legszükségesebb 

esetben használjon telefont. A közösségi oldalak használata munkaközi szünetben 

megengedett. 

• Munkahelyén olyan időpontban jelenjen meg, hogy a munkaidejének kezdetekor már a 

munkavégzésre készen álljon. 

• Az ebédidő naponta fél óra, mely időtartam benne van a napi munkaidőben.  

• Munkája során az óvoda berendezéseit, tárgyait, értékeit megóvni köteles, azokat a 

rendeltetésüknek megfelelően kell használnia. Amennyiben kárt okoz, anyagi 

felelősséggel tartozik. 

• Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, 

egészségügyi szabályokat. 

• Ha idegen érkezik az épületbe, udvariasan feltartóztatja, megkérdezi, hogy kit keres, 

majd megkéri, hogy várakozzon az előtérben. Ezután szól a keresett személynek. 

• Az intézmény épületét elhagyni kizárólag csak a vezető engedélyével lehet. 

• A gyermekek és dolgozók adatait a törvényi előírásnak megfelelően kezeli. 

• A tudomására jutott információkat, adatokat bizalmasan kezeli. 

• Javaslattal élhet a számítástechnikai- és irodai eszközök modernizálására. 

 

 

A munkavállaló jogai és kötelességei (a közoktatási törvény alapján): 

• Tudásának és képességének megfelelő, korrekt munkavégzés. 

• A munkafegyelem betartása, a jó munkahelyi légkör alakítása. 

 

Felelőssége: A rábízott pénz, ill. iratok kezeléséért anyagi és erkölcsi felelősség terheli. 

 

Kapcsolattartási és információszolgáltatási kötelezettsége: 

• Óvodavezető, óvodavezető-helyettes, csoportos óvónők, tagóvoda vezető 

• A vezető távolléte esetén felírja az üzeneteket. 

• Közvetlen kapcsolatot tart a Fenntartó pénzügyi osztályának vezetőjével, 

munkatársaival. 

• Tájékoztatási kötelezettsége van a nevelőtestület tagjai és a technikai dolgozók felé. 

 

Egyéb feladatok 

 

Rendszeres munkaköri feladatain túlmenően alkalmanként külön indoklás alapján 

köteles ellátni azokat a tennivalókat, amelyekkel az óvodavezető megbízza. 

•  
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A munkaköri leírás felülvizsgálatának időpontja:  

2 évente 

 

 

 

 

Hatályba lép: 

A munkaköri leírás az aláírás napján hatályba lép és visszavonásig érvényes.  

 

Dátum: …………………………………     

Jóváhagyta:  

…………………..……………………… 

     Intézményvezető 

   

 

Nyilatkozat 

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, 

annak egy példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és 

a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során 

használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom! 

 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem, az abban foglaltakat ismerem, és magamra 

nézve kötelezőnek elismerem. 

 

Dátum: 2019.09.01. 

 

 

                                                                            P.H. 

 

   Intézményvezető                                                                                  Munkavállaló 
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BÖLCSŐDEI DAJKA MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 

Munkáltató adatai: Cecei Óvoda és Bölcsőde 

7013, Cece, Deák F. u. 35. 

A munkavállaló neve: Kállai Krisztina 

Munkaköre: Bölcsődei dajka  

Szabadság:  

Alapszabadság: 20  nap   

Pótszabadság:       nap   

Gyermek után járó: 2 nap 

Összesen:             22 nap 

 

A munkakör célja: Tiszta környezet kialakítása a higiéniai előírásoknak megfelelően.  

                                  Gyermekfelügyelet a gyermekek biztonsága érdekében. 

Munkakör betöltéséhez szükséges követelmények: 

       Bölcsődei dajka tanfolyam elvégzése. 

• Bizonyítvány száma, kelte: 

• Egészségügyi alkalmassága: 

 

Szervezeti egység megnevezése: Bölcsőde 

Munkavégzés helyszíne: Bölcsődei egység 

Munkáltatói jogkör gyakorlója:  

• Kinevezés, felmentés, egyéb munkáltatói jogok: Intézményvezető 

• Közvetlen felettes: Bölcsődei szakmai vezető 

• Szabadság engedélyezése: Intézményvezető 

Munkaidő, munkarend: 40 óra/hét       

Helyettesítője: kisgyermeknevelő 

Munkaköri jogosultságai:  

 

• javaslattételi jog a bölcsőde higiénés feladataival kapcsolatban, különös 

tekintettel a használatos vegyszerek kémiai biztonsági adatlapjainak 

beszerzésére, a vegyszerek zárt helyen történő tárolására 

• azonnali beavatkozási jog a biztonsági intézkedések megtétele 
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• joga van a munkakörével és a munkahelyével kapcsolatban teljes körű 

tájékoztatást kérni és kapni, különös tekintettel a munkáltató 

foglalkoztatással járó kötelezettségeire 

• joga van a szólásszabadsághoz, az esélyegyenlőséghez 

• érvényesítheti a munkához való jogot 

• képzéshez, továbbképzéshez való jog 

 

 

Kapcsolati rendszere: 

• Függelmi kapcsolat:  

- Intézményvezető 

- Bölcsőde szakmai vezető 

- Kisgyermeknevelő 

• Szakmai kapcsolatai:  

- Kisgyermeknevelő 

Ellátandó feladatai: 

Általában:  

• A bölcsőde sz. vezető irányításával dolgozik, munkájában figyelembe veszi az 

érvényben lévő higiénés trendeket, a HACCP irányelveket. 

• Napi munkája során a csoportos kisgyermeknevelő irányításával dolgozik. 

• Betartja a munka- és tűzvédelmi előírásokat, az évenkénti oktatásokon részt vesz. 

• Munkájában a szakma etikai előírásai irányadók, különös tekintettel a gyermekek és 

szülők jogaira, valamint a titoktartásra, adatvédelemre vonatkozóan. 

• Köteles védőruházatot viselni. Felel védőöltözetének előírás szerinti alkalmazásáért  

(köpeny, kötény, hajháló, védőcipő). 

• Munkaidő alatt, magánügyben csak a nevelőmunka zavarása nélkül, a 

legszükségesebb esetben használjon telefont. (néhány perc). A közösségi oldal 

használata a munkaközi szünetben megengedett. 

 

A gondozási műveletekhez kapcsolódóan: 

• A kiszállított készételt mennyiségi, minőségi ellenőrzés után átveszi (maghőmérőzés). 

• A gyermekek étkezése előtt alapos fertőtlenítős kézmosást végez, időben a 

csoportszoba elé tolja a tálaló kocsin az ételt, ill. a csoportszobákba viszi az ételt. 

• Minden étkezés után azonnal kiviszi a szennyes edényt az előírásoknak megfelelően. 

• A csoportszobákat minden étkezés után rendbe teszi, felsöpör, szükség szerint felmos, 

az ételmaradékot eltávolítja. 

• Tisztán tarja a tálalókonyhát, a berendezéseket, konyhai gépeket, edényeket, 

kifertőtleníti a badellákat. 

• Gondoskodik a szabályos ételminta eltevéséről előírás szerinti tárolásáról. 

• Az altatáshoz gondoskodik az ágyak előkészítéséről /lerakni csak akkor szabad, ha 

már minden gyermek az asztalnál ül/. 

• Tisztázás után kiviszi a fóliazsákba gyűjtött szennyes pelenkát, kifertőtleníti a 

szemetes badellákat, új fóliazsákot tesz bele, majd alapos fertőtlenítő kézmosást 

végez. 
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• Szükség szerint a kisgyermeknevelők kérésére felügyeletet biztosít a csoportszobában, 

ill. az udvaron. A gyermekek gondozásában azonban semmikor sem vehet részt. 

• Reggelenként a reggeli bevitele után az egységéhez tartozó udvar járdáját szükség 

szerint lesöpri, játékokat, asztalokat letörli, átnézi az udvart /gomba/. 

Takarításhoz kapcsolódóan: 

• A takarítást nyitott ablaknál végzi. 

• A gyermekek udvarra menetele után kiporszívózza a szőnyeget, a bútorokat, ajtókat, 

ablakpárkányokat letörli, fertőtlenítős nedves ruhával portalanítja. 

• A szemetet összegyűjti, a szeméttárolóba szállítja, badellákat fertőtlenítős vízzel 

lemossa. 

• Fertőtlenítős vízzel felmossa a fürdőszobát, az átadót, a közlekedőt. 

• Kisúrolja és fertőtleníti a mosdókat, tusolótálcát, a gyermek WC-ket, biliket. 

• Külön takarítóeszközt használ a csoportszobákban, a vizes helyiségekben. 

• Egy 1vödör fertőtlenítős folyadékkal csak egy helyiséget takarít ki. 

• A takarítóeszközöket használat után kimossa, a tisztító eszközökkel együtt zárt helyre 

teszi. 

• Nyári zárva tartás idején teljes nagytakarítást végez, beleértve festés utáni munkákat 

is. 

• Gondoskodik az udvar, a kert és a terasz tisztántartásáról. Rendben tartja a 

homokozókat, naponta meggyőződik a játszóudvar balesetmentességéről. 

Heti feladatai: 

 

• Elvégzi a fertőtlenítős nagytakarítást a csoportszobákban 

• Lemossa a csempéket 

• Az egységéhez tartozó zöldnövények locsolása, gondozása. 

• Lepókhálózza és portalanítja a falakat 

• Lemossa az ajtókat, ablakokat, radiátorokat 

Havi feladat: 

• Függönyöket kimossa 

Negyedéves takarítás: 

• Bútorokat, szőnyegeket vegyszeresen kitisztítja 

Adminisztrációs feladatok: 

• Vezeti a takarítás ellenőrző lapot. 

 

Élelmezéssel kapcsolatos feladatai:  

 

• A HACCP rendszer idevonatkozó részének ismeretében az élelmezéssel kapcsolatos 

higiéniai előírásokat betartja. 
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• Az étel, edényzet szállításakor, a megfelelő ruházatot (kötényt, másik köpenyt) és 

fejfedőt visel. 

• Tálaláskor a tálalókonyhában az étel hőmérsékletét megméri/60 °C fokos 

hőmérséklettel viszi be a szobákba/ és ezt dokumentálja. 

• Az ételmaradékot az előírásoknak megfelelően kezeli.  

• Az élelmezéssel kapcsolatos észrevételeit jelzi az élelmezésvezetőnek, 

intézményvezetőnek, bölcsőde sz. vezetőnek. 

 

Folyamatszabályozással kapcsolatos feladatai: 

 

• A bölcsődei HACCP szabályokkal kapcsolatban a kockázati tényezők minimálisra 

csökkentése. 

 

Környezetvédelmi feladatai: 

• Gondoskodik a meglévő környezeti értékek védelméről és megőrzéséről, a helyi 

közösségek hosszú távú egészséges környezetének biztosításáról. 

• Gondoskodik az épület, terület állagmegóvásáról. 

• A lehetőségekhez mérten gondoskodik a szelektív hulladékgyűjtésről. 

• A veszélyes anyagok és hulladékok tárolására és kezelésére vonatkoztatva előírás 

szerint jár el. 

Felelősségi kör: 

Felelőssége kiterjed a csoport, udvar rendjére, tisztaságára, a zavartalan működésre, 

kiemelten: 

• a gyermekek tevékenysége és mozgástere nem lehet függvénye a takarításnak, 

• elsődleges szempont a bölcsődében tartózkodó gyermekek és a csoportban 

dolgozók biztonsága, 

• a munkatársakkal való hatékony szakmai együttműködés,  

• a fegyelmezett, etikus munkavégzés, példaértékű viselkedés 

• az intézmény jó hírnevének ápolása 

• fokozottan ügyel arra, hogy a takarítószerek és eszközök soha ne maradjanak a 

gyermekek számára elérhető helyen, mérgezést, balesetet ne okozzanak 

• anyagi felelősséggel tartozik a leltárba kiadott és általa használt elektromos 

gépekért. 

• körültekintően szállítja a csoportból a gyaermekek étkezés utáni edényeit, 

vigyáz azok épségére 

• helytelen vagy szakszerűtlen kezelésből következően meghibásodást 

megtéríteni köteles 

• munkaidő alatt a bölcsőde területét csak az intézményvezető engedéjével 

hagyhatja el 

• a felsoroltakon kívül mindazokat a feladatokat köteles elvégezni, amivel a 

felettese megbízza 

• a gyermekekről pedagógiai információt (viselkedés, étkezés stb.) a bölcsőde 

belső életéről, gazdasági helyzetéről felvilágosítást senkinek nem madhat 

• nevelési kérdésben az érdeklődő szülőket tapintatosan a kisgyermek 

nevelőkhöz irányítja. 

• a tudomására jutott pedagógiai információkat titokként kezeli 
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• a munkája betegség vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását 

jelezze vezetőjének, kollégájának hogy helyettesítéséről dőben gondoskodhassanak 

• felelősséggel tartozik a munkaköri utasításokban foglaltak elvégzésért és 

betarttásáért 

• távozáskor felelős az intézmény biztonságos zárásáért 

Jóléti juttatás:  

• Túlmunka a KJT- ben meghatározottak szerint. 

• Védőruha a KJT- ben meghatározottak szerint 

• Munkabér kifizetése havonta, átutalással történik a munkavállaló 

folyószámlájára minden hónap 5-ig. 

Napi munka részletezése 

 

  8, 00 Érkezés, átöltözés, kézmosás, reggeli bevitele, szennyes edény 

kihozatala a csoportszobákból, söprés, feltörlés az asztalok alatt.  

  8,30  Az udvar rendbetétele. 

  9,00 – 10, 20 A szennyes pelenka kivitele. Évszaknak megfelelő napirend szerint 

felügyeletet biztosít a csoportszobában, udvaron a gyermekek 

öltöztetése alatt kimenetelkor. 

  10, 00 Tízórai folyadék bekészítése, majd kihordása 

  11, 00 –ig Szobák és egyéb helyiségek takarítása, szellőztetése. 

  11, 00 Felügyelet biztosítása a csoportszobában, udvaron bejövetelkor addig, 

amíg kisgyermeknevelői felügyelet nem lehetséges. Ezután az ebéd 

behozatala, hűtése, a megfelelő hőmérsékleten a csoportszobába való 

bekészítése, szükség esetén feldarabolja. 

  11, 20 Ágyak előkészítése a fektetéshez. 

  12, 00  A szennyes edény kivitele, az asztalok körüli rendrakás.  

 Ebédel 

13, 30 – 14, 00 Vizes helyiségek, átadó, előtér takarítása, szennyes pelenka kivitele. 

14, 00  Uzsonna behozatala a szobába, ágyak elrakása.  

14, 40 Szoba rendbetétele, az uzsonna után.Szennyes pelenka kivitele, 

szemét összeszedése. 

15, 00 -15,55 Mosás, vasalás, szennyes pelenka kihordása, átadó felsöprése,  

16,00 Távozik 
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A munkaköri leírás felülvizsgálatának időpontja:  

2 évente 

 

 

Hatályba lép: 

A munkaköri leírás az aláírás napján hatályba lép és visszavonásig érvényes.  

 

Dátum: …………………………………     

Jóváhagyta:  

…………………..……………………… 

     Intézményvezető 

   

 

 

 

 

Nyilatkozat 

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, 

annak egy példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és 

a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során 

használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom! 

 

 

 

Dátum:  

 

 

P. H. 

   

 

         ____________________________ 

              Intézményvezető                                                                         Munkavállaló 

 

A munkaköri leírás 3 példányban készült, kapják: 

1 pld. Munkáltató 

1 pld. Munkavállaló   

1 pld. Bölcsőde irattára 
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BÖLCSŐDEI KISGYERMEKNEVELŐ MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 

Munkáltató adatai: Cecei Óvoda és Bölcsőde 

7013, Cece, Deák F. u. 35. 

A munkavállaló neve: Fazekas Ágnes 

 

Szabadság:  

• Alapszabadság: 21 nap   

• Pótszabadság: 25 nap   

• Gyermek után járó:      nap 

• Összesen:                  46  nap 

Munkakör: Kisgyermeknevelő 

A munkakör célja:  

A mindenkori törvényi szabályozásnak és szakmai előírásoknak,elvárásoknak 

megfelelő olyan nyitott, családbarát nevelési légkör megteremtése, amelyben a 

gyermek optimális testi-lelki fejlődése a lehető legjobban biztosítható. 

Munkakör betöltéséhez szükséges követelmények: 

• Kisgyermeknevelő, pedagógiai képesítés a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet szerint 

• Bizonyítvány száma, kelte: CSG-002 009/2009 

• egészségügyi alkalmasság 

• részt vesz a törvény által előírt szakmai továbbképzéseken 

 

Jogviszony:  

• Közalkalmazott 

• Határozatlan idejű 

Szervezeti egység megnevezése: 

• Bölcsőde 

Munkavégzés helyszíne: Bölcsődei egység 

Munkáltatói jogkör gyakorlója:  

• Kinevezés, felmentés: Intézményvezető 

• Egyéb munkáltatói jogok: Intézményvezető 

• Közvetlen felettes: Intézményvezető 

• Szabadság engedélyezése: Intézményvezető 

Munkaidő, munkarend:  

• Heti 40 óra, csoportban eltöltendő idő: napi 7 óra 

• Heti 2 óra vezetői feladatok 
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• 1óra csoporton kívüli időt: családlátogatás, szülői értekezlet, szülőcsoportos 

beszélgetés, gyermekvédelmi feladatok, védőnők által szervezett előadások 

megtartása, lebonyolítása, községben megrendezésre kerülő gyermekprogramokban 

való közreműködés stb. 

Helyettesítés: társ kisgyermeknevelőjét távollétében helyettesíti 

 

 

 

 

Munkaköri jogosultságai:  

 

• azonnali beavatkozási jog a biztonsági intézkedések megtétele 

• javaslattételi jog a bölcsőde szakmai feladataival kapcsolatban 

• joga van a munkakörével és a munkahelyével kapcsolatban teljes körű tájékoztatást 

kérni és kapni, különös tekintettel a munkáltató foglalkoztatással járó kötelezettségeire 

• joga van a szólásszabadsághoz, az esélyegyenlőséghez 

• érvényesítheti a munkához való jogot  

• képzéshez, továbbképzéshez való jog 

 

Kapcsolati rendszere: 

• Függelmi kapcsolat:  

                                                   -      Intézményvezető 

               

 

• Szakmai kapcsolatai: 

- Bölcsődei mentor 

- Bölcsődeorvos 

- Védőnői hálózat 

- Óvoda 

 

Kompetenciák: 

 

• A családi nevelés elsődlegességének tisztelete 

• A gyermeki személyiség tiszteletének elve 

• A nevelés és gondozás egységének elve 

• Az egyéni bánásmód elve 

• A biztonság és a stabilitás elve 

• Az aktivitás, az önállósulás segítésének elve 

• Az egységes nevelő hatások elve 

• Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése 

• A megismerési folyamatok fejlődésének segítése 

 

Ellátandó feladatai: 
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• A vezető közvetlen irányításával dolgozik, munkájában figyelembe veszi az orvos, a 

gyógypedagógus, a pszichológus és a pedagógus szakmai útmutatásait. 

• Az egészséges csecsemő és kisgyermek testi és pszichés fejlődésének elősegítésére, 

követésére és értékelésére alkalmas pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi és 

gondozástechnikai ismeretei birtokában segíti a gyermekek harmonikus fejlődését, az 

aktivitás, a kreativitás és az önállóság alakulását. 

• Minden nap tisztán ápoltan jelenik meg. 

• A munkakezdésre (műszak kezdeti időpontja) átöltözve, munkára felkészülten a 

csoportjában van. 

• A gyermeket átveszi szüleitől, tájékozódik az egészségügyi állapotáról. Átadáskor 

beszámol a szülőknek a gyermekek napi tevékenységéről. 

• Mindenkor köteles az ételt megízlelni. 

• Szakszerűen, az érvényben lévő módszertani elvek figyelembevételével gondozza, 

neveli a rábízott gyermekeket. 

• Gondoskodik róla, hogy a bútorok, a játékok a gyermekek fejlettségi szintjének és a 

biztonságának megfelelőek legyenek. 

• Gondoskodik a gyermekek rendszeres levegőztetéséről, a biztonságos és a gyermekek 

igényét kielégítő udvari játék feltételeiről. 

• Gondoskodik arról, hogy a gyermekek az időjárásnak megfelelően legyenek 

felöltöztetve. 

• Ha egy gyermek megbetegszik, vagy balesetet szenved, jelenti az intézményvezetőnek 

és megmutatja a bölcsőde orvosának. Az orvos utasítása szerint jár el. Segédkezik az 

orvosi vizsgálatoknál, illetve az orvosi beavatkozásoknál. 

• Fokozott gondot fordít a diétát, ill. a speciális ellátást igénylő gyermekekről való 

gondoskodásra. 

• Sérült kisgyermek gondozása esetén követi a gyógypedagógus utasításait. 

• Munkája befejeztével szóban vagy írásban beszámol kolléganőjének a csoportban 

történtekről. 

• Új csoport indításakor, ill. évszak változásakor a kolléganőivel közösen összeállítja a 

gyermekek napirendjét, hangsúlyozottan gondot fordít a „saját” gyermekeire 

vonatkozó részre. 

• A szülőkkel állandó kapcsolatot tart, rendszeresen beszámol a gyermekükkel 

kapcsolatos napi eseményekről. 

• A szülőkkel, és a kolléganőivel együttműködve családlátogatási és beszoktatási tervet 

készít, az ütemezésnek megfelelően megvalósítja azt. 

• Szülőcsoport beszélgetéseket szervez, melyeken, mint beszélgetésvezető van jelen. 

Szakmai kérdések megvitatásával segíti a szülői kompetencia erősödését. A 

beszélgetés megtartására felkészül, szakmai ismereteit a témára koncentráltan 

gazdagítja. Kisgyermeknevelői csoportbeszélgetésen visszahozza az ott 

elhangzottakat, megvitatás után a szülők elfogadható igényeit beépíti a munkájába. 

• Gondoskodik a higiénés követelmények betartásáról.  

A csoportjában rendet tart, a napközbeni takarítás rá vonatkozó részét elvégzi 

(szekrények, játékok rendben tartása, ill. dajka jelenlét hiányában étkezések utáni 

felsöprés, kiborult étel feltörlése). 

• Részt vesz a munkaértekezleteken, csoportmegbeszéléseken és továbbképzéseken. 

Tudását, ismereteit öntevékeny módon is gyarapítja. 

• Felelősséggel tartozik a csoportjában elhelyezett leltári tárgyakért. 

• Betartja a munka- és tűzvédelmi előírásokat, az évenkénti oktatásokon részt vesz 

• Munkájában a szakma etikai előírásai irányadók, különös tekintettel a gyermekek és 
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szülők jogaira, valamint a titoktartásra, adatvédelemre vonatkozóan. 

• Csoportjában vezeti az előírt nyilvántartásokat. 

• A csoport éves munkatervének elkészítésében részt vesz, ötleteivel, javaslataival 

gazdagítja azt. A munkaterv megvalósításában aktívan részt vesz. 

Adminisztrációs feladatok: 

 

• Csoportjában vezeti az előírt nyilvántartásokat.  

• Negyedévenként (1 éves kor alatt havonta) elkészíti konkrét megfigyelések alapján az 

egyéni fejlődési törzslapot.  

• A családi üzenő füzetben a szülők számára információt nyújt gyermekük fejlődéséről, 

bölcsődei életéről, mindannyiszor beír, amikor a gyermekre vonatkozó újat tapasztal. 

• Az egészségügyi törzslapban vezeti a betegség, vagy egyéb okok miatti hiányzásokat, 

a gyermek súly és hosszfejlődését, mell- és fej körfogatának viszonyát. A testi 

fejlődésről a percentilt használja, az értelmi és szociális fejlődésdokumentumhoz 

pedig a fejlődési táblát. Munkája befejezésekor szóban és/vagy írásban beszámol a 

gyermekekkel kapcsolatos napi eseményekről. 

• Vezeti a valóságnak megfelelően a gyermekek napi jelenléti kimutatását- melyeknek 

meg kell egyeznie a csoportban rögzített jelenléttel.   

• Vezeti a csoportnapló rá vonatkozó részét attól függően, hogy délelőttös, vagy 

délutános műszakban dolgozik-e. 

• Különös gondot fordít a gyermekek napi jelenlétéről készített dokumentáció 

átláthatóságára. 

 

Élelmezéssel kapcsolatos feladatai:  

 

• A HACCP rendszer idevonatkozó részének ismeretében az élelmezéssel kapcsolatos 

higiéniai előírásokat betartja.  

• Reggeles műszakjában (legkésőbb ½ 8 óráig) lejelenti a napi igényelt étkezéseket, 

gondot fordítva a diétákra is. 

• Tálaláskor az ételt megkóstolja és meggyőződik róla, hogy fogyasztásra megfelelő. 

• Az élelmezéssel kapcsolatos észrevételeit jelzi az intézményvezetőnek, bölcsőde sz. 

vezetőnek 

 

 

 

 

Folyamatszabályozással kapcsolatos feladatai: 

 

• A bölcsődei szakmai szabályokkal kapcsolatban a kockázati tényezők minimálisra 

csökkentése. 

 

Környezetvédelmi feladatai: 

 

• Gondoskodik a meglévő környezeti értékek védelméről és megőrzéséről, a helyi 

közösségek hosszú távú egészséges környezetének biztosításáról. 

• A lehetőségekhez mérten gondoskodik a szelektív hulladékgyűjtésről a veszélyes 

anyagok és hulladékok tárolására és kezelésére vonatkoztatva előírás szerint jár el. 
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• A veszélyes anyagok és hulladékok tárolására és kezelésére vonatkoztatva előírás 

szerint jár el. 

Felelősségi kör: 

 

• Munkáját feletteseinek irányítása és felügyelete alatt a 

hatályos jogszabályok és rendelkezések szerint végzi. 

• Felelőssége kiterjed a bölcsőde egész területén történt eseményekre, a zavartalan 

működésre, kiemelten; 

• Munkájáról tájékoztatást idegeneknek csak az 

intézményvezetőjének előzetes hozzájárulásával adhat. 

• Az intézményen kívül titoktartási kötelezettsége van. 

• Folyamatosan törekednie kell a szakmai ismeretek 

bővítésére és a szakmai munka minőségére 

• A bölcsődében tartózkodó gyermekek biztonságára. 

• A fegyelmezett, etikus munkavégzésre, a példaértékű 

viselkedésre 

• Az intézmény jó hírnevének ápolására 

• Az egészség (pszichés és szomatikus) megóvására 

• A gazdálkodási (készletek megóvása), iratkezelési 

szabályzatok, jogszabályok, előírások betartására és betartatására. 

• Köteles a munkája során ellátni mindazokat a munkaköréhez tartozó feladatokat a 

felsoroltatokon kívül, amiket a jogszabályok, irányelvek, valamint a felettesei 

előírnak. 

Jóléti juttatás:  

 

• Túlmunka a KJT- ben meghatározottak szerint. 

• Védőruha a KJT- ben meghatározottak szerint 

• Munkabér kifizetése havonta, átutalással történik a munkavállaló folyószámlájára 

minden hónap 5-ig. 
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A munkaköri leírás felülvizsgálatának időpontja:  

2 évente 

 

 

 

 

Hatályba lép: 

A munkaköri leírás az aláírás napján hatályba lép és visszavonásig érvényes.  

 

Dátum: …………………………………     

Jóváhagyta:  

…………………..……………………… 

     Intézményvezető 

   

 

 

 

 

 

 

Nyilatkozat 

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, 

annak egy példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és 

a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során 

használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom! 

 

 

 

Dátum:  

 

 

P. H. 

   

 

         ___________________________ 

          Intézményvezető                                                                               Munkavállaló 

 

 

A munkaköri leírás 3 példányban készült, kapják: 
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1 pld. Munkáltató 

1 pld. Munkavállaló   

1 pld. Bölcsőde irattára 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.sz. melléklet 

 

 

 

A gyermekek egészségügyi szűrésének szabályozása 

 

A gyermek egészségügyi szűrése évente egyszer, tavasszal történik.  

 

A szűrést végző személy: Védőnő 

A szűrés helye: Orvosi rendelő Védőnői Szolgálata 

Vizsgálat eredményének dokumentálása: A gyermek egészségügyi törzslapján 

 

Az óvodában rendszeres tisztasági vizsgálat történik, mely során a területi védőnő és az 

óvodaorvos szűréseket végez. 

 

• Scabies (rühesség) 

• Pedicolosis szűrés (fejtetvesség) 

• Körmök tisztasága 

• Bőr tisztasága 

• Fogazat épsége 

• Általános higiéné (tisztaság) 

• Általános orvosi vizsgálat 

• Iskolaérettségi szűrés 

• Egészségügyi szűrés (súly, magasság, látás, hallás, színlátás, vérnyomás) 

 

Az óvodapedagógus információkkal tájékoztatja a védőnőt a gyermekek tisztaságával 

kapcsolatosan, mivel napi kapcsolatban van a gyermekekkel. 
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A vizsgálatok alkalmával kiszűrt gyermek/gyermekek törvényes képviselőit a védőnő és 

óvodapedagógus tájékoztatja. 

 

A gyermek betegségével és ápoltságával (tiszta ruházat, ápolt köröm, haj, fül, bőr, rendszeres 

fürdetés) kapcsolatos szülői elvárásokat az óvodai házirend szabályozza.  A szülőnek 

kötelessége jelezni az óvoda felé a gyermek betegségét (fertőző betegség, allergia, epilepszia, 

asztma stb.) 

 

Az ellenőrzés egész évben biztosított az óvodaorvos, a területi védőnő és az 

óvodapedagógusok közreműködésével. 

 


