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1.Általános rendelkezések 
 
1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 

 
A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó 
rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) határozza meg. 
Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt 
felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a 
köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó 
mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A 
szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, 
tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális 
és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. 
 
A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi 
törvények,kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: 
 

 1993.évi LXXX. törvény a közoktatásról 

 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 
 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 
 2011.évi CXCV. tv. Az államháztartásról 
 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 

 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről 
 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 32/2012. (X.8.) EMMI- rendelet a Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai 
nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 
irányelve kiadásáról 

 2012. évi I. törvény a Munkatörvénykönyvéről (Mt.) 
 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény végrehajtásáról 

 26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 
 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 
 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

 

 

 

1.2 A szervezeti és működési szabályzat megtekintése 

 
Jelen szervezeti és működési szabályzatot az óvodás gyermekek szülei, az intézmény 
közalkalmazottai és az óvodában munkát vállalók, valamint más érdeklődők 
megtekinthetik az óvodavezető irodájába munkaidőben, az intézmény folyosóin, 
továbbá az intézmény honlapján. 
 

 

 



1.3 A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya 

elfogadása, jóváhagyása 

 
A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képező szabályzat, vezetői 
utasítások betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára: a pedagógus 
munkakörben foglalkoztatott óvodapedagógusokra, a nevelőmunkát segítőkre, a 
szülőkre, az óvodába járó gyermekekre és az óvodában munkát vállalókra nézve 
kötelező érvényű. A szervezeti és működési szabályzat az intézményvezető 
aláírásával lép hatályba, és határozatlan időre szól 
 
 

2.Az intézmény feladat ellátási rendje 
 
Tevékenységi besorolás: 

Alaptevékenységi szakágazat: 851020 Óvodai nevelés 
 

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok 
 

TEÁOR Alaptevékenységbe tartozó szakfeladatok 

562912 Óvodai intézményes étkeztetés 

851011 Óvodai nevelés. ellátás 

851012 Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, ellátása 

  

 
Az alaptevékenységhez nem tartozó, nem haszonszerzés céljából végzett 
tevékenység: 
 

562920 Egyéb vendéglátás (diákétkeztetés) 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

889921 Szociális étkeztetés 

 
Az intézmény önálló jogi személyiség, képviseletét teljes hatáskörben a fenntartó 
által megbízott óvodavezető látja el. 
OM azonosító száma: 031355 
 
Az óvoda alapítási éve:1979. 
 
Alapító okiratának száma, kelte:11/2012..(III.29), 2012.01.01. 
 

2.1.Az óvoda jogállása, gazdasági módja 

 
Az óvoda alapfeladata az alapító okiratban meghatározott óvodai nevelés, amely a 
gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 
foglalkozások keretében folyik. 
Az óvoda a gyermek két és féléves /hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig 
nevelő intézmény, ellátja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat 
is. 



Az óvodai nevelőmunka az Óvodai nevelés országos alapprogramjára épülő és a 
32/2012. (X.8) EMMI rendelet- a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésének irányelveinek figyelembevételével a nevelőtestület által elfogadott és az 
intézményvezető által jóváhagyott helyi óvodai pedagógiai program alapján folyik. 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 

Közoktatási intézményünk önálló működő költségvetési szerv. 
Az intézmény működésével kapcsolatos pénzügy, gazdasági, szolgáltatási 
tevékenységet ellátó gazdasági szervezet Istenmezeje,Bükkszenterzsébet, 
Erdőkövesd, Ivád Körjegyzőség, 3257 Bükkszenterzsébet, Szabadság út 199. 
 
Alapító: Helyi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Bükkszenterzsébet 
Fenntartó: Bükkszenterzsébet, Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Felügyeleti szerv: Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő testülete 
Az intézmény működési területe: Bükkszenterzsébet közigazgatási területe 

 

 

3. Az intézmény szervezeti felépítése 
 

3.1 Az intézmény vezetője 
 
3.1.1 A köznevelési intézmény vezetője – a Köznevelési törvény előírásai szerint – 
felelős az 

 intézmény szakszerű és törvényes működéséért, 
  a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat,  
 és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, 

amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.  
 A közalkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó 

kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség 
megtartásával gyakorolja.  

 A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, 
az intézmény belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért,  

 a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért,  

 a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek 
megteremtéséért,  

 a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért,  

 a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának 
megszervezéséért. 

  A nevelési-oktatási intézmény vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el, ha 
rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok 
miatt a nevelési-oktatási intézmény működtetése nem biztosítható,  

 vagy az intézkedéselmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan 

kárral járna. Intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, illetve, 
ha ez nem lehetséges, a fenntartót haladéktalanul értesítenie kell. 

Gyakorolja:  - a munkáltatói jogokat. 
Dönt:         - az óvoda működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet  
                           jogszabály vagy közalkalmazotti szabályzat nem utal más 
                         hatáskörébe. 



              - óvodai jogviszony létesítéséről 
A Köznevelési intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos 
képviseletére. Jogkörét esetenként, vagy az ügyet meghatározott körében 
helyettesére, vagy az intézmény más munkavállalójára átruházhatja. 
Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók 
jogosultak: az óvodavezető és a vezető helyettes minden ügyben , az élelmezés 
vezető a munkaköri leírásukban szereplő ügyekben. 

 
Az óvodavezető az óvoda egyszemélyi felelős vezetője. 
 
 
 

3.2.Vezető helyettes és a vezetőség 
 
3.2.1.A vezető helyettes személye 
 
 
A hatékonyabb működés érdekében az óvodavezető feladatait a vezető helyettes 
közreműködésével látja el. A vezető helyettesi megbízást az intézményvezető adja a 
nevelőtestületi véleményezés megtartásával, határozatlan idejű megbízással. A 
megbízás visszavonásig érvényes. A vezető helyettes felsőfokú végzettséggel és 
szakképzettséggel, legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal 
rendelkező személy legyen. A vezető helyettes megbízása semmilyen anyagi 
kihatással nem jár az óvoda, a munkáltató számára. Úgy kell megszervezni a vezető 
helyettes esetleges helyettesítését, hogy az ne jelentsen többletköltséget. 
 
 
3.2.2.Vezető helyettes jogköre, felelőssége 
 
 
A vezető helyettes munkáját munkaköri leírás alapján és az intézményvezető 
irányításával végzi. (Munkaköri leírása az SZMSZ mellékletében található). A vezető 
helyettes hatásköre és felelőssége kiterjed teljes feladatkörére és tevékenységére. 
Tevékenységében teljes felelősséggel tartozik az óvoda vezetőjének. Beszámolási 
kötelezettsége az óvoda egész működésére és minden alkalmazott munkájára 
vonatkozik. Ellenőrzéseit, tapasztalatait, lényegi észrevételeit, az óvoda érdemi 
problémáit jelzi az óvoda vezetőjének, konkrét megoldási javaslatokat tesz. 
 
 
3.2.3.Vezető kapcsolattartása és helyettesítési rendje 
 
 
Az óvodavezető és helyettese kapcsolattartása folyamatos: a szükségletnek és a 
konkrét feladatoknak megfelelő rendszerességű. 
 
Az óvodavezető helyettesítése: 



 Az óvodavezetőt akadályoztatása esetén – az azonnali döntést nem igénylő 
kizárólagos hatáskörében, valamint a gazdasági jogkörbe tartozó ügyek kivételével – 
teljes felelősséggel helyettesíti. 
 Az óvodavezető tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására 
külön írásos intézkedésben ad felhatalmazást a polgármester. 
A vezető helyettes helyettesítése: 
 Az óvodában legrégebb óta dolgozó óvónő látja el a legszükségesebb 
feladatokat. 
 
Közreműködik:     

 a nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletek előkészítésében, 
 az óvodai hagyományok őrzésével, az ünnepélyek szervezésével 

kapcsolatos feladatok ellátásában. 
 a neveléssel kapcsolatos adatközlés, a normatíva elszámolások 

készítése az önkormányzat felé 
 szakmai kérdésekben véleményével, javaslataival segíti a vezető 

munkáját, 
 munkavédelmi előírások betartása, és betartatása. 

 
 

4.A pedagógiai munka belső ellenőrzése 
 
Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a 

szakmai feladatok végrehajtásának ellenőrzése az óvodavezető feladata. Az 

intézményben az ellenőrzés az óvodavezető kötelessége és felelőssége. A hatékony 
és jogszerű működéshez rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési rendszer 
működtetése szükséges. E rendszer alapjait az e szabályzatban foglaltak mellett az 
intézmény vezetőinek és pedagógusainak munkaköri leírása teremti meg 
 

4.1.Ellenőrzési célok, területek, értékek 
 
4.1.1.Belső ellenőrzési célok 
 
A belső ellenőrzés célja: a nevelő munka minőségének, szabályokkal való 
összhangjának megállapítása. 
 
Az ellenőrzés formája lehet: 

 dokumentumelemzés, 

 helyszíni vizsgálat, 
 csoportlátogatás, 
 szakmai ellenőrzés, 
 törvényességi ellenőrzés. 

 
A nevelőmunka belső ellenőrzésére jogosultak: a vezető és helyettese. Az ellenőrzés 
a munkaköri leírásban rögzített területre vonatkozik. 
 
 Az ellenőrzés módszerei: 



 a különböző tevékenységek megfigyelése a nap folyamán, 

 írásos dokumentumok vizsgálata, 
 nevelőmunka belső ellenőrzésének megszervezéséért és hatékony 

működéséért az óvodavezető felelős. 

 Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, ütemezését évente a munkatervben 
kell meghatározni úgy, hogy minden nagyobb egységet ellenőrizzenek. Az 
ellenőrzés szempontjait, a vizsgálat módszereit, az új feladatok 
meghatározását az intézmény vezetője készíti el. 

  
 gyermeki munkák vizsgálata, 

Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a 
nevelőtestülettel közösen kell megbeszélni. 
 
A megbeszélés következménye lehet: 

 a hiányosságok pótlása, 
 következtetések levonása, 

 új feladat a pedagógusnak, illetve a nevelőtestületnek. 
 
Az általánosítható észrevételeket a nevelőtestületi értekezleten összegezni kell, az 
esetlegesen adódó feladatokat meg kell fogalmazni. 
 
Az ellenőrzés tapasztalatai felhasználhatók: 

 nevelési értekezleteken, 
 jutalmazásoknál, 

 minőségi bérpótlék odaítélésénél. 
 
 
4.1.2.A pedagógiai ellenőrzés területei 
 
A pedagógiai tevékenység területén kiemelkedő ellenőrzési feladatok: 

 a nevelési program feladatainak végrehajtása, 

 a munkatervi feladatok határidős megvalósítása, 
 a nevelés tartalmának, színvonalának viszonyítása a követelményekhez, 
 a pedagógusok szakmai és módszertani munkájának vizsgálata, 
 valamennyi dolgozó munkafegyelmének ellenőrzése, 
 a gyerekek képességeinek, magatartásának, fejlődésének mérése, 

értékelése, 
 a csoportnaplók folyamatos, szabályszerű vezetésének ellenőrzése, 
 a szakmai felszerelések, berendezések szabályszerű használata, 

 a fenntartó által előírt ellenőrzések végrehajtása, 
 a csoportokban folyó nevelőmunka ellenőrzése ( 
 az igazolt és igazolatlan hiányzások ellenőrzése, 
 az SZMSZ-ben előírtak betartásának ellenőrzése 

 
 
 
 
4.1.3.Értékelő megbeszélés 



 
Az ellenőrzést követő héten értékelő megbeszélésen kell megállapítani a vizsgálat 
tapasztalatait. A feltárt hiányosságokat, és a kedvező tapasztalatokat értékelni kell. 
Az értékelő megbeszélésen rá kell mutatni: 

 a hibák és a mulasztások jellegére, 
 a rendszerbeli okokra, 

  az előidéző körülményekre, 
 a felelős személyekre. 

A megállapított hiányosságok megszüntetésére, a megállapítások hasznosítására, az 
ellenőrzött tevékenység javítására vonatkozó intézkedési javaslatokat is az értékelő 
megbeszélésen egyeztetjük. 
Az értékelő megbeszélésen részt vesznek: az ellenőrzést végző személy és az 
ellenőrzött. 
 
4.1.4.Az ellenőrzést követő intézkedések 
 
Az értékelő megbeszélés után a szükséges szóbeli vagy írásbeli intézkedéseket a 
kijelölt személy köteles elvégezni. Az óvodavezető intézkedik: 

 a hibák, hiányosságok javításáról, 
 a káros következmények ellensúlyozásáról, 
 a megelőzés feltételeinek biztosításáról, 

 a felelősség vizsgálatáról, annak módjáról, 
 a kedvező tapasztalatok alapján a megfelelő elismerésről. 

Kirívó szabálytalanság vagy hiányosság(ok) esetén az óvoda vezetője rendeli el a 
szükségesnek ítélt intézkedéseket. 
 
 

4.2..Vezetői és hatásköri ellenőrzés 
 
4.2.1..Az óvodavezető ellenőrző tevékenysége 
 
Az egyszemélyes felelős vezető a belső ellenőrzés irányítója. Ellenőrzési joga kiterjed 
az összes alkalmazottra, munkavégzésükre, és a teljes intézményi működésre. Az 
óvodavezető ellenőrzési feladati: 

 biztosítja az ellenőrzési rendszert: a tárgyi- és személyi feltételeket, 
 határidőket ad az éves ellenőrzési ütemterv és az ellenőrzési programok 

összeállítására, 

 irányítja a belső ellenőrzési rendszer hatékony működését, 
 megtartja (megtartatja) az értékelő megbeszéléseket, 
 elrendeli az ellenőrzéseket, a számonkérést, az intézkedéseket. 
 
 
4.2.2.Vezető helyettes, középvezetők hatásköri ellenőrzése 
 
A vezetői ellenőrzés az irányító tevékenység szerves része. Az óvodavezető alapvető 
feladata a beosztott alkalmazottak munkájának és a területnek a folyamatos 
ellenőrzése. A vezetői ellenőrzés az óvoda hierarchikus felépítésének megfelelően 
megosztottan történik. 



Az óvodavezető, a vezető helyettes, és az élelmezésvezető ellenőrzéseinek le kell 
fedniük a teljes intézményi működést! Hatásköreiket és ellenőrzési köreiket 
munkaköri leírásuk tartalmazza. 
A vezetői ellenőrzés kiemelt vizsgálati területei: 
 a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok előírásainak betartása, 
 a vezetői utasítások, döntések, intézkedések végrehajtása, 

 tanügy-igazgatási, módszertani, statisztikai, és egyéb végrehajtási utasítások 
megtartása, 

 a határidős feladatok teljesítése, 
 az alkalmazottak munkavégzésének színvonala, pontossága. 
 
 
4.2.3.A vezető helyettes ellenőrző munkája 
 
A vezető tartós távollétében, illetve a munkatervben meghatározottak szerint 
ellenőrzési területe kiterjedhet: 

 a jogszabályok, határozatok, vezetői utasítások betartására, 
 a pedagógusok és más közalkalmazottak munkafegyelmére, 
 a pedagógiai program megvalósítására: 

- a nevelési célok, követelmények megvalósítására, 
- a foglalkozások eredményességére, 
- a pedagógus viselkedésére, a gyerekekkel való törődésre, 

 a határidők pontos betartására, 
 a kötelező óraszámon kívüli tevékenységekben való részvételre, 
 az intézményi rendezvényeken való feladatellátás minőségére, 
 az intézményi tulajdon védelmére, a balesetek megelőzésére 

 a tanügyi dokumentáció vezetésére: 
- gyermeki adminisztráció ellátására, 
- nyilvántartások vezetésére, 
- értékelések készítésére. 

 
Minden nevelési évben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek: 

 a csoportokban folyó nevelőmunka ellenőrzése 
 a csoport naplók folyamatos ellenőrzése 
  
 -ben előírtak betartásának ellenőrzése 
 rzése.  

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 
 



20/2012.EMMI rendelet 3§, 4§, 5§, 6.§ 
 

5.1 A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai 
Az intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal 
összhangban álló – 
alapdokumentumok határozzák meg: 

  
  
 edagógiai program 
  

Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak 
az alábbi dokumentumok: 

 az éves beszámolókkal), 
 

5.1.1 Az alapító okirat 
 
Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása 
biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az 
intézmény alapító okiratát, a fenntartó készíti el, illetve – szükség esetén – 
módosítja. 
 

5.1.2.A pedagógiai program 
 
A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó 
nevelő-oktató munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának 
megalkotásához az intézmény számára a Köznevelési törvény 24. § (1) bekezdése 
biztosítja a szakmai önállóságot. 
Az óvoda pedagógiai programja meghatározza: 

 Az intézmény pedagógiai programját, ennek részeként az óvodában folyó 
nevelés és oktatás célját, továbbá a köznevelési törvény 26.§ (1) 
bekezdésében meghatározottakat. 

 a közösségfejlesztéssel, az óvoda szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 
feladatokat, 

 a pedagógusok helyi intézményi feladatait  
 a kiemelt figyelmet igénylőgyermekekkel kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

helyi rendjét, 
A felsorolt tevékenységek szabályozása a pedagógiai program hatáskörébe tartozik, 
így az érdeklődők a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat. 
 

A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, a fenntartó, és az SZMK 
vélemény nyilvánításának figyelembevételével válik érvényessé. Az óvoda pedagógiai 
programja megtekinthető az óvodavezetői irodában, továbbá olvasható az intézmény 
honlapján. Az óvoda vezetői munkaidőben bármikor tájékoztatással szolgálnak a 
pedagógiai programmal kapcsolatban. 
 

5.1.3 Az éves munkaterv 



Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos 
jogszabályok figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul 
vételével tartalmazza a nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges 
tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési tervét a 
felelősök és a határidők megjelölésével. 
Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti el, elfogadására a 
nevelőtestületi értekezleten kerül sor. A nevelési év helyi rendje a munkaterv részét 
képezi, ennek elfogadásakor be kell szerezni a szülői szervezet és a fenntartó 
véleményét. A munkaterv egy példánya a nevelőtestület rendelkezésére áll. A tanév 
helyi rendjét az intézmény weblapján és az óvodai hirdetőtáblán is el kell helyezni. 
 

5.2. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított 
nyomtatványok kezelési rendje 
 
5.2.1 Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok 
kezelési rendje 
Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) 
révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 
dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 
előírásainak megfelelően. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell 
nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú 
másolatát: 
 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása 
 az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések 
 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések 
 az október 1-jei pedagógus és gyermek lista 

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény 
pecsétjével és az óvodavezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni. 
Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem 
szükséges. A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az óvoda informatikai 
hálózatában egy külön e célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való 
hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az 
intézményvezető által felhatalmazott személy (vezető helyettes) férhet hozzá. 
 

5.2.2 Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok 
hitelesítési rendje 
 
Ki kell nyomtatni az óraadó pedagógusok által az adott hónapban megtartott órák 
számáról készített kimutatást, azt az intézmény vezetőjének vagy a vezető 
helyettesének alá kell írnia, az intézmény körbélyegzőjével le kell pecsételni és 
irattárazni kell. 
Eseti gyakorisággal kell kinyomtatni, az igazolt és igazolatlan napok számát, a tanulói 
jogviszony más megszűnésének eseteiben. 
 
 
 

6.Működési szabályok 



 

6.1.Az intézmény működési rendje, az intézmény nyitva tartása, 
a vezetők benntartózkodásának rendje. 
 
 
6.1.1. Az intézmény munkarendje 

 
A szervezeti és működési szabályzat szabályozza az intézménnyel közalkalmazotti 
jogviszonyban álló felnőtt dolgozók munkarendjét. Ezen alkalmazottak körét a 
pedagógusok, a nevelő munkát közvetlenül segítő és más munkavállalók alkotják. 
 
6.1.2.A közalkalmazottak munkarendje 
 
Az intézmény zavartalan működése érdekében az alkalmazottak munkarendjét az 
óvoda vezetője állapítja meg. A munkaköri leírásokat a vezető készíti el. A vezető 
helyettes tesz javaslatot – a törvényes munka és pihenőidő figyelembe vételével – a 
napi munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és a közalkalmazottak 
szabadságának kiadására. 
 
6.1.3. Vezető munkarendje 
 
Az intézmény hivatalos munkaidejében felelős vezetőnek kell az épületben 
tartózkodni. Ezért az intézményvezető és helyettese olyan munkarendben dolgozik, 
hogy valamelyiken az óvodában megtalálhatók. Ha a vezető és helyettese is 
valamilyen okból távol van az óvodából, úgy az óvodában legrégebb óta dolgozó 
óvónő dönt sürgős esetekben. 
 
 

6.2.Az óvodapedagógusok munkarendje 
 
A pedagógusok munkarendjét alapvetően az oktatási miniszter tanév rendjére 
vonatkozó rendelete alapján az intézmény vezetése határozza meg. Az éves 
munkarend a munkatervben véglegesítődik. 
 
A névre szóló munkarend megtalálható az éves munkatervben, a csoportnaplókban, 
valamint kifüggesztve. 
 
Az óvodapedagógus teljes munkaideje heti 40 óra, mely kötelező órákból, valamint a 
nevelőmunkával, és a gyermekekkel való foglalkozáshoz szükséges felkészülési időből 
áll. 
6. 2.1. A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása 
Az intézmény pedagógusai –heti 40 órás munkaidőkeretben végzik munkájukat. A 
heti munkaidőkeret első napja mindenkor a hét első munkanapja, utolsó napja a hét 
utolsó munkanapja. Az ötnél kevesebb munkanapot tartalmazó hetek heti 
munkaideje a munkanapok számával arányosan számítandó ki. Munkanapokon a 
rendes munkaidő hossza legalább 4 óra, de nem haladhatja meg a 12 órát. 



A pedagógusok napi munkaidejüket – a csoportnapló, a munkaterv és az intézmény 
havi programjainak szem előtt tartásával – határozzák meg. Az értekezleteket, 
fogadóórákat általában hétfői, vagy pénteki napokon tarjuk, ezért ezeken a napokon 
a napi átlagban 8- órásnál hosszabb, legfeljebb azonban 12 órás munkaidőre kell 
számítani. A munkáltató a munkaidőre vonatkozó előírásait a napi munkaidő-
beosztás alapján határozza meg. 
 
6.2.2. A pedagógusok munkaidejének kitöltése 
A pedagógusok teljes munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő, illetve 
oktató munkával összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A 
pedagógus-munkakörben dolgozók munkaideje tehát két részre oszlik: 
· a kötelező óraszámban ellátott feladatokra, 
· a munkaidő többi részében ellátott feladatokra. 

A Kötelező munkaidőn túli ellátott feladatok a következők 
o a tevékenységekre való felkészülés, 
o a gyermekek munkájának rendszeres értékelése, 
o tehetséggondozás, a gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 
o óvodai kulturális, és sportprogramok szervezése, 
o szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 
o részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 
o részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 
o kirándulások, óvodai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 
o óvodai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 
o részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 
o nevelés nélküli munkanapon az óvodavezető által elrendelt szakmai 

jellegű munkavégzés, 
o részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében, 
o óvodai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való 

közreműködés, 
o szertárrendezés, 
o csoportszobák, folyosók rendben tartása és dekorációjának kialakítása.· 

Az óvodapedagógus napi munkarendjét a vezető állapítja meg. 
Az óvónő köteles munkakezdés előtt 15 perccel korábban munkahelyén megjelenni, 
hogy a gyermekek fogadására készen álljon. Ha az óvónő munkáját betegség, vagy 
egyéb ok miatt nem kezdi meg, távolmaradását úgy jelentse a vezetőnek, hogy 
helyettesítéséről időben gondoskodhasson! 
 

A munkaidő-nyilvántartás szabályai a következők: 
 
A pedagógusok munkaidejének nyilvántartására szolgáló adatlapot – a mindenkor 
hatályos jogszabályi előírások követésével – az óvodavezetője készíti el. 
6.2.2.1. Minden pedagógus köteles napi gyakorisággal pontosan vezetni saját 
munkaidő nyilvántartó lapját, a hónap utolsó napján az aláírt nyilvántartó papírokat 
az óvodavezetőnek átadni 
 
6.2.2.2. A heti munkaidő minden teljes állásban kinevezett pedagógus számára 40 
óra 



6.2.2.3. A hatályos belső rendelkezések szerint munkaidőkeretben dolgozunk, tehát 
a napi munkaidőnek nem feltétlenül kell minden napon 8 órának lennie, de a heti 
munkaidő összegzésénél 40 órának kell kijönnie. 
6.2.2.4. A Mt. szerint biztosítanunk kell 20 perc munkaszünetet minden kollégának, 
aki munkakezdésétől legalább 6 órát munkában tölt. 
 

6.3. Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak 
 
Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok 
betartásával az intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető 
állapítja meg. Munkaköri leírásukat az óvodavezető és a vezető helyettes közösen 
készíti el. A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az intézmény 
vezetői tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, 
megváltoztatására, és a munkavállalók szabadságának kiadására. A nem pedagógus 
munkakörben foglalkoztatottak munkarendjét az óvodavezető határozza meg. A napi 
munkaidő megváltoztatása az intézményvezető, adminisztratív és technikai dolgozók 
esetében az intézményvezető vagy az általános vezető helyettes szóbeli vagy írásos 
utasításával történik. 
 
6.3.1.A nevelőmunkát közvetlenül segítő, valamint a többi alkalmazott 
munkarendje. 
 

 Dajkák 
 Élelmezésvezető 

 Szakácsnő 
 Konyhai kisegítők 

 
A nevelőmunkát segítő alkalmazottak munkarendjét – a vonatkozó jogszabályok 
betartásával – a vezető állapítja meg. 
Az egyes részlegek alkalmazottainak napi munkabeosztásánál figyelembe kell venni a 
feladatok zökkenőmentes ellátását. 
Az alkalmazottaknak munkakezdésük előtt 15 perccel kell munkahelyükön 
megjelenniük. Távolmaradásukról a vezetőt, illetve a helyettest időben értesíteni kell, 
hogy gondoskodni tudjon a szakszerű munka, zökkenőmentes, megszervezéséről. 
 

6.3.2. Az óvodapedagógus munkaköri leírás-mintája 

 
A munkakör megnevezése: óvodapedagógus 
Közvetlen felettese: az óvodavezető 
Legfontosabb feladata: a gyermekek személyiségének 
 
A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási 
követelmények: 

 Képes vagy a gyermekkel és szüleivel szemben odafigyelő, együttműködő 
magatartást tanúsítani. 

 Tisztában vagy a gyermek személyiségjogaival, azokat nem sérted meg. 
 Tudatosan alkalmazod az egyenlő bánásmód elvét. 



 Tiszteletben tartod és tolerálod a másságot. 

 Óvodai munkád során biztosítod a világnézeti és politikai semlegességet. 
 A pedagógusetika, a társadalmi normák általános szabályait munkahelyeden, 

valamint a magánéletében is betartod. 
 
A munkakör célja: 
A családi nevelés kiegészítése. Az óvodáskorú gyermekek testi-lelki-szellemi 
gondozása, nevelése, fejlesztése. 
 
A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes 
felsorolása: 
A kötelező óraszámon belül (heti 32 óra): pedagógiai-szakmai feladatok, tanügy-
igazgatási, adminisztratív teendők. 
 
Pedagógiai-szakmai feladatok (a közoktatási törvény [Kt.] előírásai alapján): 
 

 Gondozói, pedagógiai munkádat önállóan, teljes körű felelősséggel látod el, 
melyre írásban, tervszerűen is felkészülsz. 

 Tudásodnak és szakmai felkészültségednek maximumát adva foglalkozol a 
gyerekekkel, annak tudatában, hogy modell, minta, esetleg példakép vagy 
számukra. 

 Kötelező óraszámodat kizáróan a gyerekek között töltöd el. Ezen idő alatt 
feladatod a rád bízott gyerekek testi-lelki gondozása, nevelése, fejlesztése, 
életkoruk és egyéni fejlettségi szintjük figyelembevételével. 

 Felelős vagy a rád bízott gyerekek testi épségének megőrzéséért. Ennek 
érdekében csoportodat nem hagyod felügyelet nélkül. 

 Körültekintően gondoskodsz a balesetveszélyes helyzetek elkerüléséről 
(csoportszoba, udvar, utcai séta, kirándulás). Baleset esetén az SZMSZ 
előírásainak megfelelően jársz el. 

 Biztosítod a nyugalmat, a szeretetteljes légkört a gyermekcsoportban. 
 Megszervezed és megteremted a nyugodt, tartalmas játékhoz szükséges 

feltételeket (hely, idő, eszköz). A játékidő rovására nem szervezel más, 
programban nem szereplő tevékenységet. 

 Feladatod az egyéni, differenciált nevelés. 
 Nevelési év elején felméred a csoportba tartozó gyerekek testi érettségét, 

motoros képességét jelző szintet. Éves pedagógiai munkádat ehhez is 
viszonyítva tervezed, szervezed, bonyolítod. 

 Nevelési év májusában felméred, hogy a gyerekek milyen szinten érték el a 
sikerkritérium követelményeit. 

 Differenciált neveléssel gondoskodsz arról, hogy valamennyi gyermek a 
szükségleteinek és az érzelmi képességeinek megfelelő bánásmódot, 
fejlesztést kapjon. 

  A gyermekek fejlődését nyomon követed, meghatározott időszakonként ezt 
írásban is rögzíted. Váltótársaddal megbeszélitek tapasztalataitokat, valamint 
az óvoda vezetőjével és az érintett gyerek szüleivel is. Amennyiben indokolt, 
tanácsot, segítséget kérsz az óvodavezetőtől, a gyermekvédelmi felelőstől, a 
belső gondozótól, vagy a családsegítőtől. 



 Nevelő - fejlesztő munkádban a dajkát csak oly mértékben vond be, hogy a 
balesetveszélyes helyzeteket elkerüljük, de ő nem veheti át az óvónő szerepét 
a csoportban. 

 A dajka a következő mértékben segédkezik a csoportban: részt vesz a 
gyerekek gondozásában, tevékenyen segít az étkeztetésnél, az öltözködésnél, 
kézmosásnál, vécéhasználatnál. Ameddig szükséges, maga is magyarázza, 
tanítja a helyes viselkedést (például az öltözködés helyes sorrendjét, ruhák 
összehajtását, cipők párosítását, kulturált étkezést, kanálfogást, kézmosás 
technikáját, vécépapír használatát). Délelőtt az óvónővel egyeztetett időben, 
az étkezés és a foglalkozás segítése érdekében a gyerekcsoportban 
tartózkodik (torna, festés, vágás, varrás, sütés). 

 
Tanügy-igazgatási, adminisztratív teendők: 
 

 Az óvodai nevelés országos alapprogramjának tartalmát ismered, annak elveit 
munkája során betartod. 

 A helyi nevelési program és az éves pedagógiai munkaterv elkészítésében, 
esetleges módosításában aktívan részt veszel, mint a nevelőtestület tagja. 
Ezek tartalmát jól ismered, azonosulsz vele, és megvalósítását magadra nézve 
kötelezőnek tekinted. 

 Az szervezeti és működési szabályzatban (SZMSZ), valamint az óvoda 
házirendjében megfogalmazottakat betartod, és betartatod a veled 
kapcsolatban álló gyerekekkel és azok szüleivel. 

 Az óvoda minőségirányítási programjában (IMIP) leírt elveket ismered és 
teljesíted, a minőségi munka fejlesztésében aktívan részt veszel (mérésekkel, 
értékelésekkel, tesztlapok kitöltésével). 

 Hivatásodból eredő kötelességed a rendszeres szakmai önképzés, a 
megújulás, a műveltségbeli fejlődés. Ennek érdekében folyamatosan képezd 
magad. 

 Eleget teszel a hét évenkénti továbbképzési kötelezettségednek. 
 Részt veszel a szülőértekezleteken, ott érdemben képviseled csoportodat. 

 Nyomon követed a gyerekek hiányzását, naprakészen vezeted a mulasztási 
naplót. 

 Az igazolatlan hiányzásról, illetve a nagycsoportos hiányzásáról haladéktalanul 
tájékoztatod az intézmény vezetőjét. 

 Szükség szerint, kérésre pedagógiai szakvéleményt írsz (a nevelési tanácsadó, 
szakértői vagy rehabilitációs bizottság, bíróság számára: gyermek elhelyezési 
ügyben). 

 Közreműködsz a gyerekek egészségügyi vizsgálatainak megszervezésében. 
 Az érintettekkel (nevelőtárs, szülő, óvodavezető, fejlesztőpedagógus, 

pszichológus, logopédus, gyermekorvos, stb.) történt egyeztetés alapján 
szakvéleményt adsz a tanköteles gyerekekről. 

 Tájékoztatod a szülőket az iskolába való beíratás szabályairól, feltételeiről. 
 Naprakészen vezeted a nevelőtestület által elfogadott csoportnaplót. 
 Évente háromszor kitöltöd a „fejletség mérőlapot”, mely a gyerek aktuális 

fejlettségi állapotát tükrözi a testi érettség, motoros képesség területén. 
Ennek alapján készíted el a gyerek fejlesztési tervét. 



 Minden nagycsoportosnál elvégzed a helyi nevelési programunknak 
megfelelően a sikerkritériumnak való megfelelés mérését, melyet a megfelelő 
segédlapok kitöltésével adminisztrálsz. 

 

6.3.3. A pedagógiai munkát segítő dajka munkaköri leírás-
mintája 
 
A munkakör megnevezése: óvodai dajka 
Közvetlen felettese: az általános vezető helyettes 
Kinevezése, munkaideje: 

 határozatlan időtartamra, 
  

 -15.15. óráig - délutános műszak esetén 8.15-16.15 óráig végzi 
 

A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási 
követelmények: 

 A gyermekekkel szemben kedves, barátságos vagy. 
 A szülőkkel szemben együtt érző, odafigyelő, együttműködő magatartást 

tanúsítasz. 

 A gyermekek személyiségi jogaival tisztában vagy, azokat nem sérted meg. 
 Tiszteletben tartod és tolerálod a másságot. 
 Óvodai munkád során betartod a világnézeti és politikai semlegességet. 

 Példát mutatsz kulturált viselkedéseddel, önmagad ápoltságával, 
gondozottságával. 

 
A munkakör célja: 

 Az óvodás korú gyermekek gondozásának segítése óvónői irányítással. 
 A gyerekek közvetlen környezetének tisztán tartása, takarítása az ÁNTSZ és a 

HACCP előírásoknak megfelelően. 

 Az étkezéssel kapcsolatos feladatok ellátása. 
 
A céleléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes 
felsorolása: 
Gyerekekkel kapcsolatos feladatok: 

 Szorosan együttműködsz az óvónőkkel, segíted megvalósítani az intézményed 
pedagógiai célkitűzéseit. 

 Nyugodt hangvétellel, érthető, tiszta, nyelvtanilag korrekt beszéddel 
segédkezel az óvoda egész napos nevelőmunkájában. 

 Hozzájárulsz a gyerekek kulturált viselkedésének és a csoport szokásrendjének 
kialakításához, személyes példádon keresztül is (türelmes, udvarias, igényes 
kommunikációval). 

 Részt veszel a gyerekek gondozásában. Tevékenyen segítesz az étkeztetésnél, 
az öltözködésnél, kézmosásnál, vécéhasználatnál. Ameddig szükséges, magad 
is magyarázd, tanítsd a helyes viselkedést (például öltözködés sorrendjét, 
ruhák összehajtását, cipők párosítását, kulturált étkezést, kanálfogást, 
kézmosás technikáját, vécépapír használatát, stb.). 



 Játékidőben, altatás alatt az óvónő feladatát egyedül, illetve váltótársával látja 
el, csak abban és annyit segíts, hogy a balesetveszélyes helyzeteket 
elkerüljük. A gyerekekkel való „foglalkozás” csak az óvónő feladata. 

 Ha munkád során balesetveszélyt észlelsz, köteles vagy elhárítani, megelőzni, 
jelezni. 

 A tisztítószereket elkülönítve, biztonságosan, a gyerekektől elzárt helyen 
tárold. 

 Délelőtt az óvónővel egyeztetett időben, az étkezés és a foglalkozás segítése 
érdekében a gyerekcsoportban tartózkodsz (torna, festés, vágás, varrás, 
sütés, stb.). 

 Kísérőként segítesz a gyerekekre felügyelni az utcai séták, kinti foglalkozások, 
kirándulások ideje alatt. 

 Amikor a gyereke nem tartózkodnak a csoportszobában, gondoskodsz az 
alapos szellőztetésről. 

 A megbetegedett, lázas, elkülönített gyerekre vigyázol, nyugtatod, amíg az 
orvos vagy a szülő meg nem érkezik. 

 A hányás, hasmenés nyomait eltakarítod. 
 
A tisztaság megőrzésével, az ÁNTSZ előírásaival kapcsolatos teendők 

 A gyerekek környezetének esztétikai rendjének érdekében, ha nincs takarító, 
naponta elvégzed a csoportszoba és a hozzá tartozó öltöző, mosdók, 
gyerekvécék takarítását, porszívózását, az egészségügyi előírásoknak 
megfelelően. 

 Az óvoda egyéb területeit (bejárat, folyosók, iroda, felnőtt vécé, szertár) a 
másik dajkáéval közösen, a megbeszélt munkamegosztás alapján tisztán 
tartod. 

 A csoportszoba növényeit ápolod, szükség szerint lemosod, átülteted. 
 Az időszakos nagytakarítás során – évente minimum 3-szor (novemberben, 

februárban, áprilisban, illetve járvány esetén szükségletnek megfelelően) – 
végzed el a játékok, bútorok, csempék, csövek, ablakok, ajtók lefertőtlenítő 
lemosását. 

 Feladatod a textilek mosása, vasalása, javítása, megvarrása (például 
függönyök, köpenyek, törölközők, terítők, babaruhák). 

 Legalább havonta, illetve szükség szerint, gondoskodsz a gyerekek 
ágyneműjének le- és felhúzásáról. Járványos időszakban, tetűvel való 
fertőzöttség idején az óvónő kérésére gyakrabban is. 

 Elvégzed a fektető ágyak lerakását, felszedését. Ágyazáskor ügyelsz arra, 
hogy minden gyerek kizárólag a saját ágyába feküdjön. 

 Az ágyakat bepiszkolódásuk esetén lefertőtleníted. 

 Ellátod az eseti, nem rendszeres feladatokat, többek között az óvoda 
udvarának takarítását, kertjének gondozását, locsolását, télen a hó 
eltakarítását, kézbesítést, ha szükséges ügyeletet vállalsz, valamint azokat az 
időszakos feladatokat, amelyekkel az óvodavezető megbízott. 

 
Étkeztetéssel kapcsolatos teendők 

 A konyháról kiadagolt élelmet a tálaló kocsin a csoportba tolod, rápakolod a 
létszámnak megfelelő étkezési eszközt, és segíted a gyerekek terítését, 
étkezését, elpakolását. 



 Étkezés után az asztalt és környezetét feltakarítod, és a tálaló kocsin a 
használt eszközöket a mosogató helységhez tolod. 

 Gondoskodsz a délelőtti gyümölcsfogyasztás előkészítéséről. 

 Ebédelésnél az óvónői megbeszélés alapján együttétkezel a gyerekekkel, 
segíted őket. 

 
 
A munkaköri leírások a mellékletben találhatók! 
 

6.4. Az intézmény nyitva tartása, az óvodában tartózkodás 

rendje 
 
6.4.1.Az intézmény általános rendje, nyitva tartása 
 
A főbejárat mellett címtáblát, az épületen a magyar lobogót, az előtérben a Magyar 
Köztársaság címerét kell elhelyezni. Az intézmény teljes területén, az épületben és az 
udvaron tartózkodó minden személy köteles: 

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

 takarékoskodni az energiával, a szükséges anyagokkal, 
 eljárni a tűz és balesetvédelmi előírások szerint, 
 betartani a munka- és egészségvédelmi szabályokat, 
 rendeltetésszerűen használni a berendezéseket, 
 

Az óvoda öt napos munkarenddel (hétfőtől – péntekig) üzemel, nevelési napokon 
6,45 órától 16,15 óráig tart nyitva.  
A hivatalos munkaidő nevelési napokon: 6,45 órától 16,15 óráig tart. 
Szombaton és vasárnap az intézmény zárva van. Az óvodát reggel a munkarend 
szerint 6,30 órára érkező élelmezésvezető nyitja. Az ajtó 8,30 óráig nyitva van, ezt 
követően 15 óráig zárva kell tartani. A csengetésre a beosztott dajka nyit ajtót, aki a 
külső látogatót az irodába kíséri. A zárásért az épületet utolsónak elhagyó személy a 
felelős. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető adhat 
engedélyt, megkérve a polgármester beleegyezését. Szünetek időtartama alatt nyitva 
tartás, csak az intézményvezető engedélyével szervezett programokon van. 
 

 Üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel. 
Ilyenkor történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a 
nagytakarítás. Zárva tartás ideje alatt hetente egy alkalommal – külön 
megállapított beosztás szerint – ha szükséges, ügyeletet kell tartani.  
A téli időszakban az iskola téli szünetéhez igazodva tart zárva az óvoda. 
Az országosan elrendelt munkaszüneti napokon, pihenő és ünnepnapokon is zárva 
tart az óvoda. 
 

Az óvoda a téli és nyári szünet időpontját - a szünetekre megjelölt időszak hosszának 
megtartásával – az óvodai szervezet kezdeményezésére a rendeletben 
meghatározottaktól eltérően is megállapíthatja. 
 



A döntéshez be kell szerezni a fenntartó egyetértését. 
A köznevelési intézménnyel közalkalmazotti munkaviszonyban és tanulói 
jogviszonyban nem állók (kivéve a gyereküket kísérő szülők, családtagok és a 
fenntartó képviselőit) –vagyonbiztonsági okok miatt csak kísérővel, és csak az 
elfoglaltságuk idejére tartózkodhatnak az épületben. Az épületbe való belépésükkor a 
vezetőhöz kell kísérni őket, hogy jelezzék,milyen ügyben jelentek meg az óvodában. 
A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az 
óvodavezetővel történt egyeztetés szerint történik. 
Az óvodai csoportok, és foglalkozások látogatását más személyek részére az 
óvodavezető engedélyezi indokolt esetben 
 
A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a nevelési év helyi rendjében meghatározott 
pedagógiai célokra a nevelési év rendjétől szóló rendeletben meghatározott számú 
munkanapot – nevelés nélküli munkanapként – használhat fel. 

 
Hivatalos ügyek intézése az irodában történik. 
Az óvoda nyitvatartási idején belül reggel 6,45 és 16,15 óra között az 
óvodavezetőnek vagy helyettesének az óvodában kell tartózkodnia. A vezetők 
benntartózkodásán kívüli időben a helyettesítés rendje szerint történik a vezetői 
feladatok ellátása.  
 
 
 
 
6.4.2.A nevelés helyi rendje 
 
A nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart.  
A nevelési év rendjét és a kapcsolódó fő feladatokat a nevelőtestület a tanévnyitó 
értekezleten véglegesíti, így meghatározásra kerül: 

 a nevelőtestületi értekezletek időpontja, 
 munkatársi megbeszélések időpontja, 
 a rendezvények és ünnepségek módja, időpontja, 
 a nevelés nélküli munkanapok programja és időpontja, - egy nevelési 

évben 5 napot nem haladhatja meg, konkrét időpontjáról 7 nappal előbb 
tájékoztatni kell a szülőket, 

 szünetek időpontja, 
 a bemutató foglalkozások rendje, 
 a nyílt napok rendje, ideje, 

 a szülői megbeszélések programja, ideje, 
 a kiemelt nevelési feladatok meghatározása, ezek ellenőrzésének rendje, 

ideje, 

 fejlesztési célok, megvalósítások meghatározása 
 

A munkaterv havonkénti feladatsorát, programjait, felelőseit az aktuális hónapra a 
nevelői faliújságon is meg kell jeleníteni. 
A gyermekeknek a balesetvédelmi „oktatását”, a szabályokra való odafigyelését az 
első hónapban folyamatosan több alkalommal kell ismertetni, hogy szokásszinten is 
kialakuljon. Ennek rögzítése a csoportnaplókban történik. 



6.4.3.Napirend, hetirend 
 

 Az óvodában a HOP-ban elfogadott napi- és hetirend szerint végezzük 
nevelő munkánkat.  

 Ha az óvónő szükségét látja, és nem ütközik az alapelvekkel, 
alapértelmezésekkel, felcserélheti az egyes tevékenységeket. 

 Bármilyen ünnepélyt, ünnepséget rendezünk az óvodában, ezeken a 
napokon szervezett foglalkozást nem tartunk. 

 Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők, a 
Házirendben szabályozottak szerint, gyermeküket az óvodai tevékenységek 
zavarása nélkül az intézménybe hozhassák, illetve vihessék haza. 

 A napi-, és hetirendet a csoportnaplóban rögzítjük és a szülőknek is, 
kiírjuk. 

 Amennyiben szükséges, az óvodavezető vagy helyettese dönthet 
csoportösszevonásról átmenetileg, és huzamosabb időre is.  

 
 
 
 
6.4.4.A dolgozók megbízásának és kijelölésének elvei 
 
Az alkalmazottak feladatokra való kijelölésének és megbízásának, a munkabeosztások 
összeállításának alapelvei: 

 az óvoda zavartalan feladatellátása, 
 a dolgozók egyenletes terhelése, 
 a rátermettség, alkalmasság, speciális képzettség, 
 a szükséges szakmai felkészültség, szakmai érdeklődés, 
 egyéni kívánságok. 

 
A 3 hónapnál hosszabb időtartamra vonatkozó megbízást (pl: állandó helyettesítés, 
pedagógusok kötelező óraszám feletti teendői, munkatervei feladat ellátása, stb.) az 
intézményvezető adja, helyettes javaslatai segítségével. 
 
6.4.5.Helyettesítési elvek 
 
Elsősorban a saját csoportjában dolgozó óvodapedagógus – figyelembe véve a 
váltótárs egészségi állapotát, családi hátterét, törvényes előírásokat, – illetve a 
gyermekeket legjobban ismerő kolléga, hosszan tartó helyettesítés esetén, arányos 
beosztással valósul meg a helyettesítés. 
 
6.4.6.Szabadságolási terv 
 
Minden évben április 30-ig megbeszélve. Az év utolsó hónapjára, a kötelezően 
benntartható szabadságnapokon túl, 2 nap szabadságot vehet ki a technikai dolgozó. 
 

 



6.5 Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati 
rendje 
 
6.5.1 Az óvodaépületet címtáblával, kell ellátni. Az épületen ki kell tűzni a nemzeti 
lobogót. 
Az óvoda minden munkavállalója és kisgyermeke és szülei felelős: 

 a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért, 
 a közösségi tulajdon védelméért, állapotának megőrzéséért, 
  

 az energiafelhasználással való takarékoskodásért, 
6.5.2. A gyerekek az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi 
felügyelettel használhatják. A csoportszobák, tornaterem, stb. használatának rendjét 
a házirendhez kapcsolódó belső szabályzatok tartalmazzák, amelyek betartása a 
gyermekek és a pedagógusok számára kötelező. 
6.5.3 Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit 
elvinni csak az óvodavezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 
 
 
 
 

6.6. A dohányzással kapcsolatos előírások 
 
Az intézményben egész területén tilos dohányzás, illetve terület szélétől 5 
m-es távolságban–a szülők, a munkavállalók és az intézménybe látogatók 
számára. Az intézményben és az óvodán kívül tartott rendezvényeken a dohányzás 
és az egészségre káros élvezeti cikkek fogyasztása tilos! 
Az intézmény munkavállalói, az intézményben tartózkodó vendégek számára a 
dohányzás tilos. A nemdohányzók védelméről szóló törvény 4.§ (8) szakaszában 
meghatározott, az intézményi dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős 
személy az intézmény vezetője. 
 
 

6.7.A gyermek balesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok 

 
A gyerekek számára minden nevelési év elején óvodapedagógusaik tűz-, baleset-, 
munkavédelmi tájékoztatót tartanak, amelynek során – koruknak 
fejlettségüknek megfelelő szinten – felhívják a figyelmüket a veszélyforrások 
kiküszöbölésére. A tájékoztató során szólni kell az óvoda közvetlen környékének 
közlekedési rendjéről, annak veszélyeiről is. A tájékoztató megtörténtét és tartalmát 
dokumentálni kell, a tájékoztatás megtörténtét a pedagógusok aláírásukkal igazolják. 
 
Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a gyerekek és 
szüleik számára minden olyan esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények 
között végeznek valamely tevékenységet (pl. kirándulás, )A tájékoztatást a 
foglalkozást óvodapedagógus köteles elvégezni és adminisztrálni. 
 



A gyermek balesetek bejelentése pedagógusok számára kötelező. Az a 
pedagógus, aki nem jelenti a megtörtént balesetet, mulasztást követ el. A balesetek 
nyilvántartását és a kormányhivatalnak történő megküldését az óvodavezető által 
megbízott munkavédelmi felelős, végzi. 
 
A pedagógusok és egyéb munkavállalók számára minden tanév elején tűz-, 
baleset-,munkavédelmi tájékoztatót tart az intézmény munkavédelmi felelőse. A 
munkavédelmi felelős megbízása az intézmény vezetőjének feladata. A tájékoztató 
tényét és tartalmát dokumentálni kell. Az oktatáson való részvételt az munkavállalók 
aláírásukkal igazolják. 
 

 

7. Az intézmény nevelőtestülete 
 
7.1.1 A nevelőtestület – a köznevelési törvény 70. § alapján – a nevelési–oktatási 
intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az 
intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja a 
nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő 
munkavállalója, valamint a nevelő és oktatómunkát közvetlenül segítő egyéb 
felsőfokú végzettségű dolgozója.  
A nevelőtestület tagjai: - az óvodapedagógusok. 
 
 A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus 

munkakört betöltő munkavállalója, valamint a nevelő és oktató munkát 
közvetlenül segítő egyéb felsőfokú végzettségű dolgozója 

 A nevelési és oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási 
kérdésekben a nevelési – oktatási intézmény működésével kapcsolatos 
ügyekben a köznevelési törvényben és más jogszabályokban meghatározott 
kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel 
rendelkezik. 

 

7.2 A nevelőtestület értekezletei 
 
7.2.1 A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja: 

  
 tájékoztató és munkaértekezletek (általában havi gyakorisággal), 

  
  
 

7.2.2.  A nevelési és oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási 
kérdésekben a nevelési – oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben a 
köznevelési törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, 
egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 
 
 
 
 



7.3 A nevelőtestület szakmai munkaközösségei 
 
7.3.1 A köznevelési törvény 71.§ szerint a szakmai munkaközösség részt vesz az 
intézmény szakmai munkájának irányításában, tervezésében és ellenőrzésében. A 
munkaközösségek segítséget adnak az óvoda pedagógusainak szakmai, módszertani 
kérdésekben. A munkaközösség alapfeladata a pályakezdő pedagógusok, 
gyakornokok munkájának segítése, javaslat a gyakornok mentorának megbízására. A 
munkaközösség – az óvodavezető megbízására – részt vesz az óvoda 
pedagógusainak és gyakornokainak belső értékelésében 
 
 
 

7.4.Nevelőtestületi jogok és feladatok 
 
7.4.1.Nevelőtestületi feladatok 
 
A nevelőtestület jogköre és feladatai összhangban vannak. A nevelőtestületi közösség 
gyakorolja, és tagjai hajtják végre a nevelőtestületi feladatokat, melyek a 
következők: 

 a pedagógia program feladatainak minőségi megvalósítása, 
 a gyermek egységes szellemű nevelése, 
 a gyermek személyiségének, képességeinek fejlesztése, fejlődésük értékelése, 

minősítése, 
 a gyermekek, a szülők, az alkalmazottak emberi méltóságának tiszteletben 

tartása, és jogaik érvényre juttatása, 

 a közösségi élet szervezése, az óvodai hagyományok ápolása, 
 minőségfejlesztési program végrehajtása, 

 a nevelési év munkatervének elkészítése, 
 átfogó értékelések és beszámolók készítése, 
 a törvények, a rendeletek, a belső szabályzatok, és a munkafegyelem előírásainak 

betartása, 

 a létesítmény, és környezet védelme, megóvása. 
 
 
7.4.2.Nevelőtestületi jogkör 
 
A nevelőtestület véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik minden 
óvodát érintő ügyben. 
A nevelőtestület döntési jogköre: 

 a pedagógiai program elfogadása, és módosítása, 
 az SZMSZ és a Házirend elfogadása, és módosítása, 
 minőségfejlesztési program elfogadása, 

 nevelési év munkatervének elfogadása, 
 átfogó értékelések és beszámolók elfogadása, 
 a nevelőtestületet képviselő pedagógus kiválasztása, 
 
 



7.4.3.Nevelőtestületi értekezletek, határozatok 
 
A nevelőtestület feladatainak ellátására számos értekezletet tart. Az értekezletek egy 
részét az éves munkaterv rögzíti. Az értekezletek vonatkozó napirendi pontjához az 
egyetértési jogot gyakorlók (szülői szervezet) képviselőjét meg kell hívni.  
 
7.4.3.1.Nevelőtestületi értekezletet kell tartani: 
 

 a nevelési program és módosítása elfogadására, 
 a szervezeti és működési szabályzat, valamint módosítása elfogadására, 
 a nevelési év előkészítésére, a munkaterv elfogadására, 

 az óvoda éves munkájának értékelésére, egyéb átfogó elemzések, értékelések, 
beszámolók elfogadására, 

 a nevelőtestület képviseletében eljáró óvodapedagógus kiválasztására, 
 a házirend elfogadására, az ötéves pedagógus – továbbképzési terv elfogadására, 
 az óvodavezetői pályáztatáshoz készített vezetési programmal összefüggő 

szakmai vélemény kialakítása, 

 a nevelőtestület véleményének kikérése a vezető helyettes megbízása, illetve 
megbízásának visszavonása előtt, az óvodapedagógusok külön megbízása előtt, 

 nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság megkeresésére a 
hetedik évet betöltött gyerekek újabb nevelési évének megkezdéséhez szükséges 
egyetértés megadására, 

 jogszabályban meghatározott esetekben. 
 A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja: 

 tanévnyitó, tanévzáró értekezlet, 
  
  
  
 Augusztus végén tanévnyitó értekezletre, júniusban az óvodavezető által 

kijelölt napon tanévzáró értekezletre kerül sor. Az értekezletet az óvodavezető 
vezeti. 

 
7.4.3.2.Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell tartani, ha: 
 az óvodavezető összehívja, 

 a nevelőtestület egyharmada kéri, 
 szülői szervezet kezdeményezi, akkor, ha a kezdeményezést a nevelőtestület 

elfogadja. 
 
 
7.4.3.3.Az alkalmazotti közösség értekezlete biztosítja: a szakmai munkát 
végző óvodapedagógusok, valamint a nevelő – fejlesztő munkát közvetlenül segítő 
dajkák, az élelmezésvezető és a kisegítő dolgozók együttműködését. 
 
 
7.4.3.4.Alkalmazotti értekezletet kell tartani: 
 a közoktatásról szóló törvényben meghatározott fenntartói döntések előzetes 

véleményezetése, amelyek az óvoda megszüntetésével, átszervezésével, 



feladatának megváltoztatásával költségvetésének meghatározásával és 
módosításával, vezetői megbízással kapcsolatosak, továbbá 
 

 
 
7.4.3.Nevelőtestületi jogok átruházása 
 
A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére 
tagjaiból – meghatározott időre vagy alkalmilag – bizottságot hozhat létre, illetve 
egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre.  
Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles – a 
félévenkénti nevelési értekezleten vagy rendkívüli esetben azonnal – azokról az 
ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. 
 

 
Ha a nevelőtestület döntési, véleményezési, illetve javaslattevő jogát az óvoda 
valamennyi dolgozóját érintő kérdésekben gyakorolja, akkor munkavállalói 
értekezletet kell összehívni. 
A nevelőtestületi értekezletre – tanácskozási joggal – meg kell hívni a tárgy szerinti 
egyetértési joggal rendelkező közösség képviselőit is. A nevelőtestületi értekezleten a 
nevelőtestület minden tagjának részt kell vennie. Ez alól – indokolt esetben – az 
óvodavezető adhat felmentést. 
 
 

8. Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje 
 
8.1 Az óvodaközösség 
 
Az óvodaközösség az intézménybe járó gyermek, azok szüleinek, az alapítvány 
elnökének és kuratóriumi tagjainak, valamint az óvodában foglalkoztatott 
munkavállalóknak az összessége. 
 

8.2 A munkavállalói közösség 
 
Az óvoda nevelőtestületéből és az intézménynél közalkalmazotti- munkavállalói 
jogviszonyban álló dolgozókból áll. 
Az óvodavezető – a megbízott vezetők és a választott képviselők segítségével az 
alábbi óvodai közösségekkel tart kapcsolatot:, 
  
  

 
 
 
 
 
 
 



8.3.Szülői szervezet és a kapcsolattartás 
 
8.3.1.Az óvodai szülői szervezet 
 
A szülők jogaik érvényesítésére és kötelességeik teljesítésére szülői szervezetet 
(közösséget) hozhatnak létre. Az óvodai szülői szervezet dönt saját működési 
rendjéről, tisztségviselői megválasztásáról, a képviseletről, döntenek arról, hogyan 
tudják segíteni az óvoda nevelő munkáját. A szülők véleményét, javaslatait a szülői 
szervezet vezetője juttatja el az óvodavezetőnek. 
Az óvodai szülői szervezet tagjai, önként jelentkezés alapján tevődnek össze. Ha 
szülőértekezleten jelenlevők többsége elfogadja a tagokat, érvényessé válik 
tagságuk. 
 
8.3.2.Szülői szervezet jogköre 
 
A szülői szervezetnek véleményezési joga van: 

 a működési szabályzatnak a szülőket érintőrendelkezéseiben 
 a házirend megállapításában, 
 a szülőket anyagilag is érintő ügyekben, 
 a szülői értekezlet napirendjének meghatározásában, 

 az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában. 
 
8.3.3.Kapcsolattartás a szülői szervezettel 
 
A szülői szervezetet az óvodavezető egyeztetett időpontban nevelési évenként 
legalább kétszer hívja össze. Hivatalos tájékoztatást ad a munkáról és feladatokról, 
meghallgatja a szülői szervezet véleményét, javaslatait. A szülői szervezet elnöke 
folyamatos kapcsolatot tart az óvodavezetővel és tanácskozási joggal vesz részt 
azokon a nevelőtestületi értekezleteken, melyre meghívást kap. Nevelési évenként 
egyszer tájékoztatja a nevelőtestületet álláspontjáról: 

- a gyermekek érdekeinek, jogainak érvényesüléséről, 
- a pedagógiai munka eredményességéről, 
- a közösségi élet színvonaláról, 
- az intézményi szervezettség és működés rendjéről, 
- a pedagógusok munkájáról, 
- a szülők által vállalt kiadások mértékéről,  
- a szülői szervezet tevékenységéről. 

 

8.3.4. Az intézményi tanács 
 
A köznevelési törvény 73. §-ának (3) bekezdése biztosít a lehetőséget az intézményi 
tanács megalakítására és működtetésére, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 121.§-
a pedig szabályozza az intézményi tanács létrehozásának körülményeit. Tekintve, 
hogy megítélésünk szerint óvodánkban jól működik a szülői szervezet közötti 
egyeztetés, biztosítjuk a fenntartó és a partnerszervezetek közötti 
információáramlást, az intézmény nevelőtestülete és a partnerszervezetek nem 
tartják szükségesnek az intézményi tanács megalakítását 



8.4.Szülői jogok, kötelességek, és a tájékoztatás rendje 
 
8.4.1.Szülői (gondviselő) jogok 
 
A szülőt megilleti a nevelési intézmény szabad választásának joga. Gyermeke 
adottságainak, képességeinek, érdeklődésének, és saját világnézeti 
meggyőződésének megfelelően választhat nevelési intézményt.  
A szülő joga, hogy: 

 Igényelje, kezdeményezze: 
- hogy az óvoda a nevelési programjában és tevékenységében a tájékoztatást 

és az ismereteket tárgyilagosan és többoldalú módon közvetítse, 
- a hit- és vallásoktatást lehetővé tegye. 

 Megismerje: 
- a nevelési programot, 
- az SZMSZ-t, a Házirendet, 
- gyermeke fejlődésének, magaviseletének részletes jellemzőit, értékelését. 

 Részt vegyen: 
- a szülői szervezet munkájában, 
- a szülői képviselők megválasztásában, 
- érdekeit érintő döntések meghozatalában, 
- az óvoda munkájában, 
- vezetői illetve óvónői engedéllyel foglalkozásokon. 

 Választó és választható legyen a szülői szervezetbe. 

 Írásbeli javaslatot tegyen és arra 30 napon belül érdemi választ kapjon. 
 
 
8.4.2.Szülők kötelességei 
 
A szülői (gondviselői) kötelességek: 
 gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 

feltételekről, 
 biztosítsa gyermeke – a közoktatási törvény 24.§-ának (3) bekezdésében 

meghatározottak szerinti óvodai nevelésben való részvételét, 

 figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, 
 rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó óvónővel, 

 elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda 
rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását, 

 megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése 
érdekében, 

 tiszteletben tartsa az óvoda vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi 
méltóságát és jogait. 

 
 
 
 
 
 
 



8.4.3.Szülők szóbeli tájékoztatása 
 
Az óvoda a gyermekről a nevelési év során rendszeres szóbeli tájékoztatást tart. A 
szóbeli tájékoztatás csoportos, vagy egyéni. A szülők csoportos tájékoztatása a szülői 
értekezleteken, megbeszéléseken, az egyéni tájékoztatás a fogadóórán valamint 
egyeztetett időpontban történik. 
Szülői értekezletek rendje: 
 Az óvoda szülői közössége számára nevelési évenként legalább 3-szor, 

a munkatervben rögzített időpontú, rendes szülői értekezletet tart az 
óvodavezető vezetésével. 
Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az óvodavezető, a csoportban 
dolgozó óvónő és a szülői szervezet a közösség problémáinak megoldására. 
A szeptemberi szülői értekezleten a szülők értesülnek a nevelési év rendjéről, 
feladatairól. 

Szülői fogadóórák rendje: 
Az óvónők a szülői fogadóórákon egyéni tájékoztatást adnak a gyermekekről 
szüleik számára. Az óvoda a házirendben rögzített, a szülővel közösen 
egyeztetett időpontú fogadóórát tart.  

 

8.5. Az óvodai dokumentumok nyilvánossága 

 
Az intézmény alapvető dokumentumai az alábbiak: 
  
  
  
 házirend. 

 
A fenti dokumentumok nyilvánosak, azok a vezetői irodában és a folyosókon, 
szabadon megtekinthetők, illetve megtalálhatók az Helyi Önkormányzat honlapján. A 
fenti dokumentumok tartalmáról – munkaidőben – az óvodavezető vagy az általános 
vezető helyettes adnak tájékoztatást. A házirendet minden óvodásunk szülei számára 
a beiratkozást követően az első félévben, illetve a házirend lényeges változásakor 
átadjuk. 
 

8.6. A külső kapcsolatok rendszere és formája 
 
A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletét mint ingyenesen igénybe vehető 
szolgáltatást az intézmény biztosítani köteles, ennek keretében gondoskodni kell 
arról, hogy a gyermekek évente legalább egyszer fogászati , szemészeti,és 
belgyógyászati vizsgálaton vegyenek részt. 
 

Az óvoda rendszere munkakapcsolatot tart fenn a gyerekek iskola-egészségügyi 
ellátását biztosító szervezettel. Az iskola-egészségügyi ellátást 
Bükkszenterzsébet község háziorvosa és védőnője látja el. 
A kapcsolattartást az óvoda vezetője biztosítja az alábbi személyekkel: 

  
 a védőnő, 



 
Az intézményvezető feladatai az egészségügyi ellátás keretében. 

 gondoskodik a szükséges pedagógiai felügyeletről 
 

 szükség szerint a gyermekek vizsgálatokra történő előkészítésének 
megszervezéséről. 

A szülőket minden nevelési év kezdetén tájékoztatjuk az intézmény rendszeres 
egészségügyi ellátásra vonatkozó kötelezettségről, ismertetjük jogaikat, 
kötelezettségeiket, tájékoztatjuk a szűrő vizsgálatok menetéről. 
 
fertőző gyermekbetegség esetén a szülőnek , háziorvosnak az intézményt értesíteni 
kell. Fertőző betegségekről a szülőket értesítjük(faliújságon). 
az intézményben a további megbetegedések elkerülése érdekében fokozott figyelmet 
kell fordítani a fertőtlenítésre, tisztaságra. 
 

8.6.1. A védőnő feladatai 
A védőnő munkájának végzése során együttműködik a település háziorvosával.  
A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény vezetőjével 

elő munkát, előadásokat tart óvodapedagógusokkal 
együttműködve. 

i Szakszolgálat, Családsegítő 
Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, stb.). 
 

8.6.2. A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésével és 
megszüntetésével kapcsolatos feladatok. 
 
A gyermek és ifjúságvédelem az intézmény összes dolgozójának alapvető feladata. 
Ennek végzése során az intézmény vezetője a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 
69.§ (2)/f bekezdésében meghatározott feladatok ellátására gyermek- és 
ifjúságvédelmi felelőst bíz meg a feladatok koordinálásával. A gyermek- és 
ifjúságvédelmi felelős kapcsolatot tart fenn a Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, 
illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más 
személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. A gyermek anyagi 
veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az óvodavezetője indítson eljárást 
rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása érdekében. 
 

9. A gyermekek ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok 
 
9.1 Az óvodai hiányzás igazolása 
 
A hiányzással kapcsolatos szabályozás a házirend feladatköre. Szabályzatunkban a 
hiányzások és késések egységes elbírálása érdekében eljárási szabályokat rögzítünk 
az alábbiakban. 

 A szülő köteles a gyermeke távolmaradását a házirendben meghatározottak 
szerint igazolni. Az igazolásokat az óvodapedagógus a nevelési év végéig 
köteles megőrizni. 



 A mulasztást igazoltnak kell tekinteni a következő esetekben: 

 a szülő előzetes írásbeli, vagy szóbeli kérelmére, 
 orvosi igazolással igazolja távolmaradását, 

 

9.2. Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése 
A szülők tájékoztatása, értesítése a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (3) 
bekezdésének előírásai szerint történik. 
 

9.3. A tanköteles korú és az óvodáztatási támogatásban 
részesülő gyermek esetében: 
 

  igazolatlan nap után: a szülő értesítése 
 az ötödik igazolatlan nap után: a szülő iktatott postai levélben történő 

értesítése 

 a 10. igazolatlan nap után: a lakóhely szerint illetékes jegyző értesítése (a 
másodpéldányt az irattárban kell őrizni) 

 tlan napnál több hiányzás esetén a tanulói jogviszony 
megszüntetése 

 Az értesítést a tanulói jogviszony megszűnését megelőzően legalább két 
alkalommal postai úton is ki kell küldeni, az értesítésben minden alkalommal 
fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. 

 

10. Az intézményi hagyományok ápolása, ünnepek. 
 
20/2012.EMMI rendelet 4.§ (19 

 
10.1.A hagyományápolás célja, nemzeti ünnepek 
 
A hagyományok, népszokások ápolása, értékeink megőrzése, továbbadása különös 
tekintettel a palócság kultúrkincseinek felhasználásával. Arra törekszünk, hogy az 
ünnepek emelkedjenek ki az óvoda mindennapjaiból külsőségekben és belső 
tartalmakban is. A hagyományok, ünnepek megtartása lehetőséget biztosít az érzelmi 
átélésre és örömteli tevékenységre. Az óvoda jó hírnevének megőrzése az 
alkalmazotti és gyermekközösség minden tagjának kötelessége. 
 
 
A nevelőtestület döntése alapján intézményi szintű ünnepélyt tartunk az alábbi 
nemzeti ünnepek előtt: 

 Március 15.  - nyitott óvodai rendezvény 
- sötét szoknyába, nadrágba, fehér blúzba, kitűzött kokárdával ünnepelünk. 

 
10.1.1.Az óvoda hagyományos rendezvényei, ünnepei 

 Karácsony     - nyitott óvodai rendezvény 
 Anyák napja     - csoportonként, bensőséges  

ünnep keretében köszöntjük az 
anyukákat, nagymamákat 

 



 Születés napok    - az ünnepelt csoportos köszöntése. 
 

 Iskolába készülők búcsúztatása  - nyitott óvodai rendezvény. 
 

 
10.1.2.A hagyományápolás további formái 
 
 Advent    - dekorálásban érvényesül. 

 Mikulás    - nyílt nap, barkácsolás a szülőkkel. 
 Luca nap   - tevékenységben érvényesül. 
 Karácsony   - hangulati előkészítés. 
 Újévi jókívánságok  - érzelmi megnyilvánulás, illem. 
 Farsang    - nyílt nap. 
 Zöld ág járás   - énekes tavaszköszöntés. 

 Húsvét    - hangulati előkészítés, locsolkodás. 
 Koma választás   - a csoportok összetartozásának erősítése. 
 Májusfa díszítés   - dekorálás. 
 Pünkösd    - énekek körjáték tanulása. 
 Liba őrzés   - dalok, mondókák tanulásával emlékezés. 

 Palóc eredetű udvari játékok tanulása. 
  
 

10.2.Hagyományőrző feladatok, külsőségek 
 
10.2.1.A hagyományápolással kapcsolatos feladatok 
 
A hagyományápoló feladatokat, időpontokat, felelősöket a helyi nevelési program és 
a munkaterv határozza meg. Alapelv, hogy a rendezvényekre, ünnepélyekre való 
megfelelő színvonalú felkészülés – a képességeket és a rátermettséget figyelembe 
véve - egyenletes terhelést adjon. 
Az intézményi szintű ünnepélyeken és rendezvényeken az óvónők, dajkák részvétele 
kötelező, az alkalomhoz illő és gondozott öltözékben! 
 
10.2.2.Kötelező viselet 
 
Az intézményi nemzeti ünnepen az óvónőknek, gyerekeknek egyaránt ünneplő 
ruhában kell megjelenniük, kifejezve ezzel is a tiszteletadást. 
Ünnepi viselet: sötét szoknya vagy nadrág, fehér blúz. 
Óvodánk egyéb külsőségei: ablakok, termek dekorálása a ünnepnek, rendezvénynek, 
hagyománynak megfelelően. 

 
10.2.3.A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai 
 
Az óvoda hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az óvoda 
hírnevének megőrzése, öregbítése az óvodaközösség minden tagjának joga és 
kötelessége. A hagyományok ápolásával kapcsolatos aktuális feladatokat, 



időpontokat, valamint felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza 
meg. 
 

11.Intézményi védő, óvó előírások 
 
20/2012.EMMI rendelet 128§, 129.§(5)168§,169§ 
 
 A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben meghatározott feladatát 

képezi az, hogy 
- a rábízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez 

szükséges ismereteket átadja, és 
- ezek elsajátításáról győződjék meg, továbbá 
- ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a 

szükséges intézkedéseket megtegye. 

 Minden nevelési év kezdetén, valamint kirándulások előtt és egyéb esetekben 
szükség szerint minden óvodai csoportban – a gyermek életkorának 
megfelelően – ismertetni kell az egészségük és testi épségük védelmére 
vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat és az elvárható magatartásformát. Az 
ismertetés tényét és tartalmát a csoportnaplóba dokumentálni kell. 
A gyermek óvodai életével kapcsolatos szervezési feladatokat, a csoport 
szokásrendszerének kialakítását és betartását oly módon kell ellátni, hogy 
azok a baleset - megőrzést szolgálják. 

 Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásárolhat. A játékot 
használó óvodapedagógus köteles a játékon feltüntetett vagy ahhoz mellékelt 
figyelmeztetést, felíratott és használati utasítást gondosan áttanulmányozni és  

 középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni. 
 Az intézménynek lehetővé kell tenni a szülői szervezet képviselője részvételét 

a gyermekbaleset kivizsgálásában. 

 Minden gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a 
hasonló esetek megelőzésére. 

 Az egészségvédő és biztonsági rendszabályokat – a munka- és balesetvédelmi 
szabályzat követelményeit, - fokozottan kell érvényesíteni az óvodára bízott 
gyermekek esetében. A gyermekek biztonsága, testi épségének megóvása 
nagy felelősségű, kiemelt feladat. Az épületben és a szabadban a gyermekek 
felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak! Séta, kirándulás helyszínét lehetőség 
szerint előre fel kell mérni, 11 gyermekhez 2 óvónőt, vagy 1 óvónőt és 1 
dajkát kell biztosítani. Az óvodapedagógus csak azokért a gyermekekért vállal 
a játékszert a szerint alkalmazni. 

 Ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó óvodapedagógus kötelessége az 
elsősegélynyújtás. Tájékoztatni kell az óvodavezetőt a gyermek kisebb 
sérüléséről is. Bármilyen veszélyforrás észlelése esetén a gyermekcsoportot 
biztonságba kell helyezni, majd azonnal értesíteni kell az óvodavezetőt. A 
gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettséget 
jogszabály szerint kell teljesíteni. 

 A gyermekbaleseteket a rendelet 2. számú mellékletében előírt 
formanyomtatványon nyilván kell tartani. 



 A három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbaleseteket 
haladéktalanul ki kell vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó és közreható 
személyi, tárgyi és szervezési okokat. 

 A balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek 
1-1 példányát a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő 8. 
napig meg kell küldeni a fenntartónak. A súlyos balesetek kivizsgálásába 
legalább felelőséget, akit átvesz, illetve átad a szülőnek vagy megbízottjának. 

 
Az intézményi vagyon és a személyi védelem miatt az épület bejárati ajtaját 
tolózárral zárva kell tartani. Aki szeretne bejönni, csöngetnie kell!  
A dajkák a felelősek, hogy az ajtók zárva legyenek! 
Az épület nyitvatartási ideje után, az épületet utolsónak elhagyó személy feladata, 
hogy meggyőződjön arról, minden zárva van-e, az elektromos berendezéseket 
áramtalanítsa. 
 
11.1.Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események esetére 

 
A rendkívüli események (továbbiakban: „bombariadó”) esetére a 20/2012. (VIII.31.) 
EMMI rendelet 4. § (1)/n szakasza végrehajtására a következő intézkedéseket 
léptetjük életbe. 
A rendkívüli események megelőzése érdekében az óvoda vezetője esetenként, a 
dajkák a mindennapi feladatok végzésekor kötelesek ellenőrizni, hogy az 
épületben rendkívüli tárgy, bombára utaló tárgy, szokatlan jelenség nem 
tapasztalható-e. 
Amennyiben ellenőrzésük során rendellenességet tapasztalnak, haladéktalanul 
kötelesek személyesen vagy telefonon az illetékeseknek jelenteni. 
Bombariadó esetén a legfontosabb teendők az alábbiak: 
 
11.1.1. Ha az intézmény munkavállalója az épületben bomba elhelyezésére utaló 
jelet tapasztal,vagy bomba elhelyezését bejelentő telefon üzenetet vesz, a rendkívüli 
eseményt azonnal bejelenti az óvoda vezetőjének. Az értesített vezető a bejelentés 
valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles elrendelni a bombariadót. 
11.1.2.A bombariadó elrendelése a tűzriadóhoz hasonlóan történik.  
11.1.3. Az óvoda épületében tartózkodó gyermekek és munkavállalók az épületet a 
tűzriadó tervnek megfelelő rendben azonnal kötelesek elhagyni. A gyülekezésre 
kijelölt terület – ezzel ellentétes utasítás hiányában – az általános iskola udvara. Az 
óvodapedagógusok a náluk lévő dokumentumokat mentve kötelesek a csoportokat 
sorakoztatni, a jelen lévő és hiányzó gyerekeket haladéktalanul megszámolni, a 
gyermekek kíséretét és felügyeletét ellátni, a gyermek csoportokkal a gyülekező 
helyen tartózkodni. 
11.1.4. A bombariadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően 
haladéktalanul köteles bejelenteni a bombariadó tényét a rendőrségnek. A rendőrség 
megérkezéséig az épületben tartózkodni tilos! 
11.1.5. Ha a bombariadó bejelentése telefonon történt, akkor az üzenetet észlelő 
munkavállaló törekedjék arra, hogy a fenyegetőt hosszabb beszélgetésre késztesse, 
igyekezzék minél több tényt megtudni a fenyegetéssel kapcsolatban. 
11.1.6. A bombariadó lefújása folyamatos csengetéssel és szóbeli közléssel történik. 
 



11.2.Helységek használati rendje 
 
11.2.1.Alkalmazottak és gyerekek helyiséghasználata 
 
A dolgozók az óvoda helyiségeit nyitvatartási időben csak úgy használhatják, hogy ne 
zavarják a nevelő tevékenységet, és az intézmény más feladatainak előírásait! 
Kötelesek betartani mindenütt a munkavédelmi és balesetvédelmi szabályzat 
előírásait! 
Ha az intézmény alkalmazottja, vagy kívülálló személy az óvoda ebédlőjét vagy 
helyiségeit nyitvatartási idő után igénybe szeretné venni, ezt írásban kérvényezni kell 
a használati cél és időpont megjelölésével a polgármestertől. 
A gyermekek az óvoda helyiségeit és ezek berendezéseit pedagógus felügyelete 
mellett használhatják. 
11.2.2.Berendezések és felszerelések használata, használatba adása külső 
személy részére 
 
A helyiségek felszerelési tárgyainak használata – oktatástechnikai, elektromos 
berendezések stb. – csak a használati utasítás betartásával engedélyezett. 
Ha az alkalmazott kölcsönbe szeretne venni egy intézményi berendezést, akkor ezt az 
óvodavető engedélyezheti. A kölcsönkért tárgyakért, berendezésekért anyagi 
felelősséggel tartozik. 
Az igénybevétel történhet térítéssel, illetve térítésmentesen. 
A helységeket térítésmentesen nevelési, oktatási és közérdekű célra lehet átadni. 
Térítéssel történő használatba adás esetén bérleti szerződést kell kötni, amely a 
jegyző illetve a polgármester ír alá. 
A bérleti szerződés elkészítéséért az óvodavezető a felelős. A bérleti díjat a képviselő 
testület állapítja meg. 
 
 
11.3.Karbantartás és kártérítés 
 
Elsősorban az óvodavezető, de helyettese és élelmezésvezető felelős a különböző 
helyiségek balesetmentes használhatóságáért és az eszközök karbantartásáért. Az 
eszközök, berendezések hibáját a vele dolgozó személy köteles a felsorolt személyek 
valamelyikének a tudomására hozni, és gondoskodni, hogy ne használják, amíg nincs 
megjavítva. A javíthatatlan eszközöket, berendezéseket a szabályzat alapján 
selejtezni kell. 
Az épület felszereltségében és a berendezési tárgyaiban előidézett kárt a 
károkozónak meg kell téríteni a kártérítési szabályok szerint. 
 
 
 
11.4.Az intézményben folytatható reklám és egyéb tevékenységek  
 
2008.évi XLVIII törvény 7§(1),(4) 
 
A reklámtevékenység csak a gyermekek érdekeit szolgáló egészségnevelési, 
környezetnevelési, kulturális célzattal folytatható az óvodavezető engedélyével. Az 



intézmény helységeiben párt, vagy párthoz kötődő társadalmi szervezet nem 
működhet. 
 
 

12.Kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés 
megállapításának szabályai 
 
Kereset kiegészítés speciális feladatok teljesítése esetén adható az óvodában, annak 
a dolgozónak, aki:, 

-  vezető-helyettesi feladatokat lát el, 
-  irányítja a minőségfejlesztési, minőségirányítási munkát, 
-  erősíti az óvoda hírnevét valamilyen kiemelkedő tevékenységgel, 
-  olyan önként vállalt, a köz javát szolgáló tevékenységet vállal, végez, melyért  
nem jár munkabér, fizetés. 

A kiemelkedő munkavégzésért járó keresetkiegészítésben az óvodapedagógusokon 
kívül az óvoda más munkakörben dolgozók is részesülhetnek. 
  
 

13.Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások 
 
Az óvodai ellátás, ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás. 
Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások köre: 

 a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai éltet magába foglaló 
foglalkozások; 

 szükség esetén logopédiai, dyslexia megelőző foglalkozások szervezése; 
 a sajátos nevelési igényű gyermekek számára napi 2 óra felzárkóztató 

foglalkozás; 
 a gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete; 
 az óvoda létesítményeinek, eszközeinek használata az ingyenes szolgáltatások 

igénybevételéhez. 
 

13.1.Kötelező óvodáztatás 
 
Térítési díj 
 
Bizonyos szolgáltatások fizetés ellenében vehetők igénybe, melyért térítési díjat kell 
fizetni. A térítési díj mérséklését vagy elengedését írásban kérvényezni kell. 
Óvodánkban térítési díjat kell fizetni: 

 az étkezés igénybevételéért. 
Az étkezési térítési díjakat utólagosa kell megfizetni következő hónap 2. hetében az 
élelmezésvezetőnél. 
A befizetésre biztosított pénztári időpont a hirdető és az élelmezésvezető ajtaján van 
kifüggesztve.  
 
 
 
 



 A három éves kortól kötelező óvodai nevelés.  
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől 
hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek 
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától 
legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. 
 Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2012. szeptember 1. előtt 
születtek, és még nem járnak óvodába. Az óvoda a gyermek hároméves korától a 
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.  
Az óvoda az üresen maradt férőhelyekre felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik 
életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a 
településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves 
és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.  
 
Óvodakötelezettség: abban az évben, amelyben a harmadik életévét betölti a 
gyermek, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodába járni, melynek 
teljesítéséért a szülő a felelős. A Nemzeti Köznevelési Törvény 2015. szeptembertől 
teszi kötelezővé a 2015. augusztus 31- ig 3. életévét betöltött gyermekek felvételét, 
amely kötelezettség alól – 5 éves korig – indokolt esetben felmentést kérhet a szülő. 
 
 Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt 
álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A 
szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke ötezer forinttól 
százötvenezer forintig terjedhet. Az óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítése A 
fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat 
benyújtásának határidejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben 
szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc 
nappal. 
 Az év közben jelentkező – pl. költözés miatt – gyermekek szülei a gyermek óvodai 
felvételét, átvételét év közben bármikor kérhetik.  
 
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:  
 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított, 

érvényes okmányok:  
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata  
 a gyermek személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa 

(lakcímkártya) 
 a gyermek társadalombiztosítási igazolványa (TAJ)  
 továbbá a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya). 

 
 Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők 
száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, - a jogszabályban leírtak szerint - 
az óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvoda 
köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki óvodaköteles korba lép, ha lakóhelye, 
ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (kötelező felvételt 
biztosító óvoda) 
 
 



14.Gyermekvédelmi rendszer, és más intézményekkel való 
kapcsolattartás kérdései 
 
A gyermekvédelmi rendszerhez tartoznak a közoktatás intézményei, elsősorban a 
nevelési-oktatási intézmények és a nevelési tanácsadók. E rendszerhez tartoznak 
azonban: 
- az egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézmények, a védőnői szolgálat, a háziorvos,  
- a gyermekjóléti szolgálat, a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ, 
- a rendőrség, az ügyészség, 
- a bíróság. 
Az óvodának a legfontosabb partnere a gyermekjóléti szolgálat, amelyhez jelzéssel 
kell élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén. 
Feladat:  

- hatósági eljárást kezdeményezni, ha a gyermek bántalmazását, súlyos 
elhanyagoltságát vagy egyéb más veszélyeztető okot állapítanak meg, 
valamint akkor is, ha a gyermek önmagát veszélyezteti. 

- felderítse a gyermekek fejlődését veszélyeztető okokat, és pedagógiai 
eszközökkel törekedjen a káros hatások megelőzésére, ellensúlyozására. 

 
Az óvoda közvetlenül is ellát gyermekvédelmi feladatot a gyermek napközbeni 
ellátásának megszervezésével.  
Az óvoda akkor tud eleget tenni, ha a gyermek- és ifjúsági feladatok ellátásában 
közreműködnek a pedagógusok is. E tevékenység ellátása munkaköri kötelezettsége 
minden pedagógusnak, mivel alapvető feladatai közé tartozik a gyermek fejlődését 
veszélyeztető körülmények megelőzése, okainak feltárása és az okok 
megszüntetésében való közreműködés. 
 
14.1.Az óvoda Pedagógiai programjának tartalmaznia kell: 
 

- a gyermek személyiségének fejlődését, 
- közösségi életre való felkészítését, 
- szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek differenciált fejlesztését, fejlődésének 

segítését, 
- a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet, 
- a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit meghatározó 

intézményi előírások. 
 
Az intézmény munkájának szakszerű, hatékony megszervezéséért az intézmény 
vezetője tartozik felelősséggel. A felelősség magában foglalja: 

- a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért való 
felelősséget is, 

- a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítását is. 
 
Segítő, amelynek közreműködésével a vezető meg tudja fogalmazni az intézményi 
szintű feladatokat, elvárásokat, illetőleg a gyermek- és ifjúságvédelmi munka 
elhelyezését a nevelőmunka körei között. 
 



Az intézményen belül ki kell jelölni azt a személyt, aki munkaköri feladatként segíti a 
pedagógusokat a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok ellátásában.  
Az óvodában a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladatait elláthatja az óvoda 
vezetője is vagy megbízható a tevékenység ellátásával a vezető helyettest is. 
 
14.2.A szülőket értesíteni kell: 
 
- év kezdetekor, hogy ki az, aki ellátja a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 
feladatait, 
- ez a személy hol és mikor kereshető fel. 
- a gyermek szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, kivéve ha, 
az adatközlés súlyosan sértené vagy veszélyeztetné a gyermek érdekét. 
 
 
 
 
 
14.3.A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős legfontosabb feladatai: 
 

- tájékoztassa a szülőt arról, milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt 
kereshetnek fel problémájukkal, 

- megismerje a veszélyeztetett gyerekeket, és a szülőkkel, pedagógusokkal 
történő beszélgetés során feltárja a gyermeket veszélyeztető okokat. 

- indokolt esetben kezdeményezze az óvodavezetőnél, hogy értesítse a 
gyermekjóléti szolgálatot, 

- vegyen részt az esetmegbeszéléseken, 
- anyagi veszélyeztetettség esetén kezdeményezze az óvodavezetőnél, hogy 

indítson eljárást az illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál 
a rendszeres vagy gyermekvédelmi támogatás megállapítása érdekében, 
esetleg a támogatást természetbeni ellátás formájában nyújtása céljából. 

 
14.4.Együttműködés a gyermekjóléti szolgálattal 
 
Az óvoda gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatinak ellátását a 
gyermekjóléti szolgálat segíti. A gyermekjóléti szolgálat együttműködése az óvoda 
nevelő munkájának segítése folyamatos tevékenységi forma, amelynek meg kell 
előznie annak a helyzetnek a kialakulását, amikor már az óvodának külső segítséget 
kell kérnie a rábízott gyermek, illetőleg gyermekközösség védelme érdekében.  
 
A gyermekjóléti szolgálat nyújthat segítséget ahhoz, hogy az óvodai nevelési 
programban megfogalmazott gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok, 
a szociális hátrányok enyhítő tevékenységek hatékony megelőző funkciót tudjanak 
betölteni. 
 
Hatékony együttműködési forma: 
- a gyermekjóléti szolgálat feladataiban közreműködők és a nevelőtestület tagjai 
közös értekezleten tekintik át a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos 
feladatokat, adott esetben a megoldásra váró konkrét ügyeket. 



Záró rendelkezések 
 
Jelen szervezeti és működési szabályzatot (SZMSZ) csak a nevelőtestület 
módosíthatja a fenntartó és a szülői munkaközösség véleményének kikérésével. 
Az intézmény eredményes és hatékony működtetéséhez szükséges további 
rendelkezéseket – mint pl. a belső ellenőrzés szabályzatát, az irat- és pénzkezelés, 
bizonylatolás rendjét, az intézményi gazdálkodás szabályait – önálló szabályzatok 
tartalmazzák.  
E szabályzatok, mint óvodavezetői utasítások jelen SZMSZ változtatása nélkül 
módosíthatók. A hatálybalépéssel egyidejűleg érvényét veszti az óvoda …../20 sz. 
szervezeti és működési szabályzata. A hatályba léptetett szervezeti és működési 
szabályzatot meg kell ismertetni az óvoda azon alkalmazottaival is, akik nem tagjai a 
nevelőtestületnek, valamint azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával és 
meghatározott körben használják helyiségeit. 
Az SZMSZ -ben foglalt rendelkezések megtartása az óvoda valamennyi 
alkalmazottjára kötelező, megszegése esetén az óvodavezető munkáltatói jogkörében 
intézkedhet. 
A fenti –módosításokkal egybeszerkesztett és mellékleteket is tartalmazó – Szervezeti 
és Működési Szabályzatot a Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda nevelőtestülete 
a 2017. augusztus. 27-én megtartott határozatképes nevelőtestületi értekezletén 
.100%-os szavazataránnyal elfogadta. Ezt a tényt az óvodavezető és a 
jegyzőkönyvvezető aláírásukkal tanúsítják. 
 
 
Bükkszenterzsébet, 2017 szeptember1. 
 
 
jegyzőkönyv-hitelesítő       óvodavezető 
 
 
 
5.2. Nyilatkozat 
 
1. A szülői szervezet képviseletében nyilatkozom arról, hogy a Szervezeti és 
Működési Szabályzat elfogadása előtt véleményezési jogunkat gyakorolhattuk, és a 
módosításokhoz egyetértésünket adtuk. 
 
 
Bükkszenterzsébet, 2017.szeptember 01. 
 
 

szülői szervezet vezetője 
 
 
 
 

 



1. számú melléklet 
 

 
A nevelőtestület működésére vonatkozó általános szabályok 

 
 
A nevelőtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét a 
közoktatásról szóló törvény 56-57.§-ai, valamint a rendelet 29.§-a határozza meg. 
 
A nevelőtestület a nevelési év folyamán rendes és rendkívüli értekezletet tart. 
 
A nevelőtestület értekezletei az óvoda munkatervében meghatározott napirenddel és 
időponttal az óvoda vezetője hívja össze. 
 
Az óvodavezető a rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásáról a napirend 
három nappal előbb történő kihirdetésével intézkedik. 
 
A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásának nevelőtestületi 
kezdeményezéséhez a pedagógusok egyharmadának aláírása, valamint az ok 
megjelölése szükséges. Az értekezlet foglalkozási időn kívül a kezdeményezéstől 
számított nyolc napon belül össze kell hívni. 
 
A nevelőtestületi értekezlet előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos 
rendelkezések: 
 
A nevelőtestületi értekezletet az óvodavezető készíti elő. A nevelőtestület írásos 
előterjesztés alapján tárgyalja, 

- a nevelési program, 
- az SZMSZ, 
- a házirend, 
- a munkaterv, 
- az óvodai munkára irányuló átfogó elemzés, 
- a beszámoló, 

elfogadásával kapcsolatos napirendi pontokat.  
 
A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához mag kell hívni a 
véleményezési jogot gyakorló szülői szervezet képviselőjét. 
 
A nevelőtestületi értekezlet levezető elnöki feladatait az óvodavezető, 
akadályoztatása esetén a helyettes látja el. A jegyzőkönyv hitelesítésre az értekezlet 
két nevelőtestületi tagot választ. 
 
Ha a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel hozható döntésekor szavazategyenlőség 
keletkezik, a határozatot az óvodavezető szavazata dönti el. A nevelőtestület 
döntéseit határozati formában kell megszövegezni. A határozatokat sorszámozni kell 
és azokat nyilvántartásba kell venni. 
 
 



A nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvével kapcsolatos teendők: 
 A jegyzőkönyvet a munkatervben meghatározott személy vezeti. 
 Az értekezletet követő három napon belül kell elkészíteni. 

 Az óvodavezető, a jegyzőkönyvezető és két hitelesítő írja alá. 
 Csatolni kell mellé a jelenléti ívet. 
A nevelőtestület akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen 
van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. 
Az óvodavezető megbízással kapcsolatos rendkívüli nevelőtestületi értekezlethez a 
nevelőtestület kétharmadának, az alkalmazotti közösség értekezletének 
határozatképességéhez az óvodában dolgozók kétharmadának jelenléte szükséges. 
A határozatképesség megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni azt, hogy a 
közalkalmazotti jogviszonya szünetel, amennyiben meghívás ellenére nem jelenik 
meg. 
Az intézmény vezetésére vonatkozó program és a fejlesztési elképzelések 
támogatásáról (vagy elutasításáról) a nevelőtestület titkos szavazással határoz, 
egyébként döntéseit nyílt szavazással hozza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. számú melléklet 
 
 

ADATKEZELÉSI  SZABÁLYZAT 
 
 
Általános rendelkezések 
 
1. Az adatkezelési szabályzat célja 
 
Az alkalmazottak, valamint a gyerekek adatainak nyilvántartása, kezelése, 
továbbítása, nyilvánosságra hozatala, intézményi rendjének megállapítása, az ezekkel 
összefüggő adatvédelmi követelmények szabályozása. 
 
2. A szabályzat alapját képező jogszabályok 
 

 a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságra szóló 1992. 
évi LXIII. törvény 

 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, különös tekintettel a 2. számú 
mellékletre 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/B-D §-ai és az 
5. számú melléklete 

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM-
rendelete és 4. számú melléklete 

 
3. A szabályzat hatálya 
 
3.1. A szabályzat hatálya kiterjed az óvoda vezetőjére, vezető beosztású 

alkalmazottaira, minden közalkalmazottjára, továbbá az intézmény 
gyermekeire. 

3.2. Ezen szabályzat szerint kell ellátnia 
- a közalkalmazotti alapnyilvántartást, valamint a közalkalmazott személyi 

iratainak és adatainak kezelését (továbbiakban együtt: közalkalmazotti 
adatkezelés), továbbá 

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

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

4. a szabályzatban használt fogalmakhoz a Függelék szerint Értelmező 
rendelkezése kapcsolódnak. 

 
 
 
 



1. rész 
 

A közalkalmazottakra vonatkozó adatkezelés 
 
1. Felelősség a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő feladatok 

kezeléséért 
 
1.1 Az intézményben a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok 

kezeléséért felelőséggel tartozik: 
- az óvoda vezetője 
- a teljesítményértékelésben részt vevő vezető 
- a személyügyi adatkezelésben bármilyen formában közreműködő 

közalkalmazott 
- a közalkalmazott a saját adatainak közlése tekintetében 

1.2 Az óvodavezetője felelős a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok 
védelmére és kezelésére vonatkozó jogszabályok, valamint a szabályzatban 
rögzített előírások megtartásáért, illetve e követelmények ellenőrzéséért. 

1.3 Az óvodavezető felelős az illetményszámfejtés körébe tartozó adatok 
intézményen belüli feldolgozása és továbbítása során az adatvédelmi 
rendelkezések betartásáért. 

 
2. Az alkalmazottak nyilvántartott adatai 
 
2.1 A közoktatásról szóló törvény alapján nyilvántartott adatok: 
a) név, születési hely és idő, állampolgárság: 
b) lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, azonosító szám: 
c) munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok: 

- iskolai végzettség, szakképzettség, alkalmazási feltételek igazolása; 
- munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, 

besorolással kapcsolatos adatok;  
- alkalmazott részére adott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek; 
- munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatokra történő megbízás, 

munkavégzésre irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre 
kötelezés; 

- munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat 
terhelő tartozás és annak jogosultja; 

- szabadság, kiadott szabadság; 
- alkalmazott részére törtnő kifizetések és azok jogcímei; 
- az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei; 
- az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei; 
- a többi adat az érintett hozzájárulásával. 

2.2 A közoktatásról szóló törvény szerint nyilvántartott és kezelt adatok köre 
alapvetően megegyezik a közalkalmazottak jogállásáról szóló 5. Számú 
mellékletében meghatározott adatkörök adataival, ezért az alkalmazottak 
adatainak nyilvántartására a közalkalmazotti alapnyilvántartás vezetése szolgál 
a szabályzat melléklete szerinti adatkörök formájában. 



2.3 A közalkalmazotti alapnyilvántartás rendezetten tárolja és feldolgozza a 
közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyával összefüggésben keletkezett és 
azzal kapcsolatban álló adatait. 

2.4 A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörén kívül – törvény eltérő 
rendelkezése hiányában – adatszerzés nem tartható nyilván. 

2.5 Az óvoda külön törvény alapján nyilvántartja a közalkalmazott 
bankszámlaszámát, valamint a magán-nyugdíjpénztári tagságával kapcsolatos 
adatokat. 

 
3. Az alkalmazotti adatkezelésben közreműködők feladatai 
 
3.1 Az intézmény közalkalmazottainak adatkezelését az óvodavezető végzi. 
3.2 A magasabb vezető beosztású óvodavezető tekintetében a közalkalmazotti 

adatkezelést a munkáltatói jogokat gyakorló fenntartó szerv látja el. 
3.3 Az adatkezelés során gondoskodni kell arról, hogy: 

- a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat és megállapodás az 
adatkezelés teljes folyamatában megjelenjen a jogszabályi rendelkezések 
tartalmának; 

- a személyi iratra csak olyan adat, illetve megállapodás kerülhessen, amelynek 
alapja közokirat vagy közalkalmazott írásbeli nyilatkozata, írásbeli 
rendelkezése, bíróság vagy más hatóság döntése, jogszabályi rendelkezés; 

- a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat helyesbítésre kerüljön, ha a 
személyi iraton szereplő adat a valóságnak már nem felel meg; 

- a közalkalmazott írásbeli hozzájárulásának beszerzése az önkéntes 
adatszolgáltatás körébe tartozó adatok nyilvántartást megelőzően történjen 
meg. 

 
4. A közalkalmazotti alapnyilvántartás vezetése, az adatok továbbítása 
 
4.1 A közalkalmazotti alapnyilvántartás számítógépes módszerrel is vezethető. Ez 

esetben – a következő kivételekkel – papír alapú adatlapot nem kell vezetni. A 
számítógéppel vezetett adatokat ki kell nyomtatni 

- a közalkalmazott adatainak első alkalommal történő felvételekor, hogy az 
aláírásával igazolja az adatok valódiságát, 

- a közalkalmazott áthelyezésekor, 
- a közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén, 
- a betekintési jog gyakorlójának erre irányuló külön kérelmére azokat az 

adatokat, amelyekre betekintési joga kiterjed. 
4.2 A 4.1 pont alapján készített iratokat személyügyi iratként kell kezelni. 
4.3 A számítógépes módszerrel vezetett alapnyilvántartásból a közalkalmazotti 

jogviszony megszűnése és végleges áthelyezés esetén azonnal és véglegesen 
törölni kell a közalkalmazott személyazonosító adatait. Statisztikai célokból a 
személyazonosításra alkalmatlan adatok továbbra is felhasználhatók. 

4.4 Az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
megsemmisítés, jogosulatlan továbbítás és nyilvánosságra hozatal ellen a 
számítógépen vezetett közalkalmazotti alapnyilvántartás technikai védelmére 
vonatkozó szabályokat az informatikai szabályzat tartalmazza. 



4.5 A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a munkáltató megnevezése, a 
közalkalmazott neve, továbbá a besorolására vonatkozó adat közérdekű, 
ezeket az adatokat a közalkalmazott előzetes tudta és beleegyezése nélkül 
nyilvánosságra lehet hozni. 

4.6 A közérdekű adatokon kívül a közalkalmazott nyilvántartott adatairól – a 4.8 
pont adattovábbítás kivételével – tájékoztatás nem adható a közalkalmazott 
személyi anyagát az áthelyezéshez kapcsolódó eset kivételével kiadni nem 
lehet. 

4.7 Az óvoda a nem nyilvános személyes adatokat csak törvényben meghatározott 
esetekben és célokra, illetve az érintett közalkalmazott erre irányuló írásbeli 
hozzájárulásával használhatja fel, vagy adhatja át harmadik személynek. 

4.8 A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörébe tartozó és a közoktatásról 
szóló törvény 2. számú mellékletében felsorolt adatok – a 2.sz. melléklet 3. 
pontja alapján – továbbíthatók: a fenntartónak(helyi önkormányzatnak), a 
kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, államigazgatási 
szerveknek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezése ellenőrzésére 
jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak. Ezen kívül a Kjt. 83/D§-a 
szerint a közalkalmazott felettesének, a minősítést végző (óvodában: a 
teljesítményértékelésben közreműködő vezetőnek),a törvényességi ellenőrzést 
végző szerveknek, a fegyelmi eljárást lefolytató testületnek vagy 
személynek(óvodában: a vizsgálóbiztosnak és a fegyelmi tanács tagjainak). 

4.9 Az adattovábbítás a 4.9 pontjában felsoroltak írásos megkeresésére postai 
úton ajánlott küldeményként, kézbesítés esetén átadókönyvvel történhet. 
Intézményen belül papír alapon, zárt borítékban. 

4.10 Az adattovábbításra az óvoda vezetője jogosult. Az illetményszámfejtő hely 
részére történő adattovábbításban a helyettes működhet közre. 

 
5. A közalkalmazott jogai és kötelességei 
 
5.1 A közalkalmazott a saját személyi anyagát, az alapnyilvántartásba, illetve a 

személyes adatait tartalmazó egyéb nyilvántartásokba, személyi iratokba 
korlátozás nélkül betekinthet, azokról másolatot vagy kivonatot kérhet, illetve 
kérheti adatai helyesbítését, kijavítását. Tájékoztatást kérhet személyes 
irataiba történő betekintésről, adatszolgáltatásról, személyi anyagának más 
személyhez történő megküldéséről. 

5.2 A közalkalmazott az általa szolgáltatott adatai helyesbítését és kijavítását az 
óvodavezetőtől írásban kérheti. A közalkalmazott felelős azért, hogy az általa a 
munkáltató részére átadott, bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek és 
aktuálisak legyenek. 

5.3 A közalkalmazott az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül 
köteles írásban tájékoztatni az óvodavezetőt, aki 3 napon belül köteles 
intézkedni az adatok aktualizálásáról. 

 
6. Személyi irat 
 
6.1 A közalkalmazotti szempontból személyi irat minden – bármilyen anyagon, 

alakban és bármilyen eszköz felhasználásával keletkezett – adathordozó, 
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor (ide értve a közalkalmazotti 



jogviszony létrehozását kezdeményező iratokat is), fennállása alatt, 
megszüntetésekor, illetve azt követően keletkezik, és a közalkalmazott 
személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz.  

 
6.2 A közalkalmazotti álláshelyekre kiírt pályázatokra (álláshirdetésekre) 

beérkezett, valamint az elbírálás során keletkezett iratként, de más 
ügyiratoktól elkülönítve kell iktatni és kezelni. 

 
6.3 A személyi iratok körébe az alábbiak sorolandók: 

- a személyi anyag iratai, 
- a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok, 
- a közalkalmazottnak az alkalmazotti jogviszonyával összefüggő más 

jogviszonyaival kapcsolatos iratok (adóbevallás, fizetési letiltás), 
- a közalkalmazott sajátkérelmére kiállított vagy önként átadott, adatokat 

tartalmazó iratok. 
 
6.4 Az iratokban szereplő személyes adatokra a személyes adatok védelméről szól 

törvény rendelkezései vonatkoznak. 
 
7. A személyi irat kezelése 
 
7.1 Az intézményállományába tartozó közalkalmazottak személyi iratainak őrzése, 

a személyi számítógépes nyilvántartó rendszer működtetése az óvodavezető 
feladata. 

 
7.2 A személyi iratokba betekinteni jogosult szervek és személyek: a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 83/D §-ában meghatározott 
személyek, azaz 

 - a közalkalmazott felettese, 
 - a teljesítményértékelést végző személy, 
 - feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző szerv, 
 - a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy, 
 - munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság, 
 - a közalkalmazott ellen indult büntetőeljárásban nyomozó hatóság, az ügyész  

és a bíróság, 
 - az illetmény- számfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal megbízott 

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

kivizsgáló szerv és a munkavédelmi szerv. 
 
 
 
7.3 Az intézményben keletkezett személyi iratok kezelése jelen szabályzat, 

valamint a 11/1994. (VI. 8.) MKM – rendelet iratkezelési előírásai alapján 
történik 

 



7.4 A közalkalmazotti jogviszony létrehozásának elmaradása esetén a 
közalkalmazotti jogviszony létrehozását kezdeményező iratokat vissza kell adni 
az érintettnek. 

 
7.5 A személyi anyag tartalma: 

- a közalkalmazotti alapnyilvántartás, 
- a pályázat vagy a szakmai önéletrajz, 
- az erkölcsi bizonyítvány, 
- az iskolai végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevél másolata, 
- a továbbképzés elvégzéséről szóló tanúsítvány másolata, 
- iskolarendszeren kívüli képzésben szerzett bizonyítvány másolta, 
- a kinevezés és annak módosítása, 
- a vezetői megbízás és annak visszavonása, 
- a címadományozás, 
- a besorolás iratai, közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos iratok, 
- az áthelyezésről rendelkező iratok, 
- a teljesítményértékelés, 
- a közalkalmazotti jogviszonyt megszüntető irat, 
- a hatályban lévő fegyelmi büntetést kiszabó határozat, 
- a közalkalmazotti igazolás másolata. 

 
7.6 A 7.5 pontban felsorolt iratokat (személyi anyagként) minden esetben 

együttesen kell tárolni. 
 
7.7 A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a közalkalmazotti lapnyilvántartással 

együtt össze kell állítani a közalkalmazott személyi anyagát. Törvény eltérő 
rendelkezésének hiányában a személyi anyagban a személyi iratokon kívül 
más irat nem tárolható. 

 
7.8 A személyi iratokat tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük 

sorrendjében, az e célra személyenként kialakított iratgyűjtőben kell őrizni. Az 
elhelyezett iratokról tartalomjegyzéket kell készíteni, amely tartalmazza az 
iktatószámot és az ügyirat keletkezésének időpontját is. 

 
7.9 A személyi anyagnak egy betekintési lapot is kell tartalmaznia, amelyen jelölni 

kell a személyi anyagba történő betekintés tényét, jogosultjának személyét, 
jogszabályi alapját és időpontját, a megismerni kívánt adatok körét, a 
betekintő aláírását. A betekintési lapot a személyi anyag részeként kell kezelni. 

 
7.10 A közalkalmazott személyi anyagába, egyéb személyi irataiba, illetve az 

alapnyilvántartásba a Kjt. 83/D§-ában felsorolt személyek a „Betekintési lap” 
kitöltését követően jogosultak betekinteni, kivéve a nemzetbiztonsági 
szolgálatról szóló 1995. évi CXXV. törvény 42.§-ában foglalt eseteket. 

 
7.11 A közalkalmazotti jogviszony megszűnése estén a tartalomjegyzéket és a 

betekintési lapot le kell zárni, és a személyi anyagot irattározni kell. A 
közalkalmazotti jogviszony megszűnése után a közalkalmazott személyi iratait 
az irattározási tervnek megfelelően a központi irattárban kell elhelyezni. Az 



irattárba elhelyezés előtt az iratgyűjtő tartalomjegyzékén fel kell tüntetni az 
irattárazás tényét, időpontját és az iratkezelő aláírását. 

 
7.12 A személyi anyagot – kivéve azt, amelyet áthelyezés esetén átadtak – a 

közalkalmazotti jogviszonymegszűnésétől számított ötven évig kell megőrizni. 
 
 

2. rész 
 

A gyermekek adatainak kezelése és továbbítása 
 
  
1. Felelősség a gyermekek adatainak kezeléséért 
 
1.1 Az óvoda vezetője felelős a gyermekek adatainak nyilvántartásával, 

kezelésével, továbbításával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések és a 
Szabályzat előírásainak megtartásáért, valamint az adatkezelés ellenőrzéséért. 

 
1.2 Az óvodavezető általános helyettese, az óvodapedagógusok munkakörével 

összefüggő adatkezelésért tartoznak felelősséggel. 
 
2. A gyermekek nyilvántartható és kezelhető adatai 
 
2.1 A gyermekek személyes adatai a közoktatásról szóló törvényben 

meghatározott nyilvántartások vezetése céljából, pedagógiai célból, 
pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs feladatok ellátása céljából, 
gyermekvédelmi célból, egészségügyi célból a célnak megfelelő mértékben, 
célhoz kötötten kezelhetők. 

 
2.2 A közoktatásról szóló törvény 2. számú melléklete alapján nyilvántartott 

adatok: 
 

a) gyermek neve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakóhelye, 
tartózkodási helyének címe, nem magyar állampolgár esetén a Magyar 
Köztársaság területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító 
okirat megnevezése, száma; 

b) a szülő neve, lakhelye, tartózkodási helye, telefonszáma; 
c) a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok; 
d) a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok; 
e) a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermek rendellenességére 

vonatkozó adatok; 
f) a gyermekbalesetre vonatkozó adatok; 
g)  a többi adat a szülő írásbeli hozzájárulásával, valamint 
h) jogszabályban biztosított kedvezményekre való jogosultság elbírálásához és 

igazolásához szükséges azon adatok, amelyekről megállapítható a jogosult 
személye és a kezdeményre való jogosultsága. 

 
 



3.     Az adatok továbbítása 
 
3.1 Az adattovábbításra az óvodavezető jogosult. 

A gyermek adatai a közoktatásról szóló törvényben meghatározott célból 
továbbíthatók az óvodából: 

a) fenntartó, bíróság, rendőrség ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv, 
nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat, 

b) sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési zavarra, magatartási 
rendellenességre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat 
intézményeinek, illetve onnét vissza, 

c) az óvodai fejlődéssel, iskolába lépéshez szükséges fejlettséggel kapcsolatos 
adatok a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának, 

d) a gyermek óvodai felvételével, átvételével kapcsolatosa az érintett óvodához, 
e) az egészségügyi feladatot ellátó intézmények a gyermek egészségügyi 

állapotának megállapítása céljából, 
f) a családvédelemmel foglalkozó intézményeknek, szervezeteknek, 

gyermekvédelemmel foglalkozó szervezeteknek, intézménynek a gyermek 
veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából. 

 
3.2 Nem szükséges az adattal kapcsolatosan rendelkezésre jogosult beleegyezése 

az adattovábbításhoz, ha az óvoda vezetője a gyermekek védelméről szóló 
törvényrendelkezése alapján azért fordult 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-e 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 fel kell tüntetni. A szülőt külön kell tájékoztatni arról, hogy 
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 naplóban az adatokat a jelentkezéskor a szülőtől az 

óvodavezető illetve a délelőttös óvónő veszi fel. A közoktatási törvény 2. 
számú melléklete alapján a nyilvántartható 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 gyerekek nyilvántartására szolgáló felvételi és mulasztási 
naplót gyermekcsoportonként óvodapedagógusok vezetik. 

 



4.4 Az óvodai foglalkozásról az óvodapedagógusok foglakozási illetve 
csoportnaplót vezetnek. 

 
4.5 A felvételi és mulasztási, valamint a csoportnapló , a gyermek óvodai 

fejlődésével kapcsolatos adatok, a beilleszkedési, magatartási nehézséggel 
küzdő gyermek rendellenességére vonatkozó adatok, a gyermekvédelem 
körébe tartozó adatok biztonságos kezeléséről és őrzéséről a csoportban 
dolgozó óvodapedagógusok gondoskodnak; az iratokat az e célra 
rendelkezésre álló szekrényben zárja el. 

 
4.6 A gyermekbalesetre vonatkozó adatok kezelésében közreműködik a munka- és 

balesetvédelmi feladatokkal megbízott óvodapedagógus. 
 
4.7 A jogszabályban biztosított kedvezményekre való jogosultság megállapításához 

szükséges adatok kezelésében közreműködik a helyettes illetve az 
élelmezésvezető. 

 
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 esetén 5 év, a gyermekvédelmi 
ügyekben 3 év a 11/1994. (VI. 8.) MKM - rendelet melléklete szerint. 

 
4.9 A gyermek személyes adatai kezelésének célhoz kötöttsége következtében 

gondoskodni kell arról, hogy az adatkezelés céljának megszűnésekor a 
gyermekről tárolt személyes adatok törlésre vagy megsemmisítésre 
kerüljenek. 

 
4.10 A gyermekre vonatkozó minden adat továbbítása az óvodavezető aláírásával 

történhet. Akadályoztatása esetén a helyettesi rend szerint kell eljárni. 
 
5.      Titoktartási kötelezettség 
 
5.1 Az óvodavezetőt, a helyettest, az óvodapedagógust, továbbá azt, aki 

esetenként közreműködik a gyermek felügyeletének ellátásában, hivatásánál 
fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a 
gyermek és családjával kapcsolatos minden olyan tényre, adatra, információra 
vonatkozóan, amelyről a gyermekkel, szülővel való kapcsolattartás során 
szerzett tudomást. 

5.2 A gyermek szülőjével közölhető minden gyermekével összefüggő adat, kivéve, 
ha az adat 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, értelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza, és 
amelynek bekövetkezése szülői magatartásra, közrehatásra vezethető vissza. 

5.4 A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestületi értekezleten a 
nevelőtestület tagjainak egymásközti, 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.  

 
5.6 A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a gyermek adatainak a 

közoktatásról szóló törvény 2. számú mellékletében meghatározott 
nyilvántartására és továbbítására 
Az adtok nyilvántartását és továbbítását végzők és abban közreműködők 
azonban betartják az adatkezelésre vonatkozó előírásokat.  

 
5.7 A közoktatásról szóló törvényben meghatározottakon túlmenően a gyermekkel 

kapcsolatban adatok nem közölhetők. 
 
 
Záró rendelkezések 
 
 
A Szabályzathoz a Közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörei, című melléklet és az 
értelmező rendelkezéseket tartalmazó Függelék kapcsolódik. 
 
 
Bükkszenterzsébet, 2017 augusztus 25.   ………………………………………… 
         óvoda vezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Függelék 
 

Néhány értelmező rendelkezés a személyes adatok védelméről és a 
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvényből 

 
  
Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerbe kezelt adatok összessége. 
 
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és 
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől. 
 
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a 
jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok 
feldolgozását végzi. 
 
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett 
bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, rögzítése, 
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra 
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és 
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. 
Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a 
személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (például ujj- vagy tenyérnyomat, 
DNS- minta, íriszkép) rögzítése is.  
 
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját 
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó 
döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval 
végrehajtatja. 
 
Adatmegsemmisítés: az adatok vagy adatokat tartalmazó adathordozó teljes 
fizikai megsemmisítése. 
 
Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára 
hozzáférhetővé teszik. 
 
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk 
többé nem lehetséges. 
 
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, 
az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. 
 
Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely 
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá 



vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – 
kezeléséhez. 
 
Különleges adat: 

a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai 
véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti 
meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, 

b) az egészségi állapotra, a káros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó 
adatok, valamint a bűnügyi személyes adat. 

 
Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik. 
 
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) 
természetes személy (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból 
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adatkezelés során 
mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállíthat. A 
személy különösen akkor tekinthető azonosítatónak, ha őt – közvetlenül vagy 
közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, 
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző tényező alapján azonosítani 
lehet. 
 
 
Melléklet az adatkezelési szabályzathoz 
 
A közoktatási alapnyilvántartás adatkörei a Kjt. 5. számú melléklet szerint 
 
 

I. Adatkör 
 

A közalkalmazott 
 

 neve (leánykori neve) 
 születési ideje, helye 

 anyja neve 
 taj – száma, azonosító jele 
 lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma 
 családi állapota 
 gyermekeinek születési ideje 

 egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete 
 

II. Adatkör 
 

A közalkalmazott 
 

 legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi): 
oklevelet, bizonyítványt kiállító intézmény megnevezése, az oklevél, 
bizonyítvány száma, kelte 

 szakképzettségei 



- megnevezése 
- a szakképzettséget, szakképesítést tanúsító oklevelet, bizonyítványt 

kiállító intézmény neve 
- az oklevél, bizonyítvány száma, kelte 

 iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett 
- bizonyítványt kiállító vizsgaközpont megnevezése, szakképesítés 

megnevezése 
- a bizonyítvány száma, kelte 

 tudományos fokozat 
 idegen nyelv ismerete 

 
III. Adatkör 

 
A közalkalmazott korábbi munkaviszonyaiban töltött időtartamai a Kjt. 87/A§-a 
alapján: 

 a munkahely megnevezése 

 a munkaviszony kezdete 
 a munkaviszony megszűnése 
 az eltöltött időtartam 
 a megszűnés módja 

 
IV. Adatkör 

 
A közalkalmazott 

 közalkalmazotti jogviszonyának kezdete 
- a besoroláshoz 
- a jubileumi jutalomhoz 
- felmentési időhöz 
- a végkielégítéshez 

 állampolgársága 
 a jogviszony létesítéséhez szükséges erkölcsi bizonyítvány száma, kelte 

 a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául 
szolgáló időtartamok 

 
V. Adatkör 

 

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

megbízása, FEOR – száma 

 címadományozás, jutalmazás, a kitüntetés adatai 
 a minősítések időpontja és tartalma 
 hatályos fegyelmi büntetés 

 
VI. Adatkör 

 

 személyi juttatások 
 



VII. Adatkör 
 

 a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama 
 
VIII. Adatkör 
 

 a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint 
 a végleges és a határozott idejű áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés 

adatai 
 
 

IX. Adatkör 
 

 A közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő 
adatai /erről a Kjt. 41.§ (1) – (2) bekezdése szól/. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.számú melléklet 
Munkaköri leírások 

 

Élelmezésvezető munkaköri leírása 

 

Munkavállaló példánya 
Munkáltató példánya 
Személyi anyag 

 
Munkaköri leírás 

Intézmény megnevezése: Bükkszenterzsébeti Napköziotthonos Óvoda 

Munkavállaló neve:  

Munkakör megnevezése: Élelmezésvezető 

Foglalkoztatás: Teljes munkaidőben. 
Munkaidő: heti 40óra       
 

Munkáltatói jogok 
gyakorlója: 

Intézményvezető 

Kötelező óraszámban 
ellátandó feladat: 

 

 

 
Munkaköre, feladatok:   

 a konyha üzemeltetésével kapcsolatos feladatok megszervezése, 
irányítása, felügyelete, ellenőrzése, HACCP rendszer betartása, 
nyilvántartások vezetése, 

 az étlapot a korszerű táplálkozási igényeknek, és a kötelező 
tápanyagszükségletek figyelembe vételével négy hétre előre elkészíti, 
figyelembe véve a kiadott élelmezési normát, 

 az óvodavezetővel közösen kialakítja a beszállítói kört, folyamatosan 
figyelemmel kíséri a beszerzési árak alakulását, 

 az étlapnak megfelelő nyersanyagbeszerzésekről gondoskodik, hogy azok a 
megfelelő időben, mennyiségben, és minőségben a rendelkezésre álljanak, 

 felügyeli az ételek minőségét, alkalomszerűen ellenőrzi az ételek 
adagolását és kiosztását, a mennyiségi, és minőségi kifogásokat 
kivizsgálja, 

 az étkezőkről létszámjelentést, havi elszámolást készít 
 gondoskodik a konyhai dolgozók rendszeres képzéséről, felügyeli a 

higiéniai munkavédelmi követelmények betartását 
 biztosítja a HACCP rendszer maradéktalan megvalósulását, 
 az élelmiszerraktár felelős kezelője, 

 irányítja, ellenőrzi a konyhai dolgozók munkáját, 
 ellenőrzi a konyhai dolgozók higiénés tevékenységét, a technológiai rend 

és fegyelem betartását, az ételminták eltevésének szabályszerűségét, 

 beszedi az étkezési térítési díjakat és elszámol a pénztár felé. 
 kezeli az ASP 2.0 keretrendszer óvoda vonatkozásában szükséges 

adatfeltöltését 



 lejelenti napi szinten az NRSZH rendszerbe a szociális étkezésre vonatkozó 
adatokat 
 

Felelős: 

 az élelmezés megfelelő minőségben, mennyiségben történő biztosításáért, 
 az elszámolások helyességéért, az élelmezési norma betartásáért, 

 a konyhai berendezések, eszközök rendeltetésszerű használatáért, a 
gépek, berendezések állagának megóvásáért, 

 a megrendelések szabályszerű bonyolításáért, 

 a raktárból kivételezett anyagok felhasználásáért és a visszavételezésért, 
 a HACCP követelményeinek betartásáért. 
 a konyhai dolgozók egészségügyi könyveinek érvényességéért. 

 

Az élelmezésvezető belső ellenőrzési tevékenysége keretében: 

 a konyhai felhasználás ellenőrzése, az anyagkiszabás alapján 

 az étel mennyiségének és minőségének ellenőrzése, 

 a konyhai technológia betartásának ellenőrzése, 

 a higiénés rend, a takarítás ellenőrzése, 

 védő és munkaruhák rendeltetésszerű használatának ellenőrzése, 

 munkarend, munkafegyelem betartásának ellenőrzése, 

 

A feladatok ellátása teljeskörűen fennáll az iskolai, óvodai, munkahelyi 

étkeztetés és a szociális étkeztetés tekintetében.  

 

Felelősségi körök:  
Az Élelmezésvezető felelős a feladat és hatáskörében, valamint a saját 
munkakörében felmerülő feladatok elvégzéséért. A kapott utasítások és a határidők 
figyelembevételével köteles ellátni munkaterületén belül felmerülő állandó és 
időszakos feladatokat. Kártérítési felelősség megállapítása esetén a kártérítési 
kötelezettség tekintetében a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt 
rendelkezések az irányadóak.  
 

 

Titoktartás:  

Tevékenysége folyamán tudomására jutott információt nem adhat tovább. Köteles a 
munkája során szerzett értesüléseket a munkáltatóra, illetve annak tevékenységére 



vonatkozó alapvető információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet 
illetéktelen személlyel vagy személyekkel olyan adatot, információt, mely munkaköre 
betöltése során megtud, és melynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre 
káros következménnyel járna.  
Munkáját felettesei bármikor ellenőrizhetik. Munkaidő alatt munkaterületét csak az 
intézményvezető engedélyével hagyhatja el. 
Kulturált megjelenésével, magatartásával, viselkedésével és beszédkultúrájával 

értékeket közvetít, pozitív mintát ad, képviseli az intézmény szellemiségét.  

 

 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem, az abban foglaltakat megismertem, 

magamra nézve kötelező érvényűnek tekintem. 

 

Bükkszenterzsébet, 2017-03-21 

 

 

 

 

……………………………………   ……………………………………. 

 Munkavállaló      Munkáltató 

  



 

Szakácsnő munkaköri leírása 
 
 
 
A munkavállaló neve: 
Munkaköre: szakács 
A munkahely neve, címe: Bükkszenterzsébeti Napköziotthonos Óvoda 
    Bükkszenterzsébet, Szabadság út 84. 
Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója: 
Munkaideje: 40 óra/hét 
Besorolása: 
Helyettesítője: a vezető által kijelölt konyhai kisegítő 
 
 
 
 
A munkavállaló munkaterületet a szervezeten belül: konyha 
 
A munkakörbetöltéséhez szükséges iskolai végzettség: 
8 év általános iskolai tanulmány + szakács végzettség 
 
A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási 
követelmények 
 
Az óvodáskorú gyermekeknek mindig a jogszabályban meghatározott kalóriatáblázat 
alapján, ízletesen korszerűen és szakszerűen állítja össze az ételeket. Példát mutat 
kulturált viselkedésével, tisztaságával, gondozottságával, ápoltságával. Az intézményt 
érintő bizalmas információkat nem adja tovább, a gyermekekről pedagógiai 
információt, felvilágosítást nem ad. 
 
A munkakör célja 
Az óvodás gyermekek korszerű, egészséges táplálása. A közvetlen és közvetett 
környezetének tisztántartása, az ÁNTSZ és a HACCP előírásainak megfelelően. Az 
étkezéssel kapcsolatos feladatok ellátása. 
 
A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes 
felsorolása 
 
Étkezéssel, főzéssel kapcsolatos teendők: 
 
Feladata: 

 gondoskodni a gyermekek korszerű táplálkozásáról, 
 az ételek elkészítésekor a mindenkori modern táplálkozástudományi és 

főzéstechnológiai elveket alkalmazni, illetve követni, 

 a főzéshez szükséges anyagokat az élelmezésvezetőtől naponta kikéri, az előre 
elkészített anyagkiszabás alapján, 

 a kiadott anyagok, göngyölegek felhasználása, 



 a napi főzési adagok elkészítése, az ételek előkészítésének irányítása, 

 a szükséges friss nyersanyag minél gazdaságosabb felhasználása, 
 az ételeket úgy elkészíteni, hogy azok könnyen emészthetőek, jóízűek 

legyenek, 

 az élelmezése szabályzat betartása, 
 a heti étrend tervezésének segítése, 
 az energiatakarékossági szabályok betartása, 
 az étkezők létszámának fegyelembevétele az étel mennyiségének kalkulálása, 
 a norma és tényleges felhasználás nyomon követése, eltérésének kimutatása, 

egyeztetése az élelmezésvezetővel, 
 leltárilag felel az élelmezési részleg (konyhai egység) eszköz- és 

árukészletéért, 
 közvetlenül irányítani és ellenőrizni a konyhai személyzet (konyhai kisegítő) 

munkáját, 

 ellenőrzi az elkészített ételek mennyiségét, a megfőtt adagok kiosztását, a 
moslék mennyiségét, 

 köteles az ételeket időre és kiváló minőségben elkészíteni, 
 minden ételből tálalás előtt üvegdugóval ellátott ételmintás üvegbe ételmintát 

eltenni köteles, melyet hűtő térben 72 órán át meg kell őrizni, 

 ügyelni kell arra, hogy a konyhai előkészítés során az élelmiszerek tisztításakor 
minél kevesebb legyen a veszteség, 

 kiosztás előtt az ételek minőségét ellenőrzi, az ételeket megkóstolja, 
 a fent leírtakon kívül köteles mindazon feladatokat elvégezni, amelyekkel 

közvetlen felettese esetenként megbízza. 
 
A tisztaság megőrzésével, az ANRSZ előírásaival kapcsolatos teendők 
 
Gondoskodnia kell a rábízott területek tisztaságáról, rendjéről, az egészségügyi, az 
ANTSZ és a HACCP előírások betartásáról. 
 
Feladata: 
 

 Ellenőrzéskor együttműködik az Állami Tisztiorvosi Szolgálat munkatársaival, 
az észrevételeknek megfelelően azonnal intézkedik. 

 A konyhai higiéniai és egészségügyi előírásokat betartani, a beérkezett 
élelmiszer megtisztításától a feldolgozáson keresztül a tárolásig. 

 Fokozott figyelmet kell fordítania a tálalóasztal, a vágódeszkák, kések, 
szeletelő gép, mikrohullámú sütő, hűtőgépek és a gáztűzhely tisztaságára. 

 Naponta ki kell takarítani a konyhát, minimum kétszer felmosni a kövezetet. 

 Havonta egyszer (a hónap utolsó munkanapján) a konyhai kisegítőkkel 
közösen lemosni a konyhabútorokat, leolvasztani és fertőtleníteni a hűtőket. 

 Súrolással intenzíven meg kell tisztítani a főzéshez használteszközöket. 

 Az éves nagytakarítás alkalmával a konyhai üvegfalak, ajtók, csővezetékek, 
fűtőtestek lemosását is el kell végezni. 

 Az időszakos nagytakarítás során (évente minimum 3-szor: júniusban, 
novemberben, márciusban) különös gonddal ellenőrizni a konyhai 
fertőtlenítéseket, a bútorok, csempék, csövek, ablakok, ajtók lemosását. 



 Az előírásoknak megfelelően a mosogatás elvégzése, melynek során a 
következő szabályokat kell figyelembe venni: 

- A fehér edények mosogatása három fázisban történik. 
- A fekete edényeket, zöldségeket, gyümölcsöket a kijelölt mosogatóban 

kell mosogatni. 
- Mosogatás után valamennyi mosogatót naponta cseppmentesen át kell 

törölni, hetente egyszer kisúroltatni, fertőtleníttetni. A mosogatáshoz 
használt eszközöket áztatással vagy kifőzéssel (konyharuhák, 
mosogatószivacsok) kell fertőtleníteni. 

 A HACCP technológiautasítása szerint kell végeznie a munkáját. 
 A napi, heti, havi és éves takarítást szintén a HACCP takarítási útmutatója 

alapján végzi. 
 Megfelelő és biztonságos munkakörülményeket kell biztosítani a konyhai 

dolgozók számára, és ezeket ellenőrizni kell. ennek keretében feladata: 
- egészségügyi alkalmasságuk vizsgálata, ellenőrzése, 
- az egészségügyi könyvek naprakész vezetése, 
- a konyhai meleg üzemi üzemmód fokozott baleset-megelőzési, 

munkavédelmi szabályainak betartása és betartatása, 
- a konyhatechnikai eszközök, gépek, berendezések rendeltetés szerinti 

használatának biztosítása, 
- a gépek, eszközök javításáról és karbantartásáról a közvetlen felettes 

értesítése. 
Az intézményben csak az egészségügyi könyvben igazolt érvényes vizsgálatokkal 
rendelkező személy dolgozhat, ezért meghatározott időben a szűrővizsgálatokat 
ismételni köteles. 
 

 Felelős azért, hogy a konyhán idegen személy ne tartózkodjon. 
 Az élelmezésvezető távollétében a raktárból, az anyag kivételezés után felelős 

a zárva tartásért. 
 
 
 
Általános szabályok 
 
A szabadság felhasználásával, illetve a távolmaradással kapcsolatos 
előírások 
 

 A munka törvénykönyve 134.§-a szerint 
(1) A szabadság kiadásának időpontját a dolgozó meghallgatása után a 
munkáltató határozza meg. 
(2) Az alapszabadság egynegyedét (5 nap) – a munkaviszony első három 
hónapját kivéve – a munkavállaló kérésének megfelelően kell kiadni a 
vezetőnek. A dolgozó erre vonatkozó igényét 15 nappal előbb kell 
bejelentenie, írásban – kivéve rendkívüli esetben. 
(3) A szabadságot esedékességének évében kell kiadni, illetve kivenni. 
(6) A munkáltató a már megkezdett szabadságot fontos érdekből 
megszakíthatja, de a munkával töltött idő a szabadságba nem számít bele. 



 Váratlan távolmaradást, hiányzást (betegség, egyéb komoly indok), a 
helyettes megszervezése érdekében előző nap, de a munkaidő megkezdése 
előtt minimum két órával jelezni kell az óvodavezetőnek, illetve a 
helyettesnek. 

 
Egyéb: 
 

 Munkaidő alatt, magánügyben csak a legszükségesebb esetben használjon 
telefont. 

 Hiányzás esetén külön díjazás ellenében a vezető rendelkezése alapján köteles 
a helyettesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátni. 

 Munkahelyén olyan időpontban jelenjen meg, hogy a munkaidejének 
kezdetekor már átöltözve, a munkavégzésre készen álljon. 

 Munkaidejében csak a munkakörével kapcsolatos feladatokat, illetve a rábízott 
teendőket végezheti. 

 Közvetlenül a munkaideje előtt, illetve munkaideje alatt az alkohol fogyasztása 
tilos! Ellenkező esetben a Kjt. és a Mt. szerinti eljárást vonja maga után! 

 Az ebédidő napi fél óra, mely időtartam nincs benne a napi nyolcórás 
munkaidőben. Amennyiben ezt alaki igénybe veszi, azt az érvényben lévő 
munka törvénykönyvének előírása alapján le kell dolgoznia. 

 Munkája során az óvoda berendezéseit, tárgyait, értékeit megóvni köteles, 
azokat a rendeltetésüknek megfelelően kell használnia. Amennyiben kárt okoz, 
anyagi felelősséggel tartozik. 

 A munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi, a balesetvédelmi 
és egészségügyi szabályokat. 

 Az intézmény épületét elhagyni kizárólag csak a vezető engedélyével lehet. 

 Az óvoda területén (épület, udvar) a törvényi előírásoknak megfelelően nem 
lehet dohányozni. 

 A munkabeosztás alapján – az óvoda elhagyásakor – ellenőrzi az ajtók, 
ablakok bezárását, a riasztó beüzemelését. 

 Az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik. 

 Részt vesz a munkatársi megbeszéléseken. 
 A minőségfejlesztés megvalósításában tevékenyen részt vesz (kérdőív, 

önképzés). 
 
 
A munkavállaló jogai és kötelességei 
 

 Tudásának és képességének megfelelő, korrekt munkavégzés. 

 A munkafegyelem betartása, a jó munkahelyi légkör alakítása. 
 Javaslatot tehet közvetlen felettesének a munkáját érintő kérdésekben. 
 Amennyiben kérése, panasza van, elsősorban a vezetőnek köteles jelenteni. 
 A szolgálati út megtartása mindenki számára kötelező. 

 
Kapcsolattartási és információszolgáltatási kötelezettség 
 
Óvodavezető, óvodavezető-helyettes 
 



A munkaköri leírás módosításának jogát – a körülményekhez igazodva – a vezető 
fenntartja! 
 
Nyilatkozat! 
 
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek 
tekintem, amelynek 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 rendeletetésüknek megfelelően használom! 
 
Fentieket tudomásul veszem, a munkakörömre előírt feladatokat 
betartom. 
 
 
Dátum:…………………………………………………… 
 
 
      P. H. 
 
…………………………………………..  ……………………………………….. 

 óvodavető    munkavállal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Konyhai kisegítő munkaköri leírása 
 
A munkavállaló neve:   
Munkaköre: konyhai kisegítő 
A munkahely neve, címe: Bükkszenterzsébeti Napköziotthonos Óvoda 
    Bükkszenterzsébet, Szabadság út 84. 
Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója: 
Munkaideje: 40 óra/hét 
 
A munkavállaló munkaterületet a szervezeten belül: konyha,  
 
A munkakörbetöltéséhez szükséges iskolai végzettség: 
8 év általános iskolai tanulmány  
 
A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási 
követelmények 
Az óvodáskorú gyermekeknek mindig a jogszabályban meghatározott kalóriatáblázat 
alapján, ízletesen, korszerűen és szakszerűen, szakács által összeállított ételek 
előkészítésében, elkészítésében való szakszerű segédkezés a szakács utasítása 
alapján. Példát mutat kulturált viselkedésével, tisztaságával, gondozottságával, 
ápoltságával. Az intézményt érintő bizalmas információkat nem adja tovább, a 
gyermekekről pedagógiai információt, felvilágosítást nem ad. 
A munkakör célja 
 
Az óvodás gyermekek korszerű, egészséges táplálása. A közvetlen és közvetett 
környezetének tisztántartása, az ÁNTSZ és a HACCP előírásainak megfelelően. Az 
étkezéssel kapcsolatos feladatok ellátása. 
 
 
A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes 
felsorolása 
 
Étkezéssel, főzéssel kapcsolatos teendők: 
Feladata: 

 gondoskodik a gyermekek korszerű táplálkozásának előkészítéséről, 

 az ételek elkészítésekor a mindenkori modern táplálkozástudományi és 
főzéstechnológiai elveket alkalmazni, illetve követni, 

 a kiadott anyagok, göngyölegek felhasználása, 
 a napi főzési adagok szakszerű előkészítése, 
 a szükséges friss nyersanyag minél gazdaságosabb felhasználása, 
 az élelmezési szabályzat betartása, 
 az energiatakarékossági szabályok betartása, 
 leltárilag felel az élelmezési részleg (konyhai egység) eszköz- és 

árukészletéért, 
 köteles az ételeket időre és kiváló minőségben előkészíteni, 

 ügyelni kell arra, hogy a konyhai előkészítés során az élelmiszerek tisztításakor 
minél kevesebb legyen a veszteség, 



 előkészíti a nyersanyagokat, aktívan részt vesz a főzésben, a tálalásban, a 
tízórai, ebéd, uzsonna elkészítésében. 

 kimossa, kivasalja a konyha és az ebédlőben használt textíliákat. 

 üzemzavar esetén gondoskodik a konyha számára elegendő vízről. 
 a fent leírtakon kívül köteles mindazon feladatokat elvégezni, amelyekkel 

közvetlen felettese esetenként megbízza. 
 
A tisztaság megőrzésével, az ANRSZ előírásaival kapcsolatos teendők 
 
Gondoskodnia kell a rábízott területek tisztaságáról, rendjéről, az egészségügyi, az 
ANTSZ és a HACCP előírások betartásáról. 
 
Feladata: 
 

 Ellenőrzéskor együttműködik az Állami Tisztiorvosi Szolgálat munkatársaival. 
 A konyhai higiéniai és egészségügyi előírásokat betartani, a beérkezett 

élelmiszer megtisztításától a feldolgozáson keresztül a tárolásig. 
 Fokozott figyelmet kell fordítania a tálalóasztal, a vágódeszkák, kések, 

szeletelő gép, mikrohullámú sütő, hűtőgépek és a gáztűzhely tisztaságára. 

 Naponta ki kell takarítani a konyhát, minimum kétszer felmosni a kövezetet. 
 Havonta egyszer (a hónap utolsó munkanapján) lemosni a konyhabútorokat, 

leolvasztani és fertőtleníteni a hűtőket. 
 Súrolással intenzíven meg kell tisztítani a főzéshez használt eszközöket. 
 Az éves nagytakarítás alkalmával a konyhai üvegfalak, ajtók, csővezetékek, 

fűtőtestek lemosását is el kell végezni. 
 Az időszakos nagytakarítás során (évente minimum 3-szor: júniusban, 

novemberben, márciusban) különös gonddal ellenőrizni a konyhai 
fertőtlenítéseket, a bútorok, csempék, csövek, ablakok, ajtók lemosását. 

 Az előírásoknak megfelelően a mosogatás elvégzése, melynek során a 
következő szabályokat kell figyelembe venni: 

- A fehér edények mosogatása három fázisban történik. 
- A fekete edényeket, zöldségeket, gyümölcsöket a kijelölt mosogatóban 

kell mosogatni. 
- Mosogatás után valamennyi mosogatót naponta cseppmentesen át kell 

törölni, hetente egyszer kisúroltatni, fertőtleníttetni. A mosogatáshoz 
használt eszközöket áztatással vagy kifőzéssel (konyharuhák, 
mosogatószivacsok) kell fertőtleníteni. 

 A HACCP technológia utasítása szerint kell végeznie a munkáját. 
 A napi, heti, havi és éves takarítást szintén a HACCP takarítási útmutatója 

alapján végzi. 
Az intézményben csak az egészségügyi könyvben igazolt érvényes vizsgálatokkal 
rendelkező személy dolgozhat, ezért meghatározott időben a szűrővizsgálatokat 
ismételni köteles. 

 Felelős azért, hogy a konyhán idegen személy ne tartózkodjon. 
 

Általános szabályok 
 



A szabadság felhasználásával, illetve a távolmaradással kapcsolatos 
előírások 

 A munka törvénykönyve 134.§-a szerint 
(1)A szabadság kiadásának időpontját a dolgozó meghallgatása után a 
munkáltató határozza meg. 
(2) Az alapszabadság egynegyedét (5 nap) – a munkaviszony első három 
hónapját kivéve – a munkavállaló kérésének megfelelően kell kiadni a 
vezetőnek. A dolgozó erre vonatkozó igényét 15 nappal előbb kell 
bejelentenie, írásban – kivéve rendkívüli esetben. 
(3) A szabadságot esedékességének évében kell kiadni, illetve kivenni. 
(6) A munkáltató a már megkezdett szabadságot fontos érdekből 
megszakíthatja, de a munkával töltött idő a szabadságba nem számít bele. 

 Váratlan távolmaradást, hiányzást (betegség, egyéb komoly indok), a 
helyettes megszervezése érdekében előző nap , de a munkaidő megkezdése 
előtt minimum két órával jelezni kell az óvodavezetőnek, illetve a 
helyettesnek. 

 
Egyéb: 

 Munkaidő alatt, magánügyben csak a legszükségesebb esetben használjon 
telefont. 

 Hiányzás esetén külön díjazás ellenében a vezető rendelkezése alapján köteles 
a helyettesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátni. 

 Munkahelyén olyan időpontban jelenjen meg, hogy a munkaidejének 
kezdetekor már átöltözve, a munkavégzésre készen álljon. 

 Munkaidejében csak a munkakörével kapcsolatos feladatokat, illetve a rábízott 
teendőket végezheti. 

 Közvetlenül a munkaideje előtt, illetve munkaideje alatt az alkohol fogyasztása 
tilos! Ellenkező esetben a Kjt. és a Mt. szerinti eljárást vonja maga után! 

 Az ebédidő napi fél óra, mely időtartam nincs benne a napi nyolcórás 
munkaidőben. Amennyiben ezt alaki igénybe veszi, azt az érvényben lévő 
munka törvénykönyvének előírása alapján le kell dolgoznia. 

 Munkája során az óvoda berendezéseit, tárgyait, értékeit megóvni köteles, 
azokat a rendeltetésüknek megfelelően kell használnia. Amennyiben kárt okoz, 
anyagi felelősséggel tartozik. 

 A munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi, a balesetvédelmi 
és egészségügyi szabályokat. 

 Az intézmény épületét elhagyni kizárólag csak a vezető engedélyével lehet. 
 Az óvoda területén (épület, udvar) a törvényi előírásoknak megfelelően nem 

lehet dohányozni. 

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

 Az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik. 
 Részt vesz a munkatársi megbeszéléseken. 
 A minőségfejlesztés megvalósításában tevékenyen részt vesz (kérdőív, 

önképzés). 
 
A munkavállaló jogai és kötelességei 

 Tudásának és képességének megfelelő, korrekt munkavégzés. 



 A munkafegyelem betartása, a jó munkahelyi légkör alakítása. 

 Javaslatot tehet közvetlen felettesének a munkáját érintő kérdésekben. 
 Amennyiben kérése, panasza van, elsősorban a vezetőnek köteles jelenteni. 
 A szolgálati út megtartása mindenki számára kötelező. 

 
Kapcsolattartási és információszolgáltatási kötelezettség 
 
Óvodavezető, óvodavezető-helyettes, élelmezésvezető 
 
A munkaköri leírás módosításának jogát – a körülményekhez igazodva – a vezető 
fenntartja! 
 
Nyilatkozat! 
 
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek 
tekintem, amelynek 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 rendeletetésüknek megfelelően használom! 
 
Fentieket tudomásul veszem, a munkakörömre előírt feladatokat 
betartom. 
 
 
Dátum:…………………………………………………… 
 
 
      P. H. 
 
…………………………………………..    ……………………………………….. 
  óvodavezető      munkavállaló 


