
Lıkösháza Községi Óvoda Szervezeti és Mőködési Szabályzata 
 
 
AZ SZMSZ JOGSZABÁLYI ALAPJA  

• 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésrıl. 

� 2012. évi CXXIV. Törvény a nemzeti köznevelésrıl szóló törvény 

módosításáról. 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról. 

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

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

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

(Ámr.).  

• 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvérıl (Mt). 

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

nyilvántartási rendszerrıl. 

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

• 2011. évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól. 

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

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

• 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemrıl. 

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

követelményeirıl.  

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

védelmérıl.  

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

• 44/2007. OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezésrıl és a polgári védelemrıl. 

• Nevelıtestületi határozatok. 

• Vezetıi utasítások. 
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I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 
1. Az óvoda adatai: 
OM-azonosítószáma:       202230 
Neve:  Lıkösháza Községi Óvoda 
Székhelye:  5743 Lıkösháza Alapítók útja 20.                                                       
PIR törzsszám : 633480 
Adószám:16654811-2-04 
KSH statisztikai számjel: 16654811-8510-322-04 
Számlaszáma: OTP Bank Rt: 16654811-2-04  
Fenntartója és felügyeleti szerve: Lıkösháza Község Önkormányzata 
Alapító okiratának száma:  
Csoportszáma:  2 
Maximális gyermeklétszám: 70 
Alapító Okirat kelte:                         2013. 01. 28. 
Az alapító neve: Lıkösháza Község Önkormányzata Képviselı-testülete 
Az intézmény jogállása: önálló jogi személy 
Az intézmény szakfeladat rendje: 851011 óvodai nevelés, ellátás 
                                                       851012 sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése ellátása 
                                                       851013 nemzetiségi és etnikai óvodai nevelés 
                                                       562912 óvodai intézményi étkeztetés  
Az intézmény gazdálkodási jogköre: az intézmény az elıirányzatok felett részjogkörrel- emellett  
                                                            önálló bérgazdálkodási jogkörrel- rendelkezik  
Az intézmény felvételi körzete: Lıkösháza község közigazgatási területe 
 
Bélyegzıhasználat, aláírási jogok: 
Az óvoda bélyegzıinek lenyomata: 
 
 

- a körbélyegzıt az óvoda vezetıje és helyettese használhatja 
- hivatalos iratokon aláírási joggal az óvoda vezetıje rendelkezik 
- a hosszú bélyegzıt az óvoda vezetıje és helyettese és az óvodapedagógusok használhatják 
- a bélyegzıket a vezetıi irodában elzárva kell tartani, eltőnése esetén érvényteleníteni kell. 

 
2. Kiterjedési jogköre: 
- az óvodába járó gyermekek közössége, 
- szülıi, törvényes képviselıi közösség, 
- nevelıtestület, 
- intézményvezetı és vezetı-helyettes, 
- alkalmazotti közösség, 
- intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén részt vesznek az óvoda feladatainak 
megvalósításában. 

 
    Az SZMSZ területi hatálya kiterjed: 
       - az óvoda területére, 
       - az óvoda által szervezett –a nevelési program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán kívüli 
programokra. 
 



3. A szervezeti és mőködési szabályzat célja: 
      A Szervezeti és Mőködési Szabályzat meghatározza és szabályozza az intézmény tevékenységét, 
szervezeti felépítését, irányításának rendjét, mőködésének folyamatait, belsı és külsı kapcsolataira 
vonatkozó rendelkezéseket, valamint azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. 
     Az SZMSZ az intézmény nevelési programjában rögzített cél-és feladatrendszer racionális és 
hatékony megvalósítását szabályozza. Biztosítja az alapfeladatok elvégzését és kötelezettséget jelent a 
benne foglaltak végrehajtása. 
     Az intézmény munkáját az alapító okiratban foglaltak, a helyi pedagógiai program, a házirend, az 
éves munkaterv, a nevelési tervek és e szabályzat alapján végzi. Az SZMSZ és a mellékleteit képezı 
egyéb belsı szabályzatok hatálya kiterjed az intézmény valamennyi alkalmazottjára. 
 
Az SZMSZ érvényessége: 
     Az SZMSZ a jóváhagyás napján lép hatályba, és határozatlan idıre szól. Módosításra akkor kerül 
sor, ha a jogszabályokban változás áll be, vagy a fenntartó, szülık illetve a nevelıtestület erre 
javaslatot tesz. 
 
 
4. Az óvoda jogállása:                   
    Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig /vegyes életkorú csoportokban/ 
nevelı intézmény. Felvehetı az a gyermek is, aki a harmadik életévét a felvételtıl számított fél éven 
belül betölti.   Az intézmény költségvetésileg Lıkösháza Önkormányzatához tartozik. A munkáltatói 
jogokat az óvoda vezetıje gyakorolja. Az óvoda szakmai tekintetben önálló, mőködésével 
kapcsolatosan minden olyan ügyben dönt, amelyet nem utal más hatáskörbe. Vállalkozási 
tevékenységet nem folytat.  
 
 
5. Az óvoda alapfeladata: 
    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 hároméves korától ellátja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggı 
feladatokat is.  
    Az óvodai nevelımunka az Óvodai Nevelési Országos Alapprogramjára épülı – a nevelıtestület 
által elfogadott és az óvodavezetı által jóváhagyott – Komplex Prevenciós óvodai Pedagógiai Program 
alapján folyik. 

 
 
 

II. AZ ÓVODA KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYKÉNT VALÓ MŐKÖDÉSÉRE 
VONATKOZÓ SZABÁLYOK  
 
1. Szervezeti felépítés: 

• Vezetı beosztások: Az óvoda élén óvodavezetı áll, aki az intézmény egyszemélyi felelıse, az 
óvodavezetı távollétében az óvodavezetı helyettes látja el a vezetıi teendıket. 

• Az óvoda alkalmazotti közösségét a foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott alkotja, az 
alkalmazotti közösség feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.  

• Az óvoda nevelıtestületét a foglalkoztatott óvodapedagógusok alkotják.  

• Az óvodatitkári munkakör az intézményben nem biztosított.  

• Mőszaki alkalmazott:1 fı karbantartó, közmunka program keretén belül van megoldva. 



 
2. A mőködés rendje 
 
    A gyermekek fogadása (nyitva tartás), a vezetık benntartózkodása: 
 

• Az óvoda székhelyén, hétfıtıl péntekig tartó ötnapos munkarenddel, egész éven át 
folyamatosan mőködik. A nevelési év szeptember 1-tıl következı év augusztus 31 tart. 

 
• Üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel. Ilyenkor történik 

az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás. 
 

• Az óvoda nyári zárva tartásáról az adott nevelési év február l5.-ig tájékoztatjuk a szülıket, 
hogy gyermekük elhelyezésérıl idıben tudjanak gondoskodni. 

 
• A nevelés nélküli napokról 7 nappal a zárva tartást megelızıen a szülıket tájékoztatni kell.  
/5 nap a munkatervben rögzítve/ 

 
• A nyitvatartási idı napi 11 óra: reggel 6 órától 17óráig.  

A nyitvatartási idın belül óvodapedagógus fogadja a gyermekeket reggel 7 órától (830-ig köteles a 
szülı gyermekét óvodába hozni, az étkezési létszám leadása miatt is) 1630 ig. 
A gyermekek napirendjét a csoportnaplóban kell rögzíteni. Az óvodai napirendet úgy kell 
kialakítani, hogy a szülık gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák, ill. 
hazavihessék. 

 
• Az óvodát reggel a munkarend szerint 6 órára érkezı dajka nyitja. 

Az ajtó 9 óráig nyitva van, ezt követıen 15 óráig zárva kell tartani. A csengetésre a beosztás 
szerinti dajka nyit ajtót, aki a külsı látogatót a nagycsoportos elıtérbe kíséri. 

 
• A hivatalos ügyek intézése az óvodavezetı irodájában történik. 

 
• Rendezvények esetén a nyitvatartási idıtıl való eltérést az óvoda vezetıje engedélyezi.  

 
• Az óvoda nyitvatartási idején belül reggel 7 és délután 1630 óra között az óvodavezetınek vagy 

helyettesének az óvodában kell tartózkodnia.   
 
 
3. A vezetık benntartózkodásának rendje: 
   Az óvoda zavartalan mőködése érdekében biztosítani kell a vezetıi feladatok ellátását az idıszak 
alatt, amelyben a gyermekek az intézményben tartózkodnak, ezért a nevelési – oktatási intézmény 
vezetıje és helyettese közül egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia. 
 
4. A helyettesítés rendje: 
   Az óvodavezetıt akadályoztatása esetén / betegség, szabadság, valamint hivatalos távolléte nem 
teszi lehetıvé a vezetıi feladatok ellátását/ teljes felelısséggel az óvodavezetı helyettese látja el, az 
azonnali döntést nem igénylı, a vezetı kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével. Az 
intézményvezetı tartós távolléte esetén a helyettesítés teljes körő. 
   Tartós távollétnek az egy hónapnál hosszabb idıtartam minısül. A teljes vezetıi jogkör gyakorlására 
vonatkozó megbízás a fenntartó által történik, melyet a dolgozók tudomására kell hozni (értesítés, 
kifüggesztés). 
   Az óvodavezetı és  helyettese kivételes egyidejő távolléte esetén a helyettesítést a vezetı által 
írásban felkért közalkalmazott pedagógus jogosult ellátni és intézkedni.  A közalkalmazott felelıssége, 
intézkedési jogköre az intézmény mőködésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggı 
azonnali döntést igénylı ügyekre terjed ki. 
 



5. Az alkalmazottak intézményben való benntartózkodásának rendje, és a munkavégzés 
általános szabályai: 
    Az SZMSZ az intézménnyel alkalmazotti jogviszonyban álló alkalmazottak munkarendjét 
szabályozza. 
   Valamennyi alkalmazott köteles 10 perccel a munkakezdés elıtt, a munka felvételére alkalmas 
állapotban megjelenni az intézményben, annak érdekében, hogy napi teendıit megfelelıen elıkészítse. 
Munkaidejének letelte utáni 15 percben az aznap használt eszközeit a szertári rendnek megfelelıen 
köteles elhelyezni. 
   Az óvodapedagógusok munkaideje heti 40 óra, amely a kötelezı órákból és a nevelımunkával, vagy 
gyermekekkel a szakfeladatának megfelelı foglalkozással összefüggı feladatok ellátásához szükséges 
idıbıl áll. A kötelezı órák számát jogszabály határozza meg.  
   Az intézményben dolgozók jogállását, a szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelı részletes 
feladatait, kötelezettségeit és jogait minden dolgozó névre szóló munkaköri leírásban kapja meg. A 
munkaköri leírások az SZMSZ mellékletét képezik. A munkaköri leírásokat az óvoda vezetıje készíti 
el. 
   Az óvodapedagógusok munkarendjét és a helyettesítési rendet a vezetı állapítja meg, az intézmény 
zavartalan mőködésének érdekeit figyelembe véve. Az óvoda alkalmazottai munkaidıben csak 
különlegesen sürgıs esetekben vezetıi engedéllyel hagyhatják el az intézményt. A pedagógus 
munkaidı beosztását az óvoda vezetıjének elızetes engedélyével, a csere lebonyolítási módjának 
megjelölésével cserélheti csak el. 
 
   A pedagógiai munkát segítı alkalmazottak: a dajkák munkarendjét az óvodavezetı-helyettes 
állapítja meg, egyeztetve az óvodavezetıvel, az intézmény zavartalan mőködésének az érdekeit 
figyelembe véve. 
 
   Az alkalmazottak távolmaradása, rendkívüli távolmaradás:   
   Az alkalmazott munkából való távolmaradását és annak okát a törvényi elıírásoknak megfelelıen 15 
nappal korábban köteles bejelenteni, rendkívüli távolmaradását és annak okát a lehetı legrövidebb 
idın belül köteles jelenteni az intézmény vezetıjének, vagy helyettesének, hogy gondoskodni lehessen 
a szakszerő és gyors helyettesítésrıl. 
   Óvodapedagógusi munkakört óvodapedagógus, dajkát dajka helyettesíthet. 
A helyettesítésre vonatkozó alapelvek: 
        - az intézmény zavartalan feladatellátása, 
        - a dolgozók egyenletes terhelése, 
        -a rátermettség és alkalmasság, 
        -a szükséges szakmai felkészültség, 
        -a meghatározott kompetencia körök. 
Az óvodapedagógus szakszerő helyettesítése érdekében a csoportnaplót naprakészen az óvodában kell 
tartani. 
       Az óvoda alkalmazotti közössége a munkahelyre való be-, és kilépést jelenléti íven vezeti. A 
benntartózkodás ideje alatt a feladatokat a munkaköri leírás tartalmazza. 
 

6. Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az óvodával: 
• A belépés, benntartózkodás engedélyezése minden esetben elızetesen egyeztetett idıpontban, 

megfelelı információk beszerzését követıen történik. 
• A gyermekeket kísérı szülık kivételével, az óvodával jogviszonyban nem álló személyek az ajtót 

nyitónak jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek meg az óvodában /ügynökök, kereskedık, 
üzletkötık/. 

• Az ajtót nyitó a külsı személyeket az óvodavezetınek, vagy az óvodavezetı-- helyettesnek jelenti 
be.  

• A fenntartói, szakértıi, szaktanácsadói és egyéb/ védını, orvos, gyermekjóléti szolgálat, stb./ 
hivatalos látogatás az óvodavezetıvel történt egyeztetés szerint történik.  

• Az óvodai csoportok, és foglalkozások látogatását más személyek részére az óvodavezetı 
engedélyezi kivételes és indokolt esetben. 



 
 

III. A VEZET İK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS, A VEZET İK ÉS A SZERVEZETI 
EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE; A BELS İ KAPCSOLATTARTÁS 
RENDJE, FORMÁJA 
 
1.  Az óvodavezetı:  
  
   Az intézmény vezetıje egyszemélyi felelısséggel vezeti az intézményt, ellátja (a jogszabályok 
maradéktalan figyelembevételével) a jogszabályokból és a jelen Szabályzatból rá háruló, az intézmény 
vezetésével kapcsolatos feladatokat. 
   Az intézményvezetınek az intézmény vezetésében fennálló felelısségét, képviseleti és döntési 
jogkörét elsıdlegesen a köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei határozzák meg.  
 
Az óvodavezetı felel: 
 
• az óvoda szakszerő és törvényes mőködéséért,  
• a takarékos gazdálkodásért, 
• a pedagógiai munkáért, 
• az óvoda ellenırzési, mérési, értékelési mőködéséért, 
• a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért,  
• a nevelımunka biztonságos feltételeinek megteremtéséért,  
• a gyermekbalesetek megelızéséért,  
• a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért,  
•  a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, 
• a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért, az óvoda 

ügyintézésének, irat- és adatkezelésének, adattovábbításának szabályosságáért,  
• a munka-, és balesetvédelmi, valamint tőzvédelmi elıírások betartásáért, 
• az óvoda költségvetésében meghatározott elıirányzatok felhasználásának szükségességéért, az 

igénybe vett szolgáltatás mértékéért az elvárható takarékosság mellett, 
• a dohányzóknak elıírt feltételek betartásáért, 
• jogszabályok által a vezetıhöz utalt feladatok ellátásáért, 
• elkészíti az óvodai statisztikát, 
• vezeti az óvoda törzskönyvét, 
• elkészíti a szabadságolási tervet, 
• elkészíti az éves munkatervét, 
• részt vesz a vezetıi továbbképzéseken,   
• csoportjában a közoktatási törvényben meghatározott óraszámban óvodapedagógusi feladatot lát 

el, 
• képviseli az intézményt. 

Feladatkörébe tartozik különösen: 
 
•••• a nevelıtestület vezetése, 
•••• a nevelımunka irányítása és ellenırzése, 
•••• a nevelıtestület jogkörébe tartozó döntések elıkészítése, végrehajtásuk megszervezése és 

ellenırzése, 
•••• a minıségi munka színvonalának ellenırzése, 
•••• az óvoda mőködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása,  
•••• a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, szülıi szervezetekkel való együttmőködés, 
•••• a nemzeti és óvodai ünnepek méltó megszervezése, 
•••• a gyermekvédelmi munka irányítása, a szülık tájékoztatása a nevelési év kezdetekor, hogy 

gyermekvédelmi ügyekben kit, mikor és hol kereshetnek meg, 



•••• a gyermekbalesetek megelızésével kapcsolatos tevékenység irányítása, 
•••• a gyermek fejlıdésével kapcsolatos tájékoztatás megszervezése, 
•••• a gyermekek felügyeletének megszervezése a nevelés nélküli munkanapokon, ha a szülık azt 

igénylik, 
•••• a szülık írásbeli nyilatkozatának beszerzése minden olyan döntéshez, amelybıl a szülıre fizetési 

kötelezettség hárul, 
•••• az óvodai jelentkezés idejének és módjának nyilvánosságra hozatala a fenntartó által 

meghatározottak szerint, a határidı lejárta elıtt legalább 30 nappal, 

•••• az igazgatási feladatok ellátása: 

– az óvodába felvett gyermekek nyilvántartása, az illetékes jegyzı értesítése, ha olyan 
gyermeket vett fel, vett át, akinek lakóhelye nem az óvoda székhelyén van; a 
gyámhatóság értesítése, ha a felvételt a gyámhatóság kezdeményezte,   

                    _     óvodai felvétel esetén minden szülı értesítése a jogszabálynak megfelelıen, 

– a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatos igazolások 
kiadása, jogszabály szerinti javaslatok megtétele, 

– a szülık értesítése az óvoda nyári zárva tartásáról, a nevelés nélküli munkanapokról, a 
felvétellel, átvétellel, az óvodai elhelyezés megszőnésével kapcsolatos döntésekrıl, az 
igazolatlan mulasztás következményeirıl, a nyilvántartásból való törlésrıl, továbbá 
minden olyan intézkedésrıl, amire az értesítést jogszabály elıírja. 

Kizárólagos jogkörébe tartozik: 
- a fenntartó elıtti képviselet; írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kiterjed a fenntartó 
felé. 
 
2. Az óvodavezetı-helyettes: 
 
   Vezetıi tevékenységét az intézményvezetı közvetlen irányítása mellett végzi. Felette az általános 
munkáltatói jogokat az intézményvezetı gyakorolja, tevékenységérıl rendszeresen beszámol. Az 
intézményvezetı helyettes munkaköri leírását az intézményvezetı készíti el. 

• Az intézményvezetı távollétében teljes felelısséggel végzi a vezetési feladatokat. 
• A nevelési területen közremőködik a vezetı által megállapított tevékenység irányításában. 

Közvetlenül szervezi és irányítja a nevelımunkát segítı alkalmazottak munkáját. 
Felelıssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre. 
Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kétszer kiterjed: 

• a munkaköri leírásában szabályozott feladatok végrehajtására,  
• a belsı ellenırzések tapasztalataira, 
• az intézményt érintı megoldandó problémák jelzésére. 

Képviseleti joga: a helyettesítési rend szerint és az óvodavezetı megbízása alapján képviseli az 
intézményt külsı szervek elıtt.  
Kiadmányozási joga: az SZMSZ rendelkezései alapján. 
 
Közremőködik: 
 
• a nevelıtestületi és alkalmazotti értekezletek elıkészítésében, 
• az óvodai hagyományok ırzésével, az ünnepélyek szervezésével kapcsolatos feladatok 

ellátásában,   
• jegyzıkönyvet vezet. 
 
Közvetlenül végzi: 

• a dajkák munkájának irányítását, a helyettesítés-kijelölését,  
• felelıs az óvodai felvételi és mulasztási napló naprakész vezetéséért, 
• segíti az óvodavezetı ügyviteli munkáját, az óvodavezetıvel csoportot látogat. 



 
3. Az intézmény képviselıjeként történı eljárás rendje, hatáskörök átruházása: 
 
   A vezetı a képviselet jogkörét az alábbi esetekben ruházhatja át: betegség, tartós távollét, stb. 
akadályoztatása esetén; kivéve, ha a fenntartó másként nem rendelkezik. 
   A képviselet szabályait az intézmény szervezeti felépítése, valamint a vezetık közötti 
feladatmegosztás összhangjára figyelemmel kell meghatározni. 
Az intézmény képviselıjeként járhat el az óvodavezetı helyettese a következık szerint: 

• A fentebb említett helyettesítési rend szerint járhat el az intézmény képviselıjeként. 
• Az intézményvezetı egyedi felhatalmazása alapján a felhatalmazásban meghatározott ügyben 
és idıtartamig jogosult az intézmény képviselıjeként eljárni. 
• Az intézmény szakmai képviseletét a szakmai rendezvényeken a felhatalmazott 
óvodapedagógus jogosult ellátni. 
• A munkáltatói jogkörébıl adódóan nevelımunkát közvetlenül segítı, és az egyéb feladatot 
ellátó alkalmazottak közvetlen irányítását, szervezését, és ellenırzését az óvodavezetı helyettesre 
átruházhatja. 
• Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések 
tekintetében a jogszabályban elıírt egyeztetéseket lefolytatja 

 
   A kiadmányozás eljárásrendje: 
   A kiadmányozási jog jogosultja az óvoda vezetıje. A kiadmányozási jog az ügyben történı érdemi 
döntésre ad felhatalmazást. 
   A óvodavezetı kiadmányozási joggal rendelkezı személy, aláírási joggal rendelkezik az óvoda 
egésze tekintetében, de felruházhatja az óvodavezetı -  helyettest – kivéve a munkavállalói jogviszony 
létesítését és megszüntetését.  
   Külsı szervhez vagy személyhez küldendı iratot kiadmányként csak a jelen SZMSZ-ben 
meghatározott kiadmányozási joggal rendelkezı személy írhat alá - óvodavezetı és óvodavezetı - 
helyettes. 
   Az óvodavezetı kiadmányozási jogát átruházhatja, az átruházott kiadmányozási jogot 
visszavonhatja. Az átruházott jogkör tovább nem ruházható. A kiadmányozási jog átruházása nem 
érinti a hatáskör jogosultjának személyét és személyes felelısségét. 
 
 
4. Az alkalmazotti közösség:  
 
    Ezen belül az alkalmazottak egy része nevelı-oktató munkát végzı óvodapedagógus, a többi 
dolgozó a nevelı-oktató munkát közvetlenül segítı más közalkalmazott. Az alkalmazotti közösségnek 
az óvodában foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott tagja. 
 

• a nevelıtestület – óvodapedagógusok, 
• a nevelımunkát közvetlenül segítı dajkák közössége. 

. 
A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje: 
A kapcsolattartás formái: 

• értekezletek, 
• megbeszélések, 
• fórumok, 
• rendezvények. 

 
   A jogszabályoknak, szakmai elıírásoknak megfelelıen az intézményen belül elkülönült feladatuk 
alapján részleges önállósággal, illetve sajátos feladatokkal rendelkeznek. 
 
 
 



Az alkalmazotti közösség jogai: 
Részvételi jog 
Egyetértési jog 
Döntési jog 

• A kapcsolattartás általános szabálya, hogy a különbözı döntési fórumokra, nevelıtestületi - 
alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi ponthoz a döntési, egyetértési és 
véleményezési, javaslattételi jogot gyakorló közösséget, illetve az általuk delegált képviselıt 
meg kell hívni, nyilatkozatukat jegyzıkönyvben kell rögzíteni. 

• Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes felelısséggel egy személyben – testületi 
jogkör esetén a testület egyszerő többség (50%+1fı) alapján dönt. A testület akkor 
határozatképes, ha kétharmad része jelen van. 

• Az alkalmazotti közösség értekezlete biztosítja a szakmai munkát végzı óvodapedagógusok, 
valamint a nevelı-oktató munkát közvetlenül segítı dajkák, és a mőszaki, kisegítı dolgozók 
együttmőködését.  

Alkalmazotti értekezletet kell tartani: 

• A közoktatásról szóló törvényben meghatározott fenntartói döntések elızetes 
véleményezésére, amelyek az óvoda megszüntetésével, átszervezésével, feladatának 
megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és 
módosításával, vezetıi megbízással kapcsolatosak. 

• A dajkák munkaértekezleteit az óvodavezetı-helyettes hívja össze az éves munkaterv szerint. 
Rendkívüli esetben az óvodavezetı engedélyével hívható össze.  

• A nevelıtestületi és az alkalmazotti közösség értekezletét az óvodavezetı hívja össze. 
 
5. A nevelıtestület: 
Az intézmény nevelıtestületét a nevelési intézményben közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony 
keretében pedagógus-munkakörben; valamint a felsıfokú végzettséggel rendelkezı munkakörben 
foglalkoztatottak közössége alkotja. 

• A nevelıtestület a köznevelési törvény alapján meghatározott jogosítványokkal rendelkezı 
testület, amely a nevelési kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó 
szerve; törvényben, továbbá az e szabályzatban meghatározott kérdésekben, és más 
jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, véleményezı, és javaslattevı jogkörrel 
rendelkezik.  

• Felelıssége: a munkaköri leírásban, illetve az óvoda belsı szabályzataiban rá háruló 
feladatokra, adminisztratív teendık ellátására, valamint a munkájához a leltár szerinti 
eszközök felelısségére terjed ki. 

• Beszámolási kötelezettsége: év végén az egész éves teljesítményét kell értékelnie írásban a 
pedagógiai munkájáról. 

  
Óvodapedagógusok létszáma: 5 fı. 

o Az óvodapedagógusok heti munkaideje: 40 óra , kötelezı óraszáma: heti 32 óra. 
o Munkaidejüket hetenkénti váltott munkarendben töltik le /jelenléti íven vezetve /. 
o Az óvodapedagógus alapvetı feladata a rábízott gyermekek, az Óvodai nevelés Országos 

Alapprogramja és az óvoda pedagógiai programja szerinti nevelése. 
 
A nevelıtestület jogköre:  
Nevelıtestületi értekezletet kell tartani: 
• a pedagógiai program módosítása, véleményezése, elfogadása, 
• a Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítása, véleményezése, elfogadása, 
• a nevelési év munkatervének elfogadása, 
• az óvoda éves munkája értékelésének; egyéb átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 

elfogadása 
• a házirend módosítása, véleményezése, elfogadása ügyében; valamint a 
• jogszabályban meghatározott esetekben. 



 
Rendkívüli nevelıtestületi értekezletet kell tartani, ha 
    
• az óvodavezetı összehívja, 
• a nevelıtestület egyharmada kéri, 
• a szülıi szervezet kezdeményezi; akkor, ha a kezdeményezést a nevelıtestület elfogadta.  
 
A nevelıtestületi és alkalmazotti értekezletekrıl jegyzıkönyv készül, mely tartalmazza:  

� az idıpontot,  
� a helyszínt, 
� az eseményt,  
� témák megjelölését, 
� a jelenlévıket jelenléti ív csatolásával,  
� igazoltan, igazolatlanul távollévık számát,  
� a hozzászólásokat,  
� a jegyzıkönyvvezetı és hitelesítı nevét. 

 
A nevelıtestület átruházási joga: 
   A nevelıtestület az éves munkatervében rögzíti a nevelési évben az átruházott feladatokkal mőködı 
bizottságot, a bizottságok vezetıjének, tagjainak nevét, meghatározott esetben az eljárásrendet. 
 
Szakmai munkaközösség: 
   A nevelési oktatási intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre munkaközösséget. 
A szakmai munkaközösség vezetık: 

• Felelıssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre. 
• Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kétszer kiterjed: 
                       - a munkaközösség éves munkájáról szóló írásbeli értékelés elkészítésére, 
                       - az éves munkatervben átruházott ellenırzési feladatok elvégzésére. 

Képviseleti joga: A munkaközösség vezetıje képviseli a szakmai munkaközösséget az intézmény 
vezetısége felé, és az óvodán kívüli szakmai, módszertani rendezvényeken. 
   A nevelıtestület a szakmai munkaközösség tagjai közül évenként a munkaközösség saját 
tevékenységének irányítására, koordinálására munkaközösség-vezetıt választ, akit az intézményvezetı 
bíz meg egy nevelési évre a feladatok ellátásával, – a megbízás meghosszabbítható legfeljebb öt évre - 
aminek tényét az óvoda éves munkaterve rögzíti. Tevékenységüket a vezetı írásos megbízása alapján, 
munkaköri leírásuknak megfelelıen végzik.  
   Az óvoda nevelıtestülete feladatkörének részleges ellátására az alábbi  állandó (bizottságokat) 
munkacsoportokat hozhat létre a következı feladattal és hatáskörrel: 

• Pályázatfigyelı munkacsoport feladata: figyelemmel kísérni a pályázati lehetıségeket, 
tájékoztatni a nevelıtestületet és az óvoda vezetıjét; pályázatokat írni és továbbítani a 
pályáztató felé. 

• A szabályzó dokumentumok aktualizálása a törvényi változáshoz munkacsoport feladata: 
figyelemmel kísérni a törvényi változásokat; az adott dokumentum korrigálása, módosítása, a 
nevelıtestület tájékoztatása. 

• Fejlesztési értékelı és munkacsoport feladata: a pedagógiai munka hatékonyságának 
elemzése, értékelése; újabb feladatok, célok megjelölése.  

Szakmai munkaközösség óvodánkban nem releváns. 
 
6. A nevelımunkát közvetlenül segítı dolgozók közössége 
 
   Jogszabályokban megfogalmazott és saját területüket érintı kérdésekben véleményezési és 
javaslattevı jogkörrel rendelkezı közösséget alkotnak. Közvetlen felettesük az óvoda vezetı-
helyettese. Saját területüket érintı kérdésekben véleményezési és javaslattevı jogkörrel rendelkeznek. 
 
 



Dajkák létszáma: 2fı 
o Munkaidı: heti 40 óra. 
o Munkaidejüket hetenkénti váltott munkarendben töltik le. 
o Feladata: A óvodapedagógus közvetlen segítıje. 
o Szakmai követelmények: tudásának, képességének megfelelı korrekt munkavégzés. 
o Felelıssége: kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre. 

 
 IV. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELS İ ELLENİRZÉSE 
 
1. A belsı ellenırzés általános követelményei:  

• Biztosítsa az intézményfelelıs vezetıi számára az információt  az intézményben folyó nevelı 
- oktató munka tartalmáról és annak színvonaláról.  

• Segítse a vezetıi irányítást, a döntések elıkészítését és megalapozását, biztosítsa az 
intézmény törvényes, belsı utasításokban elıírt pedagógiai mőködését. 

• Fogja át a pedagógiai munka egészét.  
• Biztosítsa az óvoda pedagógiai munkájának jogszerő (a jogszabályok, az országos óvodai 

program, valamint a pedagógiai program szerint elıírt) mőködését. 
   A belsı ellenırzés legfontosabb feladata az óvodában folyó pedagógiai tevékenység 
hatékonyságának mérése. 
 
   Az ellenırzési tervet az óvodavezetı készíti el.  

Az ellenırzési terv tartalmazza az ellenırzés  
– területeit,  
– módszerét, 
– ütemezését.  

 
 Az ellenırzési tervet az óvodában nyilvánosságra kell hozni. 
 Az ellenırzési tervben nem szereplı, rendkívüli ellenırzésrıl az óvodavezetı dönt.  
 
Rendkívüli ellenırzést kezdeményezhet: 
 
• az óvodavezetı-helyettes, 
• a szakmai munkaközösség,  
• a szülıi közösség. 
 
   Az óvodavezetı minden óvodapedagógus munkáját legalább egy alkalommal értékeli a nevelési év  
során. Az egyes nevelési területek ellenırzésébe bevonhatja 

– a vezetı helyettest,  
– a szakmai munkaközösség vezetıjét. 

   Az ellenırzés tapasztalatait az érintett óvodapedagógussal ismertetni kell, aki arra írásban észrevételt 
tehet. 
   A nevelési év záró értekezletén értékelni kell a pedagógiai munka belsı ellenırzésének eredményeit, 
illetıleg az ellenırzés általánosítható tapasztalatait; megállapítva az esetleges hiányosságok 
megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. 

 
2. Gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenırzési feladat: 
   A belsı kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére, és a tárgyilagos 
bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, mely azt a célt szolgálja, hogy a 
költségvetési szerv megvalósítsa az alábbi célokat:  

• a tevékenységeket, mőveleteket szabályszerően, valamint a megbízható gazdálkodás elveivel 
(gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség) összhangban hajtsa végre,  

• teljesítse az elszámolási kötelezettségeket; megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és 
szabályozásnak,  

• megvédje a szervezet erıforrásait a veszteségektıl, és a nem rendeltetésszerő használattól. 



 
 
V. A VEZETİK ÉS AZ ÓVODAI SZÜL İI SZERVEZET, KÖZÖSSÉG KÖZÖTTI 
KAPCSOLATARTÁS FORMÁJA, RENDJE 
 
    Intézményünkben a szülık közössége megválasztja tisztségviselıit a szülıi szervezetbe, minden 
csoportból 3 fıt. Ez a választmány a vezetıség; javaslat alapján az alábbi tisztségviselıket választja: 
elnök és pénztáros. A szülıi szervezettel való együttmőködés szervezése az óvodavezetı feladata. Az 
óvodavezetı és a szülıi szervezet elnöke az együttmőködés tartalmát és formáját az óvoda éves 
munkatervében, és a szülıi szervezet munkaprogramjában állapítja meg. 
   A szülık az Nkt.-ben meghatározott jogaik és kötelességeik teljesítésének érdekében szülıi 
szervezetet, illetve óvodaszéket hozhatnak létre. A szülıi szervezet saját SZMSZ-érıl, ügyrendjérıl, 
munkatervének elfogadásáról, tisztségviselıinek megválasztásáról és képviseletérıl saját maga dönt.  
 

• A szülıi szervezet képviselıjét meg kell hívni a nevelıtestületi ülés azon napirendi pontjainak 
tárgyalásához, amelyekben a szülıi szervezetnek véleményezési joga van. A meghívókhoz 
mellékelni kell az elıterjesztés írásos anyagát. A meghívót az értekezletet megelızıen 8 
nappal korábban kell megküldeni. 

• Az intézmény vezetıje a szülıi szervezet elnökét legalább félévente tájékoztatja az 
intézményben folyó nevelımunkáról és a gyermekeket érintı kérdésekrıl. 

• A szülıi szervezet mőködésének feltételeirıl az intézményvezetı gondoskodik. 
 
1. A szülıi szervezet részére biztosított jogok: 
   Képviseli a szülıket és a gyermekeket a köznevelési törvényben megfogalmazott jogaik 
érvényesítéséhez. 
A Szervezet jogainak gyakorlásához szükséges: 

• Információs bázis megadása (az intézmény nyilvános dokumentumai, az intézmény 
mőködésével kapcsolatos irat); a hozzáférés biztosítása, 

• Óvodán belül megfelelı helység, szükséges berendezés biztosítása. 
2. A szülıi szervezet vezetıjének feladata, hogy 

• a hatáskörébe utalt jogköreit – amennyiben van elıírt határidı - a rendelkezésre álló idın belül 
gyakorolja, 

• megadja a döntéseivel, hatáskör gyakorlásával kapcsolatban kialakított álláspontjáról a 
szükséges tájékoztatást az érintett szerveknek, 

• a szülıi szervezet véleményezési és egyetértési jogkörében eljárva minden esetben köteles 
írásban nyilatkozni. 

 
3. A szülıi szervezet és az intézményvezetı közötti kapcsolattartási formái:  
Jellemzıen a következık: 

• szóbeli személyes megbeszélés, tanácsadás, szervezési tevékenység a szülıi szervezet 
vezetıjével,  

• közremőködés az elıterjesztések, illetve jogkörgyakorláshoz szükséges tájékoztatók 
elkészítésében az intézményvezetınek,  

• munkatervek egymás részére történı megküldése, 
• értekezletek, ülések, 
• szülıi szervezet képviselıjének meghívása a nevelıtestületi értekezletre, 
• a nevelıtestület képviselıjének meghívása a szülıi szervezet ülésére,  
• írásbeli tájékoztatók a nevelıtestület, illetve a szülıi szervezet jogkörébe tartozó ügyekrıl 

egymás írásbeli tájékoztatása a jogkörgyakorlásokhoz,  
• azon dokumentumok, iratok átadása, melyek a nevelıtestület, illetve a szülıi szervezet jogkör 

gyakorlása eredményeként keletkeztek (határozat kivonatok),  
• a szülıi szervezet nevére szóló levelek bontás nélküli átadása az érintett személyeknek,  
• a szülıi szervezet által elintézett iratok érdekeltek részére történı átadása,  
 



A szülıi szervezet véleményét be kell szerezni:   
       - a pedagógiai program elfogadása elıtt, 
       - az SZMSZ elfogadása elıtt, 
       - a házirend elfogadása elıtt. 
   Ha a szülıi szervezet az óvoda mőködésével kapcsolatosan véleményt nyilvánított, vagy a 
nevelıtestület hatáskörébe tartozó ügyben javaslatot tett, a vélemény és a javaslat elıterjesztésérıl – 8 
napon belüli rendkívüli nevelıtestületi értekezlet összehívásával – az óvodavezetı gondoskodik. 
 
A szülıi szervezet javaslattevı jogkörrel rendelkezik: 
      - az óvoda mőködésével kapcsolatos valamennyi kérdésben, 
      - az óvoda irányítását, a vezetı személyét illetıen, 
      - az óvoda egészét vagy a gyermekek nagyobb csoportját érintı kérdésekben.  
   Az óvodai szintő szülıi szervezet, közösség vezetıjével az óvodavezetı; a csoportszintő ügyekben a 
csoport szülıinek képviselıivel az óvodapedagógus, valamint az óvodapedagógus területét meghaladó 
ügyekben a vezetı - helyettes tart kapcsolatot. 

 
A szülıi szervezet, közösség egyetértését be kell szerezni: 

– az óvoda adatkezelési szabályzatának elfogadásakor a gyermekek adatainak kezelése és ezek 
továbbításának szabályozása tekintetében. 

   Ha a szülıi szervezet a gyermekek nagyobb csoportját érintı kérdésben tájékozódni kíván, a kérést 
az óvodavezetıhöz kell címezni. A tájékoztatás megállapodás szerint történhet szóban, vagy írásban. 
A szóbeli tájékoztatásról emlékeztetı készül, amelynek egy példányát át kell adni a szülıi szervezet 
képviselıjének. A szülıi szervezet képviselıje tanácskozási joggal vesz részt a gyermekek nagyobb 
csoportját érintı ügyek nevelıtestületi vagy egyéb fórumon történı tárgyalásánál. A meghívásról az 
óvodavezetınek kell gondoskodnia. A gyermekek nagyobb csoportját a házirend határozza meg.   
   Ha a szülıi szervezet a gyermeki jogok érvényesülésének és a pedagógiai munka 
eredményességének figyelemmel kísérése során megállapításokat tesz, az óvodavezetı gondoskodik 
arról, hogy azt a nevelıtestület a szülıi szervezet képviselıjének részvételével megtárgyalja. 
      

VI. KÜLSİ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA ÉS MÓDJA 
   Az intézmény a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális 
ellátása, valamint a beiskolázás érdekében; és egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn más 
intézményekkel, szervezetekkel. 
1. Általános Iskolával 
Kapcsolattartó: az óvoda vezetıje, akadályoztatása esetén az óvodavezetı helyettese.  
A kapcsolat tartalma: a gyermekek iskolai beilleszkedésének segítése, az óvoda-iskola átmenet 
megkönnyítése. Tanítók megismerése. 
A kapcsolat formája: kölcsönös látogatás, szakmai fórum, rendezvényeken való részvétel, szülıi 
értekezlet. 
Gyakoriság: nevelési évenként az iskolai beiratkozás elıtt, illetve nevelési évenként a kölcsönös 
látogatások alkalmával. 
A nevelési év kezdetén együttmőködési terv kialakítása, kölcsönös elfogadása:  

• pedagógusok szakmai programjaira, értekezletekre, 
• óvodások iskolával való ismerkedésére, volt óvodásokkal kapcsolatos utánkövetéses vizsgálat, 
• ünnepélyeken, szakmai programokon való kölcsönös részvételre. 

 
2. Pedagógiai Szakszolgálattal 
   Az óvodavezetı kapcsolatot tart a pedagógiai szakmai szolgáltatások ellátására létrehozott 
intézményekkel. 
Formája: Együttmőködési megállapodás  
   Az óvodavezetı megállapodik az együttmőködés kialakításában és folyamatában. A gyermekek 
fejlesztésének, iskolaérettségének elbírálásában szükség szerint közremőködik a pedagógiai 
szakszolgálattal. A szolgáltatáson belül lehetıség van a gyermekek logopédiai, gyógypedagógiai 
pszichológiai fejlesztésére. 



 
3. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottsággal 
   A sajátos nevelési igény illetve fogyatékosság tényét kizárólag a szakértıi és rehabilitációs 
bizottságok állapíthatják meg, komplex - orvosi, pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai - 
vizsgálat alapján.  
Kapcsolattartó: óvodavezetı. 
A kapcsolat tartalma: A sajátos nevelési igény illetve fogyatékosság megállapítása. 
A kapcsolat formája: írásbeli kérelem. 
Gyakorisága: szükség szerint. 
Feladata: a fogyatékosság szőrése, vizsgálata alapján javaslatot tenni a gyermek, tanuló különleges 
gondozás keretében történı ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére, az ellátáshoz 
kapcsolódó pedagógiai szakszolgálatra; vizsgálni a különleges gondozás ellátásához szükséges 
feltételek meglétét. 
 
4. Fenntartóval  
Kapcsolattartó: az óvodavezetı. 
A kapcsolat tartalma: Az intézmény mőködésével kapcsolatos tájékoztatás. 
Formája: szóbeli megbeszélés, írásbeli tájékoztatás.  
Gyakorisága: Hetenként egy alkalommal, illetve szükség szerint. A köznevelési intézmény vezetıje 
nevelési évenként egyszer kötelezhetı arra, hogy az intézmény tevékenységérıl átfogó módon 
beszámoljon a fenntartónak. 

 
5. Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás 
   A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 
   Az óvoda orvosával, védınıjével, gyermekfogászattal a nevelés egészséges és biztonságos 
feltételeinek megteremtése. 

         Kapcsolattartó: Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás az óvodavezetı feladata 
         A kapcsolat formája: Az óvodába járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását a 

településen lévı orvos és védını látja el.  Óvodánkban a védını higiéniai szőrıvizsgálatot végez 
alkalomszerően. A háziorvos évente egy alkalommal szőrvizsgálatot végez, a gyermek fejlıdésének 
megállapítása érdekében. 

         A kapcsolat tartalma:  
• biztosítja az egészségügyi (orvosi, védınıi) munka feltételeit,  
• gondoskodik a szükséges óvónıi felügyeletrıl, és -szükség szerint - a gyermekek 

vizsgálatokra történı elıkészítésérıl. 
Fogászati vizsgálat évente egy alkalommal. A fogorvos asszisztense megtanítja a helyes fogmosásra a 
nagycsoportosokat. 
 
6. Gyermekjóléti Szolgálattal, Családsegítı Szolgálattal, Gyámügyi Hivatallal  
Kapcsolattartó: A kapcsolattartást a gyermekvédelmi felelıs látja el. Az óvoda folyamatos kapcsolatot 
tart a gyermekjóléti szolgálattal, amelyrıl az óvodavezetınek rendszeresen beszámolnak. 
A kapcsolat formája: eseti megbeszélések, családlátogatások. 
Gyakoriság: Szükség esetén. 
A kapcsolat tartalma:  

• Figyelemmel kísérjük az óvodába járó gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét. 
• A gyermek fejlıdését veszélyeztetı tényezık korai felismerése, ennek megfelelı intézkedések 

megtétele.  
• Elısegítjük az új óvodások zökkenımentes beilleszkedését.  
• Családlátogatás alkalmával a problémák megismerése, hátrányos helyzet, veszélyeztetettség 

okozta tünetek feltérképezése; szükség esetén szakember segítségének igénylése.  
• Figyelemmel kísérjük a gyermekek rendszeres óvodába járását. 
• Közremőködünk az óvodán belüli a szociális szolgáltatások megszervezésében. A rászoruló 

családok szociális és anyagi helyzetének megfelelıen javaslatot teszünk a szociális ellátó 
rendszernél. 



 
7. Egyház és óvoda kapcsolata 
Kapcsolattartó: óvodavezetı 
A kapcsolat formája: együttmőködési megállapodás,szülıi nyilatkozat  beszerzése  
Gyakoriság: hetente egy alkalommal 
A kapcsolat tartalma: Vallásgyakorlással összefüggı jogok, kötelezettségek megállapítása az 
alkalmazottakra az Nkt. Vhr. 3. § 8) bek.-ben foglaltak megtartásával történik. 
   Az óvodás gyermekek részére a történelmi egyházak által nyújtott hittan, szülıi igény szerint, 
szakképzett hitoktatóval szervezhetı, akit az egyház és szülık bíznak meg. Az óvoda biztosítja a 
vallási neveléshez szükséges helyet és az eszközöket.  
  Az óvodában szervezett hitoktatás szabályait a Házirend tartalmazza. 
    
8. Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás 
   Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai, hogy a támogató 
megfelelı tájékoztatást kapjon az intézmény anyagi helyzetérıl, a támogatással megvalósítandó 
elképzelésérıl, és annak elınyeirıl. 
   Az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról olyan nyilvántartást vezessen, hogy 
abból megállapítható legyen a támogatás felhasználásának módja, célszerősége, valamint a támogató 
ilyen irányú információigénye kielégíthetı legyen. 
Kapcsolattartó: SzSz.elnöke és a SzSz. vezetıségi tagjai.   
A kapcsolat formája: személyes beszélgetés. 
Gyakoriság: évente 2 alkalommal - Télapó bál szervezésekor, Gyermeknapon. 
 
VII. AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A HAGYOM ÁNYOK 
ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK 
   A hagyományok, ünnepek, ápolása elválaszthatatlan a gyermekek sokoldalú 
személyiségfejlesztésétıl, érzelmi életük gazdagításától. Megalapozzák a szőkebb és tágabb 
környezethez főzıdı pozitív viszony alakulását, a népi kultúra ápolását. A felnıtt közösségekben 
hozzájárulnak az összetartozás, a kölcsönös megbecsülés értékeinek erısítéséhez. 
   A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévı hírnevének megırzése, 
növelése.  
Fontos: a gyermek vallási, világnézeti, vagy más meggyızıdésének, nemzeti önazonosságának 
tiszteletben tartási kötelezettsége 
   Az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, idıpontját; a rendezvényekkel kapcsolatos felelısöket a 
nevelıtestület az éves munkatervében határozza meg. A felelısök a rendezvényekre vonatkozó 
feladatterveiket a munkatervben jelölt határidıre elkészítik, és tartalmuk szerint szervezik meg az 
ünnepséget. 
Az intézmény hagyományai érintik: 

• az intézmény ellátottjait, 
• a felnıtt dolgozókat, 
• a szülıket. 

A hagyományápolás érvényesül az intézményben: 
• gyermekek, felnıttek ünnepi viseletével, 
• az intézmény belsı dekorációjával. 

1. Gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományok: 
• A csoporton belül közös megemlékezés a gyermek név és születésnapjáról. 
• A gyermekek mősorral ünnepelnek a következı ünnepélyek alkalmával: 

                    - Télapó bál /idıpont egyeztetés, meghívók készítése, gyermekmősor/, 
                    - karácsony /szülık értesítése a csoport faliújságján, gyermekmősor/, 
                    -anyák napja /meghívók készítése, gyermekek-óvodapedagógusok által készített     
                     ajándékok, gyermekmősor/, 
                    - évzáró –ballagás / meghívók készítése, gyermekmősor/. 
   Az anyák napja, valamint az évzáró nyilvános. Ezekre a szülık kapnak meghívást, akik más 
vendéget is hozhatnak. 



A gyermeki élet hagyományos ünnepei az óvodában: 
– farsang 
– húsvét 
– gyermeknap 

 
2. Nemzeti ünnepeinkrıl való méltó megemlékezés: 

Megünneplésüket az éves munkaterv tartalmazza. 
 

3. Népi hagyományok ápolása körében történik a 
– jeles napokhoz kapcsolódó szokások megismertetése,  
– népi kézmőves technikákkal való ismerkedés. 

 
4. Az alkalmazotti közösséggel kapcsolatos hagyományok: 

• Továbbképzéseken, tanfolyamokon szerzett ismeretek átadása, megvitatása, 
• Pályakezdı illetve újonnan belépı dolgozó köszöntése, felkarolása, 
• Távozó dolgozó, nyugdíjba menı dolgozó búcsúztatása. 

 
VIII. INTÉZMÉNYI VÉD İ-ÓVÓ ELİÍRÁSOK 
 
   A pedagógus kötelessége, hogy a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása 
érdekében tegyen meg minden lehetséges erıfeszítést; felvilágosítással, a munka-, és balesetvédelmi 
elıírások betartatásával, a veszélyhelyzetek elhárításával; a szülı, és szükség esetén más szakemberek 
bevonásával. 
   A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történı nevelése érdekében a szükséges 
feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat. 
   Minden óvodapedagógus közoktatási törvényben meghatározott feladatát képezi az, hogy  

• A rábízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük megırzéséhez szükséges 
ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyızıdjék.  

• Ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges 
intézkedéseket megtegye.  

• Ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó óvodapedagógus kötelessége az 
elsısegélynyújtás, szükség esetén orvost kell hívni, szülıt értesíteni. 

• Minden nevelési év kezdetén, valamint kirándulások elıtt, és egyéb esetekben szükség szerint 
minden óvodai csoportban – a gyermekek életkorának megfelelıen – ismertetni kell az 
egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó elıírásokat, veszélyforrásokat, és az 
elvárható magatartásformát. 

• A gyermek óvodai életével kapcsolatos szervezési feladatokat, a csoport szokásrendszerének 
kialakítását és betartását oly módon kell ellátni, hogy azok a baleset-megelızést szolgálják.  

• Az életkoruknak megfelelı módon tájékoztatva legyenek a balesetvédelemrıl,a megengedhetı 
magatartási normákról, szokásokról. 

• Az óvoda csak megfelelıségi jellel ellátott játékokat vásárolhat. A játékot használó 
óvodapedagógus köteles a játékon feltüntetett, vagy ahhoz mellékelt figyelmeztetést, feliratot, 
és használati utasítást gondosan áttanulmányozni, és a játékszert a szerint alkalmazni. 

• Tájékoztatni kell az óvodavezetıt a gyermek kisebb sérülésérıl is. Bármilyen veszélyforrás 
észlelése esetén a gyermekcsoportot biztonságba kell helyezni, majd azonnal értesíteni kell az 
óvodavezetıt. 

   A gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettséget jogszabály szerint kell 
teljesíteni. Minden intézményi dolgozó feladata a baleset megelızés. Munkavégzés ideje alatt betartja 
a munkavédelmi, balesetvédelmi, egészségügyi szabályokat. A munka során használt tárgyakat, 
eszközöket, gépeket kötelesek rendeltetésszerően használni. 
 



 
 
IX. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY, BOMBARIADÓ ESETÉN SZÜKSÉGES  TEENDİK   
 
   Az óvoda mőködésében rendkívüli eseménynek kell minısíteni minden olyan elıre nem látható 
eseményt, amely a nevelımunka szokásos menetét akadályozza; illetve az óvoda gyermekeinek és 
dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti. 
Rendkívüli eseménynek minısül különösen: 

• a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.) 
• a tőz, 
• a robbantással történı fenyegetés. 

   Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen felettesének 
jelenteni. Az óvodavezetı dönt a szükséges intézkedésekrıl és a fenntartó értesítésérıl.  
   Bombariadó esetén az óvodavezetı intézkedhet. Akadályoztatás esetén az SZMSZ-ben szabályozott 
helyettesítési rend szerint kell eljárni.  
 
   Az épület kiürítése a tőzriadó terv szerint történik. Az épületet a csoporttal lévı felnıtt hagyja el 
utolsóként, a napi gyermeklétszámot ellenırzi. Robbanásveszély miatt a nyílászárókat nyitva kell 
hagyni. 
   Az épület kiürítésének idıtartamáról, a gyermekek elhelyezésérıl az intézkedést vezetı hatóság 
információja alapján az óvodavezetı, akadályoztatása esetén az intézkedéssel megbízott személy dönt.  
   Az óvodavezetı a fenntartóval dolgoz ki együttmőködést a gyermekek bombariadó esetén történı 
ideiglenes elhelyezésérıl. 
   A bombariadóról és a hozott intézkedésekrıl az óvodavezetı rendkívüli jelentésben értesíti a 
fenntartót. A gyermekcsoportoknak a veszélyeztetett épületbıl való kivezetéséért, és a kijelölt 
területen történı gyülekezésért; valamint a várakozás alatti felügyeletért minden óvodai dolgozó 
felelıs. 
 
X. AZ INTÉZMÉNY BIZTONSÁGOS M ŐKÖDÉSÉT GARANTÁLÓ SZABÁLYOK 
 
1. A helyiségek használati rendje: 
Az óvoda zárva tartásának ideje alatt a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart 
nyitva. Az ügyeleti rendet az óvoda vezetıje a fenntartóval egyeztetve határozza meg és azt a szülık 
és az alkalmazotti közösség tudomására hozza értesítés formájában. 
2. Az udvar használati rendje: 
Az óvoda zárva tartásának ideje alatt az udvaron tartózkodni tilos! 
Az intézmény teljes területén, az épületben és az udvaron tartózkodó minden személy köteles: 

• A közös tulajdont védeni. 
• A berendezéseket rendeltetésszerően használni. 
• Az óvoda rendjét és tisztaságát megırizni. 
• Az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni. 
• Tőz-, és balesetvédelmi elıírások szerint eljárni. 
• A munka-, és egészségvédelmi szabályokat betartani. 

3. Az alkalmazottak, pedagógusok által bevihetı dolgok tiltása: 
Mt. 168. § (1). A munkáltatót a 166-167. §-ban foglaltak szerint terheli a felelısség a munkavállaló 
munkahelyre bevitt tárgyaiban, dolgaiban bekövetkezett károkért. 
                  (2). A munkáltató elıírhatja a munkahelyre bevitt dolgok megırzıben való elhelyezését, 
vagy a bevitel bejelentését.  
2012. évi I. tv. 168. §, és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet alapján a pedagógus a 
védı - óvó elıírások figyelembevételével viheti be az óvodai foglalkozásokra az általa készített, 
használt pedagógiai eszközöket. 
 



 
XI. ÓVÓ-VÉDİ ELİÍRÁSOK, AMELYEKET A GYERMEKEKNEK MEG KELL TARTANI 
  
  Az óvodapedagógusoknak az óvodai foglalkozásokon a gyermekekkel ismerteni kell az egészségük, 
és testi épségük védelmére vonatkozó elıírásokat, a különbözı veszélyforrásokat; a tilos és elvárható 
magatartásformákat. Az ismertetés tényét a pedagógus a csoportnaplóban köteles dokumentálni. 
 A gyermekek az óvoda helyiségeit, létesítményeit csak felnıtt felügyelete mellett használhatják. 

• A balesetek megelızésére vonatkozó szabályok: a tárgyak, játékeszközök rendeltetésszerő 
használata, magatartási szabályok betartása - erkölcsi normák szerinti viselkedés. 

• Az óvoda helyiségeinek használatára vonatkozó szabályok: A helyiségek rendeltetésszerő 
használata, rongálás, rohangálás, egymás lökdösése, csúszkálás nem megengedett. Öltözıben 
való étkezés nem megengedett. 

• Az udvar használatára vonatkozó szabályok: A felnıtt vezetésével mehetnek át a játszó 
udvarra, és hagyhatják el azt. Az udvari játékeszközök rendeltetésszerő használata, a felnıtt 
által tudatosított szabályok betartása. Homokozóban egymásra figyelés – homokot társra 
szórni tilos! Az óvoda udvarán a gyermekek csak óvónıi felügyelettel tartózkodhatnak. Az ott 
lévı játékokat, létesítményeket csak óvónıi felügyelettel használhatják. Az óvoda udvara nem 
nyilvános játszótér, az óvodai jogviszonyban nem álló személyek nem használhatják (kivételt 
képeznek az intézmény által szervezett családi rendezvények).   

• A séták alkalmára vonatkozó szabályok: A megismert közlekedési szabályok betartása. Az 
utcán való közlekedés, halk beszéd, udvariassági szokások /köszönés, jobb oldalon való 
közlekedés/ betartása.  

• A tornaterem használatára vonatkozó szabályok: saját maguk, és egymás testi épségének 
megóvása, a tornateremben található eszközök helyes használata; az óvónı irányításának 
figyelembe vétele, a megismert és elvárható magatartásformák betartása. 

• Színház-, múzeum-, kiállítás-látogatásra vonatkozó szabályok: elvárható magatartásformák 
betartása, betartatása. 

• Sport programokra vonatkozó szabályok: elvárható magatartásformák betartása, betartatása. 
• A szülıi igények alapján szervezıdı önköltséges szolgáltatásokon való részvétel szabályai: a 

szülı írásos beleegyezése szükséges. 
 

   Nkt.4. §(10.) Gyermek, tanuló felügyelete a nevelési-oktatási intézményben: a gyermek testi 
épségének megóvásáról, és erkölcsi védelmérıl való gondoskodás, a nevelési-oktatási intézménybe 
történı belépéstıl a nevelési-oktatási intézmény jogszerő elhagyásáig terjedı idıben; továbbá a 
pedagógiai program részeként kötelezı, a nevelési intézményen kívül tartott foglalkozások, programok 
ideje alatt. 
  Nkt.98.§(1.) Egyéb foglalkozást a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben 
foglalkoztatott alkalmazott tarthat.  
   Ha egy gyerek betegségre gyanús vagy beteg, a következı módon kell eljárni:  

• Betegségre gyanús, lázas gyermeket nem szabad bevenni az óvodába.  
• A napközben megbetegedett gyermeket el kell különíteni, és le kell fektetni. 
• Szükség esetén azonnal orvoshoz kell vinni.  
• Gondoskodni kell a szülık mielıbbi értesítésérıl. 

A gyermekek távolmaradásának mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések: 
• Gyógyult gyermek csak orvosi igazolással látogathatja ismét az óvodát. 
• A mulasztást igazoltnak kell tekinteni: 

- ha a szülı elızetesen bejelentette az óvónınek, hogy gyermekét nem hozza óvodába, 
- egészséges gyermek hiányzását indokolt esetben elızetesen az óvodavezetı 

engedélyezheti.  
 



 
 
XII. NEVELÉSI ID İBEN SZERVEZETT ÓVODÁN KÍVÜLI PROGRAMOKKAL 

KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 
 
   Az óvodapedagógusoknak lehetıségük van óvodán kívüli programok szervezésére is: 

• kirándulás, séta, 
• sport programok, 
• iskolalátogatás, stb. 

   A szülık a nevelési év kezdetén írásban nyilatkoznak, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy gyermekük 
az óvodán kívül szervezett programokon részt vegyen. Ezt a dokumentumot át kell adni az irattár 
részére. 
   Az óvodapedagógusok feladatai: 

• A csoport faliújságján tájékoztatják a szülıket a program helyérıl; indulási, és érkezési 
idıpontjáról, a közlekedési eszközrıl. 
• Az óvodavezetıt elızetesen szóban, majd a program megkezdésekor helyi formanyomtatvány 
(helyszín, résztvevık neve, kísérık neve, idıtartam, közlekedés eszköz, indulás, várható érkezés, 
útvonalterv) kitöltésével írásban. 
• Az óvodapedagógusoknak az óvodai foglalkozásokon a gyermekekkel ismertetni kell az 
egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó elıírásokat, a különbözı veszélyforrásokat, a 
tilos és elvárható magatartásformákat. Az ismertetés tényét a pedagógus a csoportnaplóban köteles 
dokumentálni. 

A program akkor tekinthetı engedélyezettnek, ha azt az óvodavezetı vagy helyettese írásban 
ellenjegyezte. 

Különleges elıírások: 
A programhoz a gyermeklétszámnak megfelelı kísérıt kell biztosítani: 
     • Tömegközlekedés igénybevételekor 8 gyermekenként 1- 1 fı felnıtt kísérı - de minimum 2 
fı. 
     • Bérelt autóbusz esetén 10 gyermekenként 1- 1 fı felnıtt kísérı. 
Gondoskodni kell az elsısegélynyújtáshoz szükséges felszerelésrıl.  

 
XIII. AZ INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK NYILVÁNOSSÁGÁVAL É S A 

TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELESSÉGGEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉS EK 
 

� Az óvoda Pedagógiai programját, Alapító okiratát, SzMSz-ét, Házirendjét olyan módon 
köteles elhelyezni, hogy a szülık szabadon megtekinthessék, jelen esetben az óvodavezetıi 
irodában; és a gyermekek és szülık által használt öltözıben, a faliújságon kifüggesztve. 

� A dokumentumok tartalmáról tájékoztatás kérhetı minden nap 800 - 1600 -ig. 
� Tájékoztatás adható a szülıi értekezletek alkalmával is. 
� A gyermek felvételekor az óvodai házirendet a szülıvel ismertetni kell, egy példányt átadni, 

illetve lehetıség szerint e-mailben elküldeni. Errıl átvételi elismervényt íratunk alá. 
 
Tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája: 
A nevelési-oktatási intézményi közzétételi listában szereplı dokumentumok (KIR): 
  a) a felvételi lehetıségrıl szóló tájékoztató, 
  b) a beiratkozásra meghatározott idı, a fenntartó által engedélyezett csoportok száma, 
  c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési 
kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét; továbbá nevelési évenként az egy fıre 
megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági, és 
igénylési feltételeket is, 
  d) a fenntartónak a nevelési intézmény munkájával összefüggõ értékelésének nyilvános 
megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat 
tartalmazó – vizsgálatok, ellenırzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevıszék ellenırzéseinek 
nyilvános megállapításait; egyéb ellenırzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait, 



  e) a nevelési intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben tervezett 
jelentısebb rendezvények, események idıpontjait, 
  f) a pedagógiai-szakmai ellenırzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó 
jogszabályok megtartásával, 
  g) a Szervezeti és Mőködési Szabályzatot, a Házirendet, és a Pedagógiai programot tartalmazza. 
Az óvodai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza az  

- óvodapedagógusok számát, iskolai végzettségüket, szakképzettségüket,  
- a dajkák számát, a dajkák iskolai végzettségét, szakképzettségét, 
- az óvodai csoportok számát, az egyes csoportokban a gyermekek létszámát. 229/2012. 

(VIII.28.) Korm. rendelet 23. § (2) pontja.   
 

 
XIV. AZ ELEKTRONIKUS ÚTON EL İÁLLÍTOTT PAPÍR ALAPÚ NYOMTATVÁNYOK 

HITELESÍTÉSÉNEK RENDJE 
 
    A köznevelési intézmény köteles a jogszabályban elıírt nyilvántartásokat vezetni. Az intézményben 
rögzített, tárolt, továbbított adatok kezelését a 2011 évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrıl 41.-
43.§-ai, valamint a belsı iratkezelési szabályzat tartalmazza. Az iratkezelési szabályzat hatálya 
kiterjed az intézményben keletkezı, az oda érkezı, illetve az onnan továbbított valamennyi iratra. 
 
1. Az elektronikus úton elıállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje:  
   Az oktatási ágazat irányítási rendszerével, a Közoktatási Információs Rendszerrel (KIR)  
tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan elıállított, hitelesített és tárolt  dokumentumrendszert 
alkalmazunk a 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet elıírásainak megfelelıen. 
 
   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 vonatkozó adatbejelentések,  
• a gyermek jogviszonyára vonatkozó bejelentések,  
• az október 1-jei pedagógus és gyermek lista.  

  Az elektronikus úton elıállított, fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az  
intézményvezetı aláírásával hitelesített formában kell tárolni. Az egyéb elektronikusan megküldött 
adatok írásbeli tárolásra is kerülnek. 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 intézményvezetı által 
felhatalmazott személyek férhetnek hozzá. Az adattovábbításra az intézmény vezetıje, akadályoztatása 
esetén az általa meghatalmazottak jogosultak. 
  Az intézményvezetıje nem rendelkezik hitelesített elektronikus aláírással, így a papír alapon 
elküldött (aláírt, lepecsételt) iratok felelnek meg a hitelesség kritériumainak. 
  Az intézmény nem használ elektronikus naplót. 
 
2. Az elektronikus iratok továbbítása, postázása: 
   Elektronikus levél küldése az óvodából az irodában lévı számítógéprıl lehetséges. Amennyiben 
iktatást igénylı irat küldése történik úgy, azt az iratkezelés papíralapú irataira vonatkozó szabályok 
szerint a fogadott elektronikus postákkal megegyezı módon iktatni szükséges. A számítógéprıl 
küldött iktatást igénylı irat e-mail-jét a számítógépen lévı, külön erre a célra létrehozott mappában 
kell elhelyezni. A mappában összegyőlt elektronikus leveleket évente egyszer az iktatókönyv 
lezárásával egy idıben elektronikus adathordozóra (pl. CD lemez) el kell menteni és az iktatókönyv 
mellékleteként az iktatókönyvvel együtt tárolni. 
  A gyermekek adatnyilvántartását szintén az irodában elhelyezett számítógépen végzi az arra jogosult 
személy; annak szabályait külön elıírás tartalmazza /adatkezelési szabályzat/. 
 
 



XV. AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYTATHATÓ REKLÁMTEVÉKENYSÉG S ZABÁLYAI  
  
   Az óvoda helyiségei az alapfeladattól eltérı célra csak a fenntartó hozzájárulásával vehetık igénybe.  
Az épületben, az udvaron reklám, és kereskedelmi tevékenység csak a fenntartó és az óvodavezetı 
jóváhagyásával folytatható. A közoktatási intézményekben reklámozni csak az intézmény 
vezetıjének engedélyével szabad. Az engedélyeztetési kötelezettség a reklámozott termék, 
szolgáltatás jellegére; a reklám tartalmára, a reklámozás módszerére és a közzététel helyére egyaránt 
vonatkozik. 
Az óvodai reklámtevékenység kiterjedhet: az egészséges életmódra és a környezet védelmére; 
neveléssel összefüggı, továbbá közéleti és kulturális tevékenység, vagy esemény; valamint az oktatási 
tevékenység reklámjára, valamint az ilyen tevékenységet folytató, illetve ilyen eseményt szervezı, 
vagy annak megvalósulásához bármilyen formában hozzájárulást nyújtó vállalkozás nevének, 
védjegyének vagy egyéb megjelölésének az adott tevékenységgel, eseménnyel közvetlenül összefüggı 
megjelenítésére. 
Az óvodai reklám nem zavarhatja a nevelımunkát. 
 
Intézményi rendezvényeken a kereskedık árusításával kapcsolatos eljárásrend: 
   A nevelési-oktatási intézményben, valamint a nevelési-oktatási intézményen kívül a gyermekek 
részére szervezett rendezvényeken a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény 
hatálya alá tartozó termék, továbbá alkohol- és dohánytermék nem árusítható. A nevelési-oktatási 
intézményben, valamint a nevelési-oktatási intézményen kívül a gyermekek részére szervezett 
rendezvényeken alkohol- és dohánytermék nem fogyasztható. 
 
XVI. A KIEMELT MUNKAVÉGZÉSÉRT JÁRÓ KERESTKIEGÉSZÍTÉ SRE VONATKOZÓ 

SZABÁLYOZÁS  
 

2013. aug. 31-ig hatályban van az 1993. évi LXXIX. tv. (Ktv.) alábbi szakasza:  
118.§ (12). A közoktatási intézmény vezetıje kereset-kiegészítéssel ismerheti el meghatározott 

munkateljesítmény elérését, illetve - a helyettesítést kivéve - az átmeneti többletfeladatok ellátását; így 
különösen a pedagógiai fejlesztı tevékenységet, a nevelés céljait szolgáló foglalkozás terén nyújtott 
minıségi munkavégzést (a továbbiakban: kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés). 
   A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés megállapítható: 
    - a közoktatási intézmény bármely alkalmazottja részére, 
    - egy alkalomra, illetıleg meghatározott idıre.  
   A meghatározott idıre szóló kereset-kiegészítést havi rendszerességgel kell kifizetni. A kereset-
kiegészítés megállapításánál figyelembe kell venni a vezetıi feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus-
munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének eredményeit.  
 
A kiemelt munkavégzés elismerése:  
Célja az átlagon felüli munkateljesítmények anyagi elismerése a következı elvek alapján: 

• az intézményben eltöltött legalább 1 éves jogviszony,  
• színvonalas elméleti és gyakorlati szakmai tevékenység, szakmai továbbképzéseken való 

részvétel,  
• pedagógiai vizsgálatok végzése, abban való részvétel,  
• szakmai bemutatók vállalása, rendezvényeken való feladatvállalás, 
• csoporton belüli dokumentációk pontos vezetése. 

 
XVII. HIVATALI TITOK MEG İRZÉSE 
Hivatali titoknak min ısül: 
• amit a jogszabály annak minısít, 
• a dolgozó személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok, 
• a gyermekek és a szülık személyiségi jogaihoz főzıdı adat, 
• amit az óvoda vezetıje az adott ügy, vagy a zavartalan mőködés biztosítása; illetve az óvoda jó 

hírnevének megırzése érdekében írásos vezetıi utasításban annak minısít. 



� Az óvodavezetıt, és az óvodapedagógust, továbbá azt, aki esetenként közremőködik a 
gyermek felügyeletének ellátásában; hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben 
titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel és családjával kapcsolatos minden olyan tényre, 
adatra, információra vonatkozóan, amelyrıl a gyermekkel, szülıvel való kapcsolattartás során 
szerzett tudomást.  

� A gyermek szülıjével közölhetı minden gyermekével összefüggı adat; kivéve, ha az adat 
közlése súlyosan sértené, vagy veszélyeztetné a gyermek érdekét. Az adat közlése akkor sérti, 
vagy veszélyezteti súlyosan a gyermek érdekét, ha olyan körülményre (magatartásra, 
mulasztásra, állapotra) vonatkozik, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi, vagy erkölcsi 
fejlıdését gátolja, vagy akadályozza, és amelynek bekövetkezése szülıi magatartásra 
vezethetı vissza.  

� A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelıtestületi értekezleten a nevelıtestület 
tagjainak egymás közti, a gyermek fejlıdésével összefüggı megbeszélésre. A titoktartási 
kötelezettség kiterjed mindazokra, akik részt vettek a nevelıtestületi értekezleten.  

� A titoktartási kötelezettség alól a szülı írásban felmentést adhat. A felmentés megadását az 
óvodavezetı kezdeményezheti írásban. A kezdeményezésre az óvodavezetı részére javaslatot 
tehet az óvodapedagógus. 

� A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a gyermek adatainak a közoktatásról szóló törvény 
2. számú mellékletében meghatározott nyilvántartására és továbbítására. Az adatok 
nyilvántartását és továbbítását végzık és abban közremőködık azonban betartják az 
adatkezelésre vonatkozó elıírásokat. 

� A közoktatásról szóló törvényben meghatározottakon túlmenıen a gyermekkel kapcsolatban 
adatok nem közölhetıek. 

  
 
 
 
 
XVIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzatot az óvoda nevelıtestülete fogadja el, amely a fenntartó 
jóváhagyásával válik érvényessé. 
 
2. A hatálybalépéssel egyidejőleg érvényét veszti az óvoda 28./2004 sz. Szervezeti és Mőködési 
szabályzata. 
 
3. A hatályba lépett Szervezeti és Mőködési Szabályzatot meg kell ismertetni:  
 

• az óvoda azon alkalmazottaival is, akik nem tagjai a nevelıtestületnek, valamint  
• azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával, és meghatározott körben használják 

helyiségeit. 
 
4. A Szervezeti és Mőködési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az óvoda valamennyi 
alkalmazottjára kötelezı, megszegése esetén az óvodavezetı munkáltatói jogkörében intézkedhet. 
 
5.  A Szervezeti és Mőködési Szabályzatban foglaltakról a szülıket is tájékoztatni kell. 
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Véleménynyilvánítók: 
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Egyetértését kinyilvánító: 
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Fenntartó, mőködtetı nevében névaláírás 

 
………………………………………………… 

Nemzetiségi Önkormányzat nevében névaláírás 
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A dokumentum jellege: Nyilvános 
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Verziószám: 
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Az SzMSz - t készítette: Az intézmény mb. intézményvezetıje és helyettese  
 
A szülıi képviselet a Lıkösháza Községi Óvoda SzMSz elfogadásához magasabb 
jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez (a dokumentumok nyilvánosságának 
biztosítása, az intézmény tájékoztatási kötelezettsége, valamint a gyermekek adatainak 
kezelésével kapcsolatban) a véleményezési jogát korlátozás nélkül, a jogszabályban 
meghatározott határidı biztosításával gyakorolta. A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést 
nem fogalmazott meg. 
Az óvodában mőködı Szülıi Szervezet 
 
 Lıkösháza, 2013………                                               …………… ………….. 
 Szülıi Szervezet elnöke 
 
A magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez az egyetértési jogát 
korlátozás nélkül gyakorolta és megadta a települési nemzetiségi önkormányzat. 
 
Lıkösháza, 2013……….                                                
 ……………………………..  
               aláírás  

Ph 
 
A magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez az egyetértési jogát 
korlátozás nélkül a jogszabályban meghatározott határidı biztosításával gyakorolta és 
megadta a települési önkormányzat. 
  
Lıkösháza, 2013………….                                      ………………………………….                      
 aláírás  

Ph 
 
Az óvoda nevelıtestülete 2013 év……. hó…… napján tartott határozatképes rendkívüli 
nevelıtestületi ülésén át nem ruházható jogkörében 100 %-os igenlı szavazattal az  
SzMSz-t …2013……/……. határozatszámon elfogadta. Az elfogadás tényét a nevelıtestület 
tagjai az alábbiakban hitelesítı aláírásukkal tanúsítják. 
 
…………………………      ………………………..     ………………………….. 
 
………………………….      ………………………..    ……………………………. 
 
A Lıkösháza Községi Óvoda  ….. számú határozatával elfogadott SzMSz- t a nevelıtestület 
képviseletében át nem ruházható döntési hatáskörében …… számú határozatával jóváhagyta 
az intézmény vezetıje. 
 
 …………………… 
  Lıkösháza, 2013.………                                              mb.óvodavezetı 
              
 
 
 
 



                                                                                                                                          
 
 
 
 
XX. MELLÉKLETEK 
 
1. számú melléklet:  Munkaköri leírások 
 
2. számú melléklet: Az óvoda adatkezelési szabályzata 
 
 
 



2. számú melléklet                   
 
    

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 
 
 
Általános rendelkezések 
 
 
1. Az Adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja: 
    Az alkalmazottak, valamint a gyermekek adatai nyilvántartása, kezelése, továbbítása, 
nyilvánosságra hozatala, intézményi rendjének megállapítása, az ezekkel összefüggı adatvédelmi 
követelmények szabályozása.  
 
2. A Szabályzat alapját képezı jogszabályok: 
• a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. 

törvény 
• a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
• a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 83/B–D §-ai  
• a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet  
• 2011. évi CXII. 28. §- 31 
 
3. A Szabályzat hatálya: 
 
3.1 A Szabályzat hatálya kiterjed az óvoda vezetıjére, 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 fenntartó irattárában/ 

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

 
3.3 A Szabályzatot megfelelıen kell alkalmazni a közalkalmazotti jogviszony megszőnése után, 

illetve e jogviszony létesítésére irányuló elızetes eljárásokra. A gyermekekkel kapcsolatos 
titoktartási kötelezettség független a közalkalmazotti jogviszony fennállásától, hiszen az annak 
megszőnése után határidı nélkül fennmarad.  

 
3.4. A Szabályzatban használt fogalmakhoz a Függelék szerinti Értelmezı rendelkezések 

kapcsolódnak. 



1. rész 
A közalkalmazottakra vonatkozó adatkezelés 

 
 
1. Felelısség a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggı adatok kezeléséért: 
 
1.1 Az intézményben a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggı adatok kezeléséért felelısséggel 

tartozik:  
– az óvoda vezetıje, 
– a személyügyi adatkezelésben bármilyen formában közremőködı közalkalmazott, 
– a közalkalmazott a saját adatainak közlése tekintetében. 

 
1.2 Az óvoda vezetıje felelıs a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggı adatok védelmére és 

kezelésére vonatkozó jogszabályok, valamint a Szabályzatban rögzített elıírások megtartásáért, 
illetve e követelmények ellenırzéséért.  

 
2. Az alkalmazottak nyilvántartott adatai: 
 
2.1 A közoktatásról szóló törvény alapján nyilvántartott adatok: 

a) név, születési hely és idı, állampolgárság: 
b) lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, azonosító szám: 
c) munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok: 

- iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása; /fenntartó 
irattárában/ 

- munkában töltött idı, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idı, besorolással 
kapcsolatos adatok; /ált. isk. irattárában/ 

- alkalmazott részére adott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek; /fenntartó 
irattárában/ 

- munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történı megbízás, munkavégzésre 
irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés; /fenntartó 
irattárában és az óvodában található/ 

- munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelı 
tartozás és annak jogosultja; /óvodában található/ 

- szabadság, kiadott szabadság; 
- alkalmazott részére történı kifizetések és azok jogcímei; /fenntartó irattárában/ 
- az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei; /fenntartó. irattárában/ 
- az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei; /fenntartó 

irattárában/ 
- a többi adat az érintett hozzájárulásával. 

 
2.2 A közoktatásról szóló törvény szerint nyilvántartott és kezelt adatok köre alapvetıen megegyezik 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 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 eltérı rendelkezése hiányában – 
adatszerzés nem végezhetı, ilyen adat nem tartható nyilván.  

2.5 A fenntartó külön törvény alapján nyilvántartja a közalkalmazott bankszámlaszámát  
 
 
 



3. A közalkalmazotti adatkezelésben közremőködık feladatai: 
 
3.1 Az intézmény közalkalmazottainak adatkezelését az óvodavezetı a fenntartó közremőködésével 

végzi.  
 
3.2 Az óvodavezetı tekintetében a közalkalmazotti adatkezelést a munkáltatói jogokat gyakorló szerv 

látja el. 
 
3.3 Az adatkezelés során gondoskodni kell arról, hogy: 

– a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggı adat és megállapítás az adatkezelés teljes 
folyamatában megfeleljen a jogszabályi rendelkezések tartalmának; 

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

– a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggı adat helyesbítésre és törlésre kerüljön, ha a 
személyi iraton szereplı adat a valóságnak már nem felel meg; 

– a közalkalmazott írásbeli hozzájárulásának beszerzése az önkéntes adatszolgáltatás körébe 
tartozó adatok nyilvántartását megelızıen történjen meg.  

 
4. A közalkalmazotti alapnyilvántartás vezetése, az adatok továbbítása: 

4.1 A közalkalmazotti alapnyilvántartás számítógépes módszerrel  vezethetı (KIR). Ez esetben – a 
következı kivételekkel – papír alapú adatlapot nem kell vezetni. A számítógéppel vezetett 
adatokat ki kell nyomtatni:  
– a közalkalmazott adatainak elsı alkalommal történı felvételekor, hogy az aláírásával igazolja 

az adatok valódiságát, 
– a közalkalmazott áthelyezésekor, 
– a közalkalmazotti jogviszony megszőnése 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 

megszőnése 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 közérdekő, ezeket az adatokat a közalkalmazott 
elızetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet hozni. 

 
4.6 A közérdekő adatokon kívül a közalkalmazott nyilvántartott adatairól – a 4.8 pont szerinti 

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 kifizetıhelynek, bíróságnak, rendırségnek, 
ügyészségnek, államigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések 
ellenırzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak. 

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

4.10 Az adattovábbításra az óvoda vezetıje jogosult. Az illetményszámfejtı-hely részére történı 
adattovábbításban a fenntartó mőködik közre.  

 
 
5. A közalkalmazott jogai és kötelezettségei: 
 
5.1 A közalkalmazott a saját személyi anyagába, az alapnyilvántartásba, illetve a személyes adatait 

tartalmazó egyéb nyilvántartásokba, személyi iratokba korlátozás nélkül betekinthet, azokról 
másolatot vagy kivonatot kérhet, illetve kérheti adatai helyesbítését, kijavítását. Tájékoztatást 
kérhet személyi irataiba történı betekintésrıl, adatszolgáltatásról, személyi anyagának más 
szervhez történı megküldésérıl. 

 
5.2 A közalkalmazott az általa szolgáltatott adatai helyesbítését és kijavítását az óvodavezetıtıl 

írásban kérheti, aki továbbítja a fenntartónak. A közalkalmazott felelıs azért, hogy az általa a 
munkáltató részére átadott, bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek. 

 
5.3 A közalkalmazott az adataiban bekövetkezı változásokról 8 napon belül köteles írásban 

tájékoztatni az óvodavezetıt, aki 3 napon belül köteles intézkedni az adatok aktualizálásáról. 
 
 
6.  A személyi irat: 
 
6.1 Közalkalmazotti szempontból személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen 

eszköz felhasználásával keletkezett – adathordozó, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítésekor, (ideértve a közalkalmazotti jogviszony létrehozását kezdeményezı iratokat is), 
fennállása alatt, megszőnésekor, illetve azt követıen keletkezik; és a közalkalmazott személyével 
összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz. 

 
6.2 A közalkalmazotti álláshelyekre kiírt pályázatokra (álláshirdetésekre) beérkezett, valamint az 

elbírálás során keletkezett iratokat személyi 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 összefüggı egyéb iratok, 
– a közalkalmazottnak az alkalmazotti jogviszonyával összefüggı más jogviszonyaival 

kapcsolatos iratok (adóbevallás, fizetési letiltás), 
– a közalkalmazott saját kérelmére kiállított vagy önként átadott, adatokat tartalmazó iratok. 

6.4 Az iratokban szereplı személyes adatokra a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok 
nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései vonatkoznak. 

 
 
 
 



7.  A személyi irat kezelése: 
 
7.1 Az intézmény állományába tartozó közalkalmazottak személyi iratainak ırzése és kezelése, a 

személyi számítógépes nyilvántartó rendszer mőködtetése a fenntartó közremőködésével az 
óvodavezetı 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, 
– feladatkörének keretei között a törvényességi ellenırzést végzı szerv, 
– a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy, 
– munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság, 
– a közalkalmazott ellen indult büntetıeljárásban 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 elıírásai alapján történik. 

 
7.4 A közalkalmazotti jogviszony létrejöttének elmaradása esetén a közalkalmazotti jogviszony 

létrehozását kezdeményezı 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 elvégzésérıl szóló tanúsítvány másolata, 
– iskolarendszeren kívüli képzésben szerzett bizonyítvány másolata, 
– a kinevezés és annak módosítása, 
– a vezetıi megbízás és annak visszavonása, 
– a címadományozás, 
– a besorolás iratai, közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos iratok, 
– az áthelyezésrıl rendelkezı iratok 
– a közalkalmazotti jogviszonyt megszüntetı irat, 
– a hatályban lévı 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 alapnyilvántartással együtt össze 

kell állítani a közalkalmazott személyi anyagát. Törvény eltérı rendelkezésének hiányában, a 
személyi anyagban a személyi iratokon kívül más irat nem tárolható/fenntartó irattára/. 

 
7.8 A személyi iratokat tartalmuknak megfelelıen csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, az e 

célra személyenként kialakított iratgyőjtıben kell ırizni. Az elhelyezett iratokról 
tartalomjegyzéket kell készíteni, amely tartalmazza az iktatószámot és az ügyirat keletkezésének 
idıpontját is. 

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

anyagba történı betekintés tényét, jogosultjának személyét, jogszabályi alapját és idıpontját, a 
megismerni kívánt adatok körét, a betekintı 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 követıen jogosultak 
betekinteni, kivéve a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 42. §-ában 
foglalt eseteket. 

 
7.11 A közalkalmazotti jogviszony megszőnése esetén a tartalomjegyzéket és a betekintési lapot le kell 

zárni és a személyi anyagot irattárba kell helyezni. A közalkalmazotti jogviszony megszőnése 
után a közalkalmazott személyi iratait az irattárazási tervnek megfelelıen a központi irattárban 
kell elhelyezni. Az irattárba helyezése elıtt az iratgyőjtı tartalomjegyzékén fel kell tüntetni az 
irattárazás tényét, idıpontját és az iratkezelı aláírását. 

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

jogviszony megszőnésétıl számított ötven évig kell megırizni. 



2. rész 
A gyermekek adatainak kezelése és továbbítása 

 
 
1. Felelısség a gyerekek adatainak kezeléséért: 
 
1.1 Az óvoda vezetıje felelıs a gyermekek adatainak nyilvántartásával, kezelésével, továbbításával 

kapcsolatos jogszabályi rendelkezések, és a Szabályzat elıírásainak megtartásáért; valamint az 
adatkezelés ellenırzéséért, KIR-be történı bejelentéséért. 

1.2 Az óvodavezetı és helyettese, és az óvodapedagógusok munkakörével összefüggı adatkezelésért 
tartoznak felelısséggel.  

 

2. A gyermekek nyilvántartható és kezelhetı 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 megfelelı mértékben, 
célhoz kötötten kezelhetık.  

2.2 A közoktatásról szóló törvény 2. számú melléklete alapján nyilvántartott adatok: 
a) gyermek neve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási helyének 

címe, nem magyar állampolgár esetén a Magyar Köztársaság területén való tartózkodás 
jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma; 

b) a szülı neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma; 
c) a gyermek óvodai fejlıdésével kapcsolatos adatok; 
d) a kiemelt figyelmet igénylı gyermekek: sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok;  
e) a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdı gyermek rendellenességére vonatkozó adatok; 
f) a gyermekbalesetre vonatkozó adatok; 
g) a többi adat a szülı írásbeli hozzájárulásával, valamint: 
h) jogszabályban biztosított kedvezményekre való jogosultság elbírálásához és igazolásához 

szükséges azon adatok, amelyekbıl megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre 
való jogosultsága.  

 
3.     Az adatok továbbítása: 
 
3.1   Az adattovábbításra az óvodavezetı jogosult. A gyermek adatai a közoktatásról szóló törvényben 

meghatározott célból továbbíthatók az óvodától: 
a) fenntartó, bíróság, rendırség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv, 

nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat, 
b) kiemelt figyelmet igénylı gyermekekre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat 

intézményeinek, illetve onnét vissza, 
c) az óvodai fejlıdéssel, iskolába lépéshez szükséges fejlettséggel kapcsolatos adatok a szülınek, 

a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának, 
d) a gyermek óvodai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett óvodához, 
e) az egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a gyermek egészségügyi állapotának 

megállapítása céljából, 
f) a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermekvédelemmel foglalkozó 

szervezetnek, intézménynek a gyermek veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése 
céljából. 

 
3.2 Nem szükséges az adattal kapcsolatosan rendelkezésre jogosult beleegyezése az 

adattovábbításhoz, ha az óvoda vezetıje a gyermekek védelmérıl szóló törvény rendelkezése 



alapján azért fordul a gyermekjóléti szolgálathoz, mert megítélése szerint a gyermek – más vagy 
saját magatartása miatt – súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került.  

 
 
4. Az adatkezelés intézményi rendje: 

4.1 Az óvodában adatkezelést végzı vezetı, óvodapedagógus az adatfelvételkor tájékoztatja a szülıt 
arról, hogy az adatszolgáltatás kötelezı-e vagy önkéntes. A kötelezı adatszolgáltatás esetében 
közölni kell az alapjául szolgáló jogszabályt.  

 Az önkéntes adatszolgáltatásnál fel kell hívni a szülı figyelmét arra, hogy az adatszolgáltatásban 
való részvétel nem kötelezı, amelyet az iraton a szülı aláírásával együtt fel kell tüntetni. A szülıt 
külön kell tájékoztatni arról, ha különleges adatról van szó, amelynek kezeléséhez a személyes 
adatok védelmérıl szóló törvény az érintett írásos hozzájárulását írja elı. Az önkéntes 
adatszolgáltatási körbe tartozó adatok győjtésérıl az óvodavezetı határoz.  

 
4.2 A felvételi elıjegyzési naplóba az adatokat a jelentkezéskor a szülıtıl az óvodavezetı veszi fel. A 

közoktatási törvény 2. számú melléklete alapján a nyilvántartható adatok körébe nem tartozó 
önkéntes adatszolgáltatáshoz a szülı írásbeli nyilatkozatát kell kérni. A felvételi elıjegyzési napló 
biztonságos ırzésérıl az óvodavezetı gondoskodik.  

 
4.3 Az óvodába felvett gyermekek nyilvántartására szolgáló felvételi és mulasztási naplót 

gyermekcsoportonként óvodapedagógusok vezetik.   
 

4.4 Az óvodai foglalkozásról az óvodapedagógus foglalkozási (csoport-) naplót vezet. 

4.5 A felvételi és mulasztási, valamint a foglalkozási napló, a gyermek óvodai fejlıdésével 
kapcsolatos adatok, a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdı gyermek rendellenességére 
vonatkozó adatok, a gyermekvédelem körébe tartozó adatok biztonságos kezelésérıl és ırzésérıl 
a csoportot vezetı óvodapedagógus gondoskodik; az iratokat az e célra rendelkezésre álló 
iratszekrényben zárja el.  

4.6 A gyermekbalesetre vonatkozó adatok kezelésében közremőködik a munka- és balesetvédelmi 
feladatokkal megbízott óvodapedagógus.  

4.7 A jogszabályban biztosított kedvezményekre való jogosultság megállapításához szükséges adatok 
kezelésében közremőködik az óvodavezetı. 

 
4.8 Az adatkezelés idıtartama nem haladhatja meg az irattári ırzési idıt. Az irattári ırzési idı naplók 

esetében, valamint a pedagógiai szakszolgálati iratok és a gyermek ellátása, juttatásai, térítési 
díjak esetében 5 év, a gyermekvédelmi ügyekben 3 év a 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 
melléklete szerint.  

 
4.9 A gyermekek személyes adatai kezelésének célhoz kötöttsége következtében gondoskodni kell 

arról, hogy az adatkezelés céljának megszőnésekor a gyermekrıl tárolt személyes adatok törlésre 
vagy megsemmisítésre kerüljenek.  

 
4.10 A gyermekre vonatkozó minden adat továbbítása az óvodavezetı aláírásával történhet. 

Akadályoztatása esetén a helyettesítési rend szerint kell eljárni.  
 
 

 

 



2011. évi CXII. 28. §- 31. §  A Szabályzat célja:  
Elısegítse a közérdekő adatok megismeréséhez való alkotmányos jog érvényesülését azáltal, hogy 
meghatározza az igény esetén követendı eljárás pontos menetét, az ügyintézésben résztvevı 
személyeket, továbbá az adatot megismerni kívánó személy, illetve az adatot szolgáltató eljárási jogait, 
illetve kötelezettségeit. 

 
A közérdekő adat iránti írásbeli igényeket az általános iratkezelési és ügyviteli szabályok szerint kell 
kezelni az alábbi eltérésekkel: 

• A szignálás, és az iktatás során az iraton, illetve az iktatási adatbázisban a „Közérdekő 
adatkérés” megjegyzéssel kell feltüntetni, hogy az irat közérdekő adat iránti igényt tartalmaz. 

• A közérdekő adat megismerésére irányuló igénynek a beérkezését követı legrövidebb idı 
alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül kell eleget tenni 

• Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészrıl, annak tárolási módjától 
függetlenül, az igénylı másolatot kaphat. A másolat készítéséért – legfeljebb az azzal 
kapcsolatban felmerült munka- és anyagköltség mértékéig terjedıen – költségtérítést kell 
megállapítani, amelynek összegét az igénylı kérésére elıre közölni kell. 

• Amennyiben az igényelt közérdekő adat az óvoda honlapján már közzétételre került, a 
válaszban az igénylı figyelmét erre a körülményre fel kell hívni; a közzététel azonban nem 
mentesít a válaszadási kötelezettség alól. 

• A közérdekő adat megismerése iránti írásbeli igényt, ha az nem teljesíthetı 8 napon belül, 
írásban vagy – ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus levélben 
kell elutasítani. 

• Az elutasítást tartalmazó válasznak az elutasítás indokait, továbbá a jogorvoslatra vonatkozó 
tájékoztatást – beleértve az eljáró bíróság megnevezését, valamint a per illetékmentes voltát – 
is tartalmaznia kell. 

 
 

Záró rendelkezések: 
 
 
A Szabályzathoz a Közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörei címő melléklet és az értelmezı 
rendelkezéseket tartalmazó Függelék kapcsolódik.  
 
 
Lıkösháza, 2013. …………………… 
 
 
 
 
          …………………………... 
          óvodavezetı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Függelék 
 

Néhány értelmezı rendelkezés a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok 
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénybıl 

 
 

Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége. 
 
Adatfeldolgozás: az adatkezelési mőveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül 
a mőveletek végrehajtásához alkalmazott módszertıl és eszköztıl, valamint az alkalmazás helyétıl. 
 
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı 
szervezet, aki vagy amely az adatkezelı megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján 
történı megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi. 
 
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely mővelet 
vagy a mőveletek összessége, így például győjtése, felvétele, 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 jellemzık (például ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, 
íriszkép) rögzítése is. 
 
Adatkezelı: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı 
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 az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 
 
Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetıvé 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 rendelkezı 
szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelıvel vagy az adatfeldolgozóval. 
 
Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelı 
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok 
– teljes körő vagy egyes mőveletekre kiterjedı – kezeléséhez. 
 
Különleges adat: 
a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 

pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyızıdésre, az érdek-képviseleti szervezeti 
tagságra, 

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

 
Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetıvé teszik. 
 
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a 
továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 
következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megırzi e minıségét, amíg 
kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthetı azonosíthatónak, ha ıt – 



közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetıleg egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, 
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzı tényezı alapján azonosítani lehet. 

 
Melléklet az Adatkezelési szabályzathoz 
 

A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörei a Kjt . 5. számú melléklete szerint 
 
I. Adatkör 
A közalkalmazott 

• neve (leánykori neve) 
• születési helye, ideje 
• anyja neve 
• TAJ-száma, adóazonosító 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 fokozata, 
– idegennyelv-ismerete. 

 
III. Adatkör  
A közalkalmazott korábbi munkaviszonyaiban töltött idıtartamai a Kjt. 87/A §-a alapján: 
• a munkahely megnevezése, 
• a munkaviszony kezdete, 
• a munkaviszony megszőnése, 
• az eltöltött idıtartam, 
• a megszőnés módja. 
 
IV. Adatkör 
A közalkalmazott  
• közalkalmazotti jogviszonyának kezdete: 

– a besoroláshoz, 
– a jubileumi jutalomhoz,  
– felmentési idıhöz, 
– a végkielégítéshez, 

• állampolgársága, 
• a jogviszony létesítéséhez szükséges erkölcsi bizonyítvány száma, kelte, 
• a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló idıtartamok. 

 
    

 
 



V. Adatkör 
• a közalkalmazottat foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele, 
• e szervnél a jogviszony kezdete, 
• a közalkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának idıpontja, vezetıi megbízása, FEOR-

száma, 
• címadományozás, jutalmazás, a kitüntetés adatai, 
• a minısítések idıpontja és tartalma, 
• hatályos fegyelmi büntetése. 

 
VI. Adatkör  
 

• személyi juttatások 
 
VII. Adatkör 
 

• a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és idıtartama 
 
VIII. Adatkör 
 

• a közalkalmazotti jogviszony megszőnésének, valamint  
• a végleges és a határozott idejő áthelyezés idıpontja, módja, a végkielégítés adatai. 

 
IX.  Adatkör   

 
• A közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggı adatai (errıl a 

Kjt. 41. § (1)–(2) bekezdése szól). 
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