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A köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény és a 2012.09.01-től a 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet 4. §. alapján az Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda és 

Bölcsőde nevelőtestülete az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot ( a 

továbbiakban SZMSZ) fogadta el. A törvényi változások miatt 2018. szeptember 

3-tól módosításra került sor. 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja meghatározza 

Az Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda és Bölcsőde, mint köznevelési intézmény 

szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső 

kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat, és mindazon rendelkezéseket, 

amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.  

Célja az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés 

garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek és 

pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés 

demokratikus rendjének garantálása. 

 

 

2. Az SZMSZ hatálya 

Jelen SZMSZ hatálya kiterjed az intézmény  alkalmazottjaira, az óvodába 

járó gyermekek közösségére. Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezéseket azok is 

kötelesek megtartani, akik az intézményekkel kapcsolatba kerülnek, 

valamint igénybe veszik szolgáltatásait. 
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3. Az SZMSZ hatályba lépése 

Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyása napján lép hatályba és határozatlan 

időre szól. Módosításra akkor kerül sor ha a fenti jogszabályokban a 

szervezeti és működési tekintetben változás áll be, illetve ha a szülők, vagy a 

nevelőtestület minősített többséggel erre javaslatot tesz. A hatályba lépéssel 

egyidejűleg hatályon kívül helyeződik az óvoda korábbi SZMSZ-e. 

 

4. Az SZMSZ személyi hatálya 

 az óvodába járó gyermekek közössége 

 a gyermekek szülei, törvényes képviselői, 

 a nevelőtestület, 

 az intézményvezető, vezető helyettes, 

 a nevelőmunkát segítők, 

 egyéb munkakörben dolgozók. 

 

5. Az SZMSZ felülvizsgálatának módja 

 ha az óvoda működési rendjében változás történik 

 ha a jogszabály előírja 
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II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

 

  

1. Az  Óvoda általános jellemzői 

 

 

Neve                                 Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda és Bölcsőde 

OM azonosítója                                  201116 

Intézmény címe:               Olaszliszka, Petőfi Sándor út 21.    

Fenntartója és felügyeleti szerve:       Olaszliszka Község Önkormányzat 

Az alapítás ideje:                                2007.  

Alapító okiratának kelte és száma:     2013. 08. 05.  

           módosítása 2018. 09.01. 

Az intézmény típusa:             Óvoda, többcélú intézmény 

Csoportszám :                                       3 óvodai, 1 bölcsődei 

Férőhelyek száma:              75 fő óvodás és 7 fő bölcsődés                                                                                                                                            

                                    

  

2. Az óvoda jogállása, gazdálkodással összefüggő jogosítványai 

 

2.1. Az óvoda jogállása 

A bölcsődébe 20 hetes kortól vehetők fel a gyerekek és 3 éves korukig járhatnak. A 

bölcsődei csoportba felvehető gyermekek száma: 7 fő. Amennyiben minden 

gyermek betöltötte a 2. életévét, a felvehető gyermekek létszáma 8 lehet, ha a 

csoportban sajátos nevelési igényű gyermek is van, a megengedett létszám 5-re 

csökken. 

 



5 

 

Az óvoda a gyermek 2,5 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 

intézmény. Az alapító okirat rendelkezése szerint részben önálló költségvetési 

szerv. Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

2.2. A gazdálkodással összefüggő jogosítványok 

Az intézmény gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, 

gazdálkodási feladatait a Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.  

Az intézmény gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, 

végrehajtásával, az intézmény kezelésében lévő vagyon hasznosításával 

összefüggő feladatok, hatáskörök szabályozása a Bodrogolaszi Közös 

Önkormányzattal megkötött  és a fenntartó által jóváhagyott munkamegosztás és 

felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás alapján történik. 

Előirányzata feletti rendelkezési jogosultsága a mindenkori önkormányzati 

költségvetési rendelet szerint történik.  

A költségvetési szerv az irányító szerv által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb 

bevételei alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról. 

A fenntartási, működési költségek az évente összeállított, az irányító szerv által 

jóváhagyott költségvetésben kerülnek meghatározásra. 

Az intézmény a vagyon feletti rendelkezés jogát az önkormányzat képviselő-

testületének mindenkori – a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 

szóló – rendelete szerint gyakorolja. 

Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg 

biztosítékként felhasználni. 
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3. Az óvoda alapfeladata  

Az óvoda alapfeladata az alapító okiratban meghatározott óvodai nevelés, 

amely a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában 

foglaló, fejlesztő foglalkozások keretében folyik. 

A Mini bölcsőde feladata, a bölcsődés korú gyermekek napközbeni magas 

színvonalú ellátása, testi, lelki, szociális fejlődésüket elősegítő nevelése-

gondozása.  

 

Az óvodai nevelőmunka az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára 

épülő – a nevelőtestület által elfogadott és a fenntartó által jóváhagyott – 

óvodai nevelési program alapján folyik. A Mini bölcsődének külön szakmai 

programja van. 

 

          A feladatok ellátásához az óvodának rendelkezésére áll az  

          ingatlan a rajta található óvoda épületével.  

A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában nyilvántartott 

nagy értékű tárgyi eszközök. 

 

Az Óvoda ellátandó, és kormányzati funkció szerint besorolt    

alaptevékenységei: 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

 Bölcsődei ellátás 
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4. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje 

 

Az intézmény vezetőjét az Önkormányzat képviselőtestületének döntése 

alapján a polgármester nyilvános pályázat alapján nevezi ki. 

 

Az intézmény képviseletére jogosultak: 

 a mindenkori kinevezett óvodavezető, 

 illetve annak távolléte esetén az óvodavezető helyettes és az SZMSZ-ben 

meghatározott helyettesítési rend az irányadó 

 

5. Az intézmény működési alapdokumentumai 

 

A törvényes működést az alábbi: - hatályos jogszabályokkal összhangban 

álló – alapdokumentumok határozzák meg. 

 

 Az alapító okirat 

 A Helyi Óvodai Nevelési Programok 

 Fejlesztési Program ( HONP melléklete) 

 A Mini bölcsőde szakmai programja 

 Továbbképzési Program 

 Az óvoda éves pedagógiai munkaterve 

 Jelen SZMSZ és mellékletei 

 

 

  

5.1. Az alapító okirat, mely tartalmazza az intézmény legfontosabb 

jellemzőit, biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű 

működését. 
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5.2. Az óvoda nevelési programja, mely tartalmazza (Ktv. 47.§.) 

 

 az óvoda nevelési alapelveit, a 2-3 éves korú kisgyermek ellátásának 

szakmai elveit, azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek 

biztosítják a gyermek személyiségének fejlődését, közösségi életre 

történő felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetű, halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztését, fejlődésének 

segítését, tehetséggondozást, sajátos nevelési igényű gyermekek 

nevelése,  

 a gyermekek egészséges fejlődését, lelki nevelését, a szülőföldhöz és a 

családhoz kötődés kialakítását, a nemzeti identitástudat erősítését, a 

keresztény kulturális értékek megismerését, a hazaszeretet 

hangsúlyozását,  

 a gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységét, 

 a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit, 

továbbfejlesztésének lehetőségeit 

 a nemzeti és etnikai kisebbség kultúrájának ápolásával járó feladatokat 

 

5.3. Az óvoda éves pedagógiai munkaterve 

Az intézmény hivatalos feladatsora, amely az intézményi célok, feladatok 

megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre 

beosztott cselekvési terve a felelősök megjelölésével. 

Az éves pedagógiai munkatervet az óvodavezető készíti el. A nevelőtestület 

véleményezi, megvitatja, kiegészíti és a nevelési évet nyitó nevelési 

értekezleten fogad el. 
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5.4. Az éves munkaterv tartalmazza 

 

 A kiinduló helyzetképet: A pedagógiai munka hangsúlyos területeit, az 

adott nevelési évben. 

 A program tervet, mely az alábbi pontokra terjed ki: 

 Nevelési év rendje 

 Nevelési program kiemelt tanévre lebontott feladatai 

 A tanév rendje 

 nevelési év, tanév kezdő és befejező időpontja 

 óvodai szünetek időpontja 

 nyári zárva tartás időpontja 

 Szakmai programok 

 Nevelés nélküli munkanapok rendje, felhasználása időpontja 

 Megemlékezések, ünnepek időpontja 

 Kapcsolattartási formák, programok 

 Feladatelosztás a nevelőtestületben 

 Csoportbeosztás (dolgozók) 

 Nevelőtestületi értekezletek jellegét, időpontját 

 Az ellenőrző értékelő tevékenységek ütemezés 

 

5.5 A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja  

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

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

 A 2011. évi CCIX. törvény a családok védelméről  

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

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

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

szabálysértési nyilvántartási rendszerről  
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 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról  

 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól  

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről  

 1995. évi LXVI. törvény a közokiratokról, a közlevéltárakról és a 

magánlevéltári anyag védelméről  

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 2007. évi CLII. Tv. egyes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekről.  

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

végrehajtásáról  

 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről 

és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról  

 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők 

juttatásairól és kedvezményeiről  

 132/2000. (VII. 14.) Korm. rendelet a középületek fellobogózásának egyes 

kérdéseiről  

 281/2008. (XI. 28.) Kormányrendelet az utazási szerződésről  

 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről (Ber.)  

 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 

 

 

 



11 

 

III. AZ ÓVODA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA 

 

 

1. Szervezeti felépítés 

 

Vezető beosztások 

Magasabb vezető beosztású: óvodavezető 

Vezető beosztásúak: óvodavezető helyettes, aki ellátja az általános 

helyettesítési feladatokat 

 

 

2. Az óvoda, a mini bölcsőde alkalmazotti közösségét a székhelyén és 

telephelyén foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott alkotja. 

 

 

3. Az óvoda nevelőtestületét foglalkoztatott óvodapedagógusok és óvodai 

dajkák alkotja. 

 

4. Szakmai munkaközösséget hozhatnak létre az óvodapedagógusok. 

 

5. Az óvodában a dajkák egy csoportot alkotnak. 
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IV.  A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS, A VEZETŐK ÉS A 

SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS 

 

 

1.         Az óvodavezető feladatköre 

 

Az óvoda élén óvodavezető áll a Ktv. 54.§-a alapján, aki az intézmény 

egyszemélyű vezetője. 

Az óvoda vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért.  

Az óvodavezető jogkörét, felelősségét, feladatait a köznevelési törvény, az 

óvoda belső szabályzatai, valamint a fenntartó határozza meg. 

 

1.1       Az óvodavezető felelős 

 

 az intézmény szakszerű és törvényes működéséért,  

 a takarékos gazdálkodásért, 

 az óvoda gazdálkodási feladatainak megszervezéséért, 

 a tervezési, beszámolási, információ, szolgáltatási kötelezettség, 

 az óvoda gazdasági eseményeiért, 

 a pedagógiai munkáért, 

 a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, 

 a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért 

 a gyermek balesetek megelőzéséért 

 a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért 

 a pedagógusi középtávú továbbképzési program, valamint az éves 

beiskolázási terv elkészítéséért, 

 a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért, 

 gyakorolja a munkáltatói jogkört, 
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 dönt az óvoda működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet 

jogszabály nem utal más hatáskörébe, 

 képviseli az intézményt, 

 az alkalmazottak foglalkoztatására, élet-és munkakörülményeire vonatkozó 

kérdések tekintetében a jogszabályban előírt egyeztetéseket lefolytatja, 

 

1.2       Az óvodavezető feladata 

 

 a nevelőtestület vezetése 

 a nevelőtestületi értekezlet és az alkalmazotti közösség vezetése 

 a döntések végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése 

 a nevelőmunka irányítása és ellenőrzése 

 a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó méltó megünneplése 

 a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez 

szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása 

 a munkavállaló érdekképviseleti szervekkel, a szülői szervezetekkel való 

együttműködés 

 a kötelezettségvállalási, munkáltatói és kiadományozási jogkör 

gyakorlása 

 az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben való 

döntés, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe 

 a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartása a 

közalkalmazottak foglalkoztatására, élet és munkakörülményeire 

vonatkozó kérdésekben 

 az intézmény külső szervek előtti teljes képviselete azon lehetőség 

figyelembevételével, hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti, 

vagy állandó megbízást adhat, 
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 a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt – és át nem ruházott 

feladatok ellátása 

 ésszerű, takarékos gazdálkodás megszervezése 

 

Az óvodavezető megbízatása az óvoda alapító okiratában megfogalmazott módon 

és időtartalomra szól. 

 

1.3       Az általános óvodavezető helyettes feladatai 

 

Az óvodavezető akadályoztatása esetén korlátozott jogkörben – el nem 

halasztható ügyek intézésével – ellátja az óvodavezető helyettesítését. 

Az óvodavezető tartós távollétében teljes jogkörrel helyettesíti az 

óvodavezetőt. Tartós távollétnek minősül a 2 hetet meghaladó távollét. 

 

Közreműködik: 

 

 a nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletek előkészítésében 

 az óvodai hagyományok őrzésével, az ünnepélyek szervezésével 

kapcsolatos feladatok ellátásában, 

 a gyermekvédelmi feladatok ellátásában,  

 

Közvetlenül végzi: 

 

 a dajkák, kisgyermeknevelő munkájának irányítását 

 a helyettesítés megszervezését 

 a szülői munkaközösség munkájának segítését 

 a szakmai munkaközösség működését 
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1.4      A vezetők helyettesítési rendje 

 

Az óvodavezető távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlását  az 

óvodavezető helyettes látja el. Kivételt képeznek ez alól azok az ügyek, 

amelyek azonnali döntést nem igényelnek, illetve amelyek a vezető 

kizárólagos hatáskörébe tartoznak.  

 

Az óvodavezető helyettes távolléte esetén vezetői feladatokat az óvodában 

dolgozó rangidős óvodapedagógus látja el. Intézkedési jogköre a gyermekek 

biztonságos megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre 

terjed ki.  

 

A reggeli és délutáni ügyeleti időben, a vezető helyettesítésének ellátásában 

közreműködnek a munkarend szerint ez időben munkát végző 

óvodapedagógusok. Intézkedésre a magasabb fizetésű fokozatban tartozó 

óvodapedagógus jogosult. 

 

 

1.5        Az óvodavezetőségének kibővített tagjai 

 

 az óvodavezető 

 az óvodavezető helyettes 

 a szakmai munkaközösség vezetője 

 közalkalmazotti képviselő 

 szülői szervezet elnöke 

Az óvoda vezetősége az óvodai élet egészére kiterjedő konzultatív, 

véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. 
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1.6       Az óvoda dolgozói 

 

Az óvoda dolgozóit a köznevelési törvény előírásai alapján megállapított 

munkakörökre a fenntartó által engedélyezett létszámban az óvoda vezetője 

alkalmazza. Az óvoda dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján 

végzik. Az Önértékelési munkacsoportokban dolgozó óvónők külön 

munkaköri leírásban meghatározottak szerint végzik fejlesztő munkájukat. 

 

Az óvodában alkalmazottak köre: óvodavezető, óvodavezető helyettes, 

óvodapedagógusok. 

 A pedagógiai munkát közvetlenül segítő: dajkák, kisegítők 

 

1.7       A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás 

 

Az óvoda és a bölcsődei nevelés egységei között rendszeres a szakmai 

kapcsolattartás a munkaterv szerint ütemezett nevelőtestületi értekezleten, 

illetve a rendkívüli értekezleten valósul meg. 
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V. AZ ÓVODA KÖZÖSSÉGEI, KAPCSOLATAIK EGYMÁSSAL ÉS 

AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉVEL 

 

1. Az óvoda közösség 

Az óvoda és a bölcsőde közösségét az óvoda dolgozói, a szülők és a 

gyermekek alkotják. 

 

2. A szülői szervezet (közösség) 

Az óvodában és a bölcsődében, a szülők, jogaik érvényesítése, illetve 

kötelességeik teljesítése érdekében szülői szervezetet (közösséget) 

működtetnek. 

Minden korcsoportban külön szülői szervezet működik, élükön az 

elnökkel és az őt segítő aktívákkal. 

 

 

A szülői szervezetek meghatározott munkaterv szerint működnek, 

mely munkaterv része az óvoda éves munkatervének. Az elnökkel a 

vezető óvónő tartja a kapcsolatot. Az óvodavezető akadályoztatása 

esetén az óvodavezető helyettes tartja a kapcsolatot. 

A korcsoportok szülői szervezetek (közösség) kérdéseiket, 

véleményüket, javaslataikat a korcsoportokban választott elnök 

segítségével juttathatják el az óvoda vezetőjéhez. 

Az óvoda vezetőjének az óvodai szülői szervezet (közösség) 

választmányát (vezetőségét) nevelési évenként egy alkalommal, vagy 

szükség esetén kell összehívni, és ezen tájékoztatást kell adnia az 

óvoda feladatairól, tevékenységéről. Az óvodapedagógus a korcsoport 

szülői munkaközössége képviselőjének szükség szerint ad 

tájékoztatást. 
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Az óvodai szülői szervezet egyetértési jogot gyakorol: 

 az SZMSZ elfogadásakor, 

 a házirend elfogadásakor 

 

A szülői szervezet véleményét kell beszerezni: 

 a nevelési program elfogadása előtt 

 a nevelési év rendjének elfogadása előtt 

 a szülőket anyagilag is érintő ügyekben 

 az éves munkaterv és beszámoló elkészítésekor 

 a munkatervnek a szülőket is érintő részében 

 az óvoda és család kapcsolattartási rendjének kialakításában 

 a gyermekvédelmi feladatok meghatározásában 

 ünnepek, megemlékezések, gyermekrendezvények szervezéséről 

 

Az óvodai szülői szervezete döntési jogot gyakorol: 

 a saját működési rendjében 

 munkatervének elfogadásában 

 tisztségviselőjének elfogadásában 

 szülői képviselete ki lássa el 

 

Képviseli a szülőket és a gyermekeket az nevelési törvényben megfogalmazott 

jogaik érvényesítésében. 

Figyelemmel kíséri a nevelőmunka eredményességét. Megállapításairól 

tájékoztatja a nevelő testületet és a fenntartót. 

A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a 

nevelési intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor. 
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Képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten.  

Az óvodavezetői pályázatról véleményt nyilváníthat és az előkészítő bizottság 

elnökének átad. 

Az óvodai szintű szülői munkaközösség elnökét meg kell hívni a nevelőtestületi 

értekezlet azon napirendi pontjainak tárgyalásához, amely ügyekben jogszabály, 

vagy az óvoda szervezeti és működési szabályzata a szülői munkaközösség részére 

véleményezési jogot biztosított. 

 

3. A nevelők közösségei 

 

3.1. A nevelőtestület 

 

A nevelőtestület az óvoda pedagógusainak közössége, nevelési-oktatási 

kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A 

nevelőtestület tagja az óvoda valamennyi pedagógus munkakört betöltő 

alkalmazottja, és a nevelőmunkát közvetlenül segítő felsőfokú iskolai végzettségű 

alkalmazottja. 

Az óvoda nevelőtestülete a nevelési kérdésekben, az óvodai intézmény 

működésével kapcsolatos ügyekben, valamint a közoktatási törvényben és más 

jogszabályban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig, véleményező 

és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

 

3.2. A nevelőtestület jogosítványai 

 

a,  Döntési jogkörébe tartozik 

 a nevelési program és módosításának elfogadása 

 a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása 

 az óvoda éves munkatervének elfogadása 
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 a nevelési intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, 

beszámolók elfogadása 

 a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása 

 a házirend elfogadása 

 az intézmény vezetői pályázathoz készített vezetési programmal 

összefüggő szakmai vélemény kialakítása 

 minőségirányítási program elfogadása 

 jogszabályban meghatározott más ügyek  

b,  A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet a nevelési 

intézmény  működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a 

nevelőtestület  véleményét az egyes pedagógusok külön megbízásainak 

elosztása során, valamint  az óvoda vezető helyettes megbízás illetve 

visszavonása előtt. 

 

c, A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, beszámolás az 

átruházott  feladatokról. 

 

3.3. A nevelőtestület értekezletei  

 

A nevelőtestület a nevelési év során rendes és rendkívüli értekezletet tart. A 

nevelőtestület rendes értekezleteit az óvoda éves munkatervében meghatározott 

napirenddel és időpontokban az óvoda vezetője hívja össze. Az óvodavezető a 

rendkívüli nevelőtestületi értekezletet szükség szerint hív össze. A nevelőtestületi 

értekezletekről jegyzőkönyv készül. 

 

A nevelőtestület  egy nevelési év során az alábbi értekezleteket tartja: 

 nevelési évet záró- nyitó értekezlet 

 őszi nevelési értekezlet 
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 tavaszi nevelési értekezlet 

 

3.4. Az óvodapedagógusok szakmai munkaközösségei 

 

Az óvodai intézmény pedagógusai szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre. 

A munkaközösség szakmai és módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési 

intézményben folyó nevelőmunka tervezéséhez, szervezéshez, ellenőrzéséhez.  

A szakmai munkaközösség meghatározza működési rendjét és elkészíti 

munkatervét. 

Szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség vezető irányítja. 

 

3.5. Szakmai munkaközösség vezetői megbízásának elvei az óvodában 

 

 legalább 5 éves kiemelkedő szakmai tevékenység 

 a nevelőtestület által elismert tekintély 

 a továbbképzéseken való aktív részvétel 

 jó szervező, irányító és kiváló pedagógiai érzékkel rendelkezzen 

 az óvodavezető szakmai, módszertani vezetője legyen 

 

A munkaközösség vezetőjét a munkaközösség tagjainak javaslatára az 

óvodavezető bízza meg. 

 

3.6. A munkaközösség vezető feladatai 

 

 a munkatervben kitűzött célok teljesítése 

 témával kapcsolatos szakmai és módszertani tevékenység irányítása, 

segítése, ellenőrzése 
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 kísérje figyelemmel a szakirodalmat, az új módszereket, esetenként 

számoljon be ezekről 

 kísérje figyelemmel a pályázati lehetőségeket 

 

VI. KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA ÉS MÓDJA 

 

Az óvodát a külső intézményekkel, szervekkel fenntartott kapcsolataiban az 

óvodavezető képviseli. Az éves munkatervben rögzítettek alapján, a nevelőtestület 

is kapcsolatot tart a különböző társintézményekkel. 

A regionális módszertani bölcsődével az óvodavezető tart kapcsolatot. 

 

 1.        Általános iskola és óvoda kapcsolata 

 

             Az éves munkatervben rögzítetteken kívül, szükség szerinti látogatások, 

hospitálások, közös rendezvények. 

 

2.        Sárospataki Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat és az óvoda 

kapcsolata 

 

 iskolai felkészültség megállapítása a nevelési tanácsadó vezetője részéről,  

 a nagycsoportos óvodások köréből (óvodavezető, csoportvezető óvónő 

javaslata alapján). 

 fejlesztés a fejlesztőpedagógus véleménye alapján 

 logopédiai szűrések és kezelések az arra rászoruló gyermekeknél 
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3.         Gyermekjóléti szolgálat és az óvoda kapcsolata        

 

            Az óvoda vezetője és a gyermekvédelmi felelős rendszeres kapcsolatot tart 

a   gyermekjóléti szolgálattal. A kapcsolattartást vezetői szinten az óvoda vezetője 

gyakorolja és gondozza.  

 

4.       Művelődési Ház, Könyvtár, Orvosok, Védőnő és az óvoda kapcsolata 

 

 nevelési évenként az éves munkatervben rögzítetteken kívül, 

 szükség szerinti látogatások. 

 

5.       Civil szervezetek           

           A civil és segítő szervezetek képviselőivel az óvodavezető tart kapcsolatot 

           ( Olaszliszkáért Egyesület, Egyházak) 

 

6.      Pedagógiai szakmai szolgáltatókkal, ellátási körzet vezetőivel való 

kapcsolattartás az  óvodavezető feladata. 

 

7.     Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás az óvodavezető feladata. 

 

VII. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE 

 

1. A gyermekek fogadása (nyitva tartás), a vezetők benntartózkodása 

 

 Az óvoda hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel, egész éven át, 

folyamatosan működik. 

 A nevelési év a tárgyév szeptember hó 1 napjától a következő év augusztus 

hó 31 napjáig tart. 
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 Üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel. 

Ilyenkor történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, 

valamint a nagytakarítás. 

 A nyári zárva tartás időpontjáról a szülők legkésőbb az adott év február  15-

ig értesülnek. 

 A téli szünet rendjében alkalmazkodunk az iskolához. 

 A zárva tartás ideje alatt hetente egy alkalommal ügyeletet kell tartani 

 A nyitva tartási idő: 

 Intézmény: Szeptember-augusztus                7-17 óráig   10 óra 

 

                   

 Az óvodát reggel a munkarend szerinti óvodapedagógus és dajka nyitja. 

 A bejárati ajtót reggel ½ 9-től, délután  ½  4-ig zárva kell tartani. 

 Rendezvények esetén a nyitva tartástól való eltérést az óvoda vezetője 

tagóvoda-vezetője engedélyezi. 

 Nevelés nélküli munkanapot évenként 5 alkalommal vehet igénybe a 

nevelőtestület, melyet nevelési értekezletek, illetve továbbképzés céljára 

használ fel. Az óvodai nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési 

évben az öt napot nem haladhatja meg. Erről a szülők a jogszabályban 

előírtak szerint tájékoztatást kapnak. 

 A hivatalos ügyek intézése a vezetői irodában történik. 

 

 

2.      A vezetők benntartózkodásának rendje 

 

Az óvodavezetőnek vagy helyettesének a teljes nyitva tartás ideje alatt az 

intézményben kell tartózkodni. 
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Amennyiben az óvodavezető vagy helyettese rendkívüli, előre nem látott ok 

miatt nem tud az intézményben tartózkodni, úgy meg kell bízni a 

nevelőtestület egyik tagját az estleges intézkedések megtételére. A 

megbízást a dolgozók tudtára kell hozni. 

 

3.          Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak 

jogviszonyban az óvodával. 

 

 A  gyermekeket kísérő és várakozó szülők csak a külső folyosón 

tartózkodhatnak. 

 A csoportszobában szülő csak engedélyezett alkalmakkor tartózkodhat. 

(beszoktatás, ünnepélyek, nyílt nevelési délután.) 

 Az óvoda helyiségeinek használói felelősek 

 Az óvoda tulajdonának megóvásáért, védelméért. 

 Az óvoda rendjének, tisztaságának megőrzéséért. 

 A tűz és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért 

 Az intézmény SZMSZ - ben és házirendben megfogalmazott előírások 

betartásáért. 

 

4.            Egyéb a működés rendjére vonatkozó általános rendelkezések 

 

Az óvoda a zárva tartás ideje alatt a hivatalos ügyek intézésére ügyeleti rend 

szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az óvodavezetője, határozza meg melyről 

értesíti a fenntartót és a partnereit. 

 

Az óvoda konyhájába csak érvényes egészségügyi kiskönyvvel rendelkező 

személy léphet be. 
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Az óvodában tilos a reklám tevékenység kivéve, ha a gyermekeknek szól és az 

egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, illetve kulturális tevékenységgel 

függ össze. 

 

 

Az óvodában csak a gyermekek számára használható eszközök (könyvek, játékok, 

más eszközök) árusítása engedélyezett. 

 

Az óvodai élet eseményeiről készült fényképes és videós dokumentumokat a szülő 

egyetértő nyilatkozatával tesszük nyilvánossá. ( újság, honlap, you tube, facebook) 

 

5.           A gyermekek kisérése, egyéb rendelkezések 

   

A gyermekek intézményen kívüli kísérése esetén minden tíz gyermekhez egy 

óvónőt és egy dajkát kell biztosítani. 

Óvodán kívüli programok esetén, buszos utaztatásnál írásos szülői hozzájárulást 

kérünk. 

Az óvoda berendezéseit, felszereléseit csak az óvodavezető engedélyével lehet 

elvinni. 

Az óvoda területén és épületében dohányozni tilos.  

 

6. Óvodai felvétel, átvétel, óvodai elhelyezés 

  

Az óvodába a gyermekek felvétele, átvétele jelentkezés alapján történik. Az óvodai 

beíratások idejét és módját, a fenntartó határozza meg az adott év április 1-31. 

közötti időszakban. Az óvoda határidő előtt köteles a beiratkozás időpontját 

nyilvánosságra hozni. A gyermekek személyes adatait a KIR rendszerben 

rögzítjük. 
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A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az újonnan 

jelentkező gyermekek fogadása a nevelési évben folyamatos történik. A 

beiratkozás minden évben az óvodában történik. A gyermekek óvodai felvételéről, 

átvételéről az óvodavezető dönt. A felvételkor az óvodavezető nem tagadhatja meg 

Minden 3. életévét betöltött gyermeknek óvodai nevelésben kell részesülnie. 

Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az 

óvodavezető javaslatára a fenntartó felvételi bizottságot hoz létre, mely dönt a 

felvételekről. 

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt a 

szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével. 

 

7.  Az óvodai elhelyezés megszűnése 

Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha: 

 a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján, 

 a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad a bejelentésben 

megjelölt napon 

 a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján 

 amennyiben 10 napnál többet hiányzik a gyermek és a szülő nem tudja 

igazolni. 

 

8. A gyermekek távolmaradásának, mulasztásának, igazolására vonatkozó  

rendelkezések 

 

 A gyermekek távolmaradását a szülőnek be kell jelenteni. 

 Ha a szülő gyermekét bármely ok miatt nem kívánja óvodába vinni 

tájékoztatni kell az óvodapedagógust. 

 Az egészséges gyermek hiányzását az óvodavezetője engedélyezheti. 
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 A két hetet meghaladó, huzamosabb távollétet az óvodavezetővel 

egyeztetni kell. 

 Ha a gyermek fertőző betegség miatt hiányzik, csak orvosi igazolással 

hozható ismét óvodába. 

 

 

VIII.  A NEVELŐMUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK     RENDJE 

 

1. A pedagógiai munka belső ellenőrzése 

 

 biztosítsa az óvoda pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok,  

 az országos óvodai program, valamint az óvoda pedagógiai programja 

szerint előírt) működését,  

 segítse elő az intézményben folyó nevelő munka eredményességét,  

hatékonyságát 

az óvodavezetőség számára megfelelő mennyiségű információt 

szolgáltasson az óvodapedagógusok munkavégzéséről 

szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény 

nevelőmunkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez 

 az ellenőrzési tervet az óvodavezető helyettes, a szakmai munkaközösség  

javaslatai alapján az óvodavezető készíti el 

 az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés 

területeit 

módszereit 

ütemezését 

 az ellenőrzési tervet az óvodában nyilvánosságra kell hozni 

 az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az óvodavezető 

dönt 
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Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet: 

az óvodavezető helyettes 

a szakmai munkaközösség és 

a szülői munkaközösség is 

 az óvodavezető minden óvodapedagógus munkáját legalább egy alkalommal  

értékeli a nevelési év során 

 az egyes nevelési területek ellenőrzésébe bevonhatja 

a vezető helyettest 

szakmai munkaközösség vezetőjét 

 az ellenőrzés tapasztalatai az érintett óvodapedagógussal ismertetni kell, aki  

arra írásban észrevételt tehet 

 a nevelési év záró értekezletén értékelni kell a pedagógiai munka belső  

ellenőrzésének eredményeit, illetőleg az ellenőrzés általánosítható 

tapasztalatait, megállapítva az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez 

szükséges intézkedéseket 

 a pozitív eredményeket elismerően kell nyilvánosságra hozni 

 

2. Az ünnepek megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával 

kapcsolatos feladatok 

 

2.1. A gyermekek műsorral ünnepelnek a következő ünnepélyek alkalmából 

 Márton nap 

 Mikulás 

 Karácsony 

 Farsang 

 Anyák napja 

 Évzáró (ballagás) 
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A karácsony, a farsang, az anyák napja, valamint az évzáró nyilvános, 

ezekre a szülők kapnak meghívást, akik más vendéget is hozhatnak. A 

Mikulás külön a csoportokba érkezik. 

 

2.2. A gyermeki élet hagyományos ünnepei az óvodában 

 Népmese hete 

 Húsvét  

 Gyermeknap 

 Március 15. 

 

Megünneplésüket az éves munkaterv tartalmazza.  

Csoporton belül közös megemlékezés történik, a gyermekek név és 

születésnapjáról. 

Természettel kapcsolatos :  Állatok világnapja, Föld , Víz napja, Madarak és fák 

napja 

 

 

2.3. Hagyományok ápolása körében történik 

 Jeles napokhoz tartozó szokások megismertetése 

 Községi rendezvények (Idősek napja, Családi nap, Szüreti felvonulás) 

 

2.4. Tanulmányi kirándulások, séták,  színház látogatás, sport napok szervezése a  

Munkaterv szerint és alkalomszerűen történik. 

 

 

2.5. Nevelőkkel kapcsolatos hagyományok 

 szakmai napok szervezése 

 továbbképzéseken, tanfolyamokon szerzett ismeretek átadása 
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 pályakezdő, illetve újonnan belépő dolgozók segítése 

 névnapok, születésnapokról való megemlékezés 

 nyugdíjba menők búcsúztatása 

 közös ünnepélyek szervezése 

 közös kirándulások 

 

3. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

 

 Az óvodába járó gyerekek intézményen belüli egészségügyi gondozását az 

óvodába járó orvos és védőnő látja el. 

 Az orvos valamint a védőnő rendszeresen látogatja az óvodát, rendelési 

idejük az óvodában nyilvánosan megtekinthető. 

 Az óvodavezető feladatai az egészségügyi ellátás keretein belül: 

 Biztosítja az egészségügyi (orvosi, védőnői) munka feltételeit 

 Gondoskodik a szükséges óvónői felügyeletről  

 Szükség szerint a gyermekek vizsgálatokra történő előkészítéséről 

 A fenntartó által biztosított feltételek mellett, az óvodában évente egy  

alkalommal a háziorvos, a fogorvos és védőnő elvégzi a szükséges 

vizsgálatokat. 

 

 

4. Intézményi védő, óvó előírások 

 

Az óvoda vezetője felelős az óvodában a nevelőmunka egészséges és biztonságos 

feltételeinek a megteremtéséért és a gyermek balesetek megelőzéséért. A 

feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó óvodavezetői feladat.  

Az óvodában alkalmazottak általános feladatai közé tartozik a gyermekek testi 

épségének megóvása. 
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Minden óvodapedagógus a köznevelési törvényben előírt feladatát képezi, hogy a 

rábízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges 

ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjék, továbbá ha észleli, hogy a 

gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye fenn áll, a szükséges intézkedést 

megtegye. 

 

Az óvoda, minden dolgozójának ismernie kell a munkavédelmi szabályzat, 

tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv rendelkezéseit. (Aláírásukkal igazolják) 

Játékot csak minőségi jellel ellátottat vásárolhat. 

 

Az óvodai egész napos munka folyamán a dolgozónak körültekintően kell 

megszervezni a gyermekek tevékenységét. (védő, óvó előírások 

figyelembevételével) 

 

A dolgozók kötelesek a rábízott gyermekek testi egészségét védeni, megóvni. 

 

Az óvónőknek fel kell hívni a gyermekek figyelmét a baleseti veszélyforrásokra, a 

kötelező viselkedési szabályokra, egy esetleges rendkívüli esemény 

bekövetkezésekor követő magatartásra.  

Különösen fontos ez, ha: 

 az udvaron tartózkodnak 

 az utcán közlekednek 

 különböző közlekedési eszközökön közlekednek (kirándulás) 

 valamilyen rendezvényen vesznek részt 

 a közeli építkezést látogatják meg 

 és egyéb esetekben 
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Az óvoda vezetője, az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit 

munkavédelmi ellenőrzések, szemlék keretében rendszeresen ellenőrzi, s ha kell a 

szükséges intézkedéseket, megteszi. 

A munkavédelmi szabályzat tartalmazza a munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) 

idejét, az ellenőrzésbe bevont személyeket. 

A közalkalmazottak számára a munkáltató a munkavédelmi előírásoknak 

megfelelően munkaruhát és védő eszközöket biztosít. 

 

4.1. Az óvoda dolgozóinak feladatai a gyermekbalesetek esetén 

 

Az óvodapedagógusok feladata a gyermekeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy 

rosszullét esetén a szükséges intézkedéseket megtenni: 

 a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesíteni 

 ha szükséges orvost kell hívni 

 ha a gyermek szállítható orvoshoz kell vinni, 

 a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell 

szüntetni, 

 a gyermekbalesetet azonnal jelezni kell az óvodavezetőnek 

 

Az elsősegélynyújtáskor csak azt teheti az óvodapedagógus, amihez ért. Ha 

bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie akkor azonnal orvost, kell 

hívni. Az orvos megérkezéséig nem szabad a gyermeket elmozdítani. Minden 

dolgozónak kötelessége a segítségben részt venni. 

 

Az óvodában történt balesetet, sérülést az óvodavezetőjének ki kell vizsgálni. A 

vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó és a közreható személyi és 

szervezési okokat.  
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A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, mit kell tenni a baleset 

elkerülése érdekében és  szükséges intézkedéseket az óvodavezetőjének meg kell 

tennie. 

A gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség teljesítését az 

óvodavezető végzi. 

A három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbaleseteket haladéktalanul ki 

kell vizsgálni és a balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell 

felvenni. A jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy 

példányt pedig át kell adni a gyermek szülőjének, egy példányát az óvoda őrzi 

meg. 

A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az óvoda fenntartójának. A súlyos baleset 

kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező 

személyt kell bevonni. 

Az óvodai nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, a 

gyermekbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az óvoda 

munkavédelmi szabályzata tartalmazza. 

 

5. Rendkívüli esemény 

 

Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt 

közvetlen felettesének jelenteni. Az óvodavezető dönt a szükséges intézkedésekről 

és a fenntartó értesítéséről. 

 

Rendkívüli esemény esetén az óvodavezető intézkedhet. Akadályoztatása esetén az 

SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni. 

 

Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik, és a gyermekek elhelyezése a 

legközelebbi intézményekben történik. (templom, iskola, Műv. Ház) 
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Az épület kiürítésének időtartamáról, a gyermekek elhelyezéséről, az intézkedést 

vezető hatóság információja alapján az óvodavezető, tagóvoda-vezető 

akadályoztatása esetén az intézkedéssel megbízott személy dönt. 

 

A rendkívüli eseményről és a hozott intézkedésekről az óvodavezető értesíti a 

fenntartót. 

 

Ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok 

miatt az óvoda működése nem lehetséges, a fenntartó egyidejű értesítése mellett, az 

intézményvezető rendkívüli szünetet rendelhet el. 
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IX. GYERMEKVÉDELMI MUNKA MEGSZERVEZÉSE, 

ELLÁTÁSA 

 

Az óvodai intézmény vezetője és az óvodában dolgozók közreműködnek a 

gyermek veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében. 

Az óvodavezető felel a gyermekvédelmi munka megszervezéséért és ellátásáért. A 

nevelőtestület minden tagjának feladata a gyermekvédelemmel kapcsolatos 

munkák elősegítése. 

 

Az óvoda óvodavezető,  gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatai 

 elősegíteni a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába 

kerülését 

 a problémákat, a hátrányos helyzetet okozta tüneteket, az okokat 

felismerni és ha szükséges szakember segítségét kérni,  

 rendszeres óvodalátogatást figyelemmel kísérni 

 rendszeres családlátogatások végzése a csoportvezető óvónővel,  

 a családok szociális és anyagi helyzetének figyelembevételével, a 

különböző támogatásokhoz való hozzájutást javaslatával elősegíteni 

 az új és pályakezdő óvónők részére, a gyermekvédelmi munkához 

segítség nyújtás megszervezése, 

 az óvodavezető együttműködik a Családsegítő és Pedagógiai 

Szakszolgálattal illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó, 

feladatot ellátó más személyekkel, intézménnyel és hatóságokkal, 

 a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálati esetmegbeszéléseken való 

részvétel, 

 ( az óvodavezető akadályoztatása esetén az óvodavezető helyettes), 

 a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változását rendszeresen 

figyeli és azt a dolgozók tudomására hozza, 
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 fontos feladat, hogy segítse és szorgalmazza a veszélyezettség, a 

hátrányos helyzet kritériumainak intézményi szintű megállapítását, 

 ha a gyermek veszélyeztetettségének megakadályozása érdekében tett 

óvodai intézkedési lehetőségek kimerültek, köteles felvenni a kapcsolatot 

az illetékes szervekkel. Intézkedést kér azoktól a szakemberektől 

(családsegítő szakszolgálat, védőnő, orvos, jegyző) akik illetékesek a 

gyermek problémáinak megoldásában, 

 szükség esetén egyeztet a jegyzővel 

 

Az intézményi faliújságon ki kell függeszteni a gyermekvédelmi feladatokat ellátó 

intézmények címét, telefonszámát.  

 

 

X. TÁJÉKOZTATÁS A NEVELÉSI PROGRAMRÓL, AZ SZMSZ-RŐL, A 

HÁZIRENDRŐL  

 

Az óvodavezető irodájában kell elhelyezni az óvodavezető által hitelesített 

másolati példányban: 

 Az óvoda nevelési programjait ( Helyi Nev. Prog., Mini Bölcsőde 

Szakmai Programja 

 Szervezeti és működési szabályzatát, 

 Óvoda és Bölcsőde Házirendjét, 

 

A szülők az óvodavezetőtől, vagy helyettesétől kérhetnek szóbeli tájékoztatást a 

dokumentumokról.  

 

A házirendben megfogalmazott, szülőket érintő fontos kérdésekről, szabályokról 

írásos tájékoztatást kapnak. 
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A dokumentumok elhelyezéséről, a tájékoztatás idejéről a szülők az óvoda 

hirdetőtábláján kifüggesztett tájékoztatás alapján szereznek tudomást. Az óvodai 

beiratkozások előtt a szülők szervezett keretek között (szülői értekezlet, 

tanácsadás) tájékozódhatnak és választ kapnak kérdéseikre. 

 

XI.  ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 

 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat csak a nevelőtestület elfogadásával az 

óvodai szülői közösség és a fenntartó jóváhagyásával lehetséges. 

 

A hatályba lépett Szervezeti és Működési Szabályzatot meg kell ismertetni az 

óvoda azon dolgozóival is, akik nem tagjai a nevelőtestületnek, valamint azokkal, 

akik kapcsolatba kerülnek az óvodával, és meghatározott körben használják 

helyiségeit. 

A Szervezet és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az óvoda 

valamennyi alkalmazottjára kötelező, megszegése esetén az óvodavezető 

munkáltatói jogkörében intézkedhet. 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását kezdeményezheti: 

 a fenntartó 

 a nevelőtestület 

 az óvodavezető 

 a szülői közösség 

 jogszabályi kötelezettség 

 

A szervezeti és működési szabályzatban foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell. 
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Óvodapedagógusok munkaköri leírása 

 

Az óvodapedagógus közvetlen felettese az óvodavezető 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 Feladata a rábízott gyerekek nevelése és fejlesztése, a legjobb tudásának 

megfelelően, minden területre kiterjedően. 

 Feladatait a közoktatási törvényben meghatározottak szerint, az országos és 

helyi nevelési program alapján végzi önállóan és felelőséggel. 

 A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, 

melyet a vonatkozó jogszabályok határoznak meg. 

 Alkotó módon együttműködik a nevelőmunka fejlesztése, a nevelőtestületi 

egység kialakítása érdekében. 

 Feladata az együttműködés változatos és célszerű formájának kialakítása. 

 Köteles megtartani a pedagógusetika követelményeit, valamint a 

munkafegyelem és közösségi együttműködés normáit. 

 Életszemléletében törekedjen a pozitív beállítottságra, működjön együtt a jó 

munkahelyi légkör megteremtésében! 

 

Alaptevékenysége: 

 Az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel. 

Munkaidejét és kötelező óraszámát a mindenkor érvényben lévő jogszabály 

alapján határozza meg az óvoda vezetője. 

 Felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért, nevelőtevékenysége 

keretében gondoskodjon a gyermekek testi épségének megóvásáról, erkölcsi 
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védelméről, személyiségének fejlődéséről. Az ismereteket sokoldalúan és 

tárgyilagosan közvetítse.  

 A humanista pedagógia elveivel ellentétes büntetési eljárásokat nem 

alkalmazhat (például: testi fenyítés, megfélemlítés, csoporttól való eltávolítás, 

alvásra, vagy étel elfogyasztására való kényszerítés). 

 Minden óvónőnek hivatásából eredő kötelessége, hogy fejlessze szakmai és 

általános műveltségét, tökéletesítse pedagógiai munkáját. Ennek érdekében 

használja fel az önképzésben és a szervezett továbbképzésben biztosított 

lehetőségeket. 

 Az érvényben lévő alapdokumentum előírásai és ajánlásai szerint megfelelően 

felkészül a tervszerű nevelőmunkára. Alkalmazza a gyermekek 

tevékenységéhez szükséges szemléltető eszközöket, segédanyagokat. Ellátja a 

szakmai munkával kapcsolatos ügyviteli teendőket. 

 Folyamatosan ellenőrzi, méri, értékeli a gyermekek teljesítményét, fejlődését, 

és erről a személyiséglapon feljegyzést készít. 

 A csoportszobában és a közös helyiségekben teremtsen esztétikus környezetet, 

amely harmonizál az óvoda többi helyiségével! 

 A külső világ tevékeny megismeréséhez gondoskodjon biztonságos, külső 

helyszínekről, kíséretről. 

 A minőségfejlesztésben aktívan vegyen részt. 

 Megfelelő felkészültséggel, felkérésre, vállaljon és végezzen a 

munkaközösségben feladatokat. 

 Kapcsolatot tart a szülőkkel, pedagógiai és egészségügyi felvilágosító 

tevékenységével hozzájárul az óvodai és a családi nevelés egységének 

kialakításához. A gyermekek és a szülők emberi méltóságát és jogait 

tiszteletben tartja. Részt vesz az óvoda szülői értekezletein, megszervezi és 

vezeti azt, a szükségleteknek megfelelően fogadóórát és nyílt napot tart. A 
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szülőket folyamatosan érdemben tájékoztatja az óvodában folyó 

nevelőmunkáról, a kisgyermek fejlődéséről.  

 Családlátogatást végez, melyről feljegyzést készít. Közreműködik a gyermek- 

és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermeke fejlődését veszélyeztető 

körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 

 A nevelés folyamatosságának biztosítása érdekében kapcsolatot tart az iskolai 

nevelőkkel. Az iskolaérettség megállapításához szakvéleményt készít. 

 Támogatja az orvos, a védőnő, a gyermekjóléti szolgálat munkáját. 

 Felelős a rábízott gyerekek testi épségéért, csoportját nem hagyhatja felügyelet 

nélkül. A gyermekek egészségügyi állapotáról, magatartásáról, viselkedéséről, 

értelmi képességeinek fejlődéséről a szülőt érdemben rendszeresen tájékoztatja. 

Együttesen gondoskodnak a kulturált étkezés, a nyugodt pihenés és gondozás 

feltételeinek biztosításáról. 

 A gyermek életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttatja a 

közösségi együttműködés magatartási szabályait, törekszik azok betartására. 

 Naprakészen vezeti a csoportmunkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat 

(mulasztási napló, csoportnapló, személyiséglapok). 

 Alapvető feladata a rábízott gyermek egyéni differenciált nevelése, a 

gyermekközösségek alapítása, fejlesztése. Vegye figyelembe a gyermek egyéni 

képességeit, tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális helyzetét, átlagtól 

eltérő másságát. Biztosítsa a gyermekek részére az etikus viselkedéshez 

szükséges ismereteket. Feladata a tehetséggondozás, felzárkóztatás, a preventív 

nevelőmunka. 

 Köteles a balesetveszélyt elhárítani, megelőzni, a szükséges intézkedéseket 

ennek érdekében megtenni. 

 Az óvodában, olyan időpontban jelenjék meg, hogy munkaidejének kezdetekor 

munkavégzésre rendelkezésre álljon. Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok 

miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelezze vezetőjének, kollégájának, 
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hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. Munkaidő alatt csak a 

házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát. 

 A pedagógiai munkával, az óvoda ügyvitelével és működésével kapcsolatos – 

kötelező óraszámon kívüli – rendszeres, vagy esetenkénti teendőket a vezető 

útmutatása szerint végzi. 

 Óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait. A csoportszobában 

elhelyezett leltári tárgyakért és az általa használt eszközökért leltári felelőséggel 

tartozik. A munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes  megszegésével 

okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. 

 Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival és munkájával, a gyermekek 

egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles 

megőrizni. 

 Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, magánügyeit 

gyorsan, a nevelőmunka zavarása nélkül intézze el. 

 

 

A munkaköri leírást átvettem: 

…………………………………………………………………. 

 

 

Olaszliszka, 2018. szeptember 3. 
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Dajkák munkaköri leírása 

 

Közvetlen felettese az óvodapedagógus. Munkáját az óvodavezető által 

meghatározott munkarendben a vezető irányítása és ellenőrzése alapján, 

csoportmunkáját a csoportvezető óvodapedagógus irányítása alapján végzi. 

 

Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és 

beszédmintájával hasson az óvodás gyermekek fejlődésére! Tisztelje a gyermeket, 

a szülőt, kapcsolataira a tapintat, az elfogadás legyen a jellemző. A tudomásra 

jutott pedagógiai információkat titokként kezelje. Nevelési kérdésekben az 

érdeklődő szülőket tapintatosan az óvodapedagógushoz irányítsa. 

 

A dajka általános feladatai a gyermekcsoportokban: 

 A csoportvezető óvónő által meghatározott napirend szerint segítik a 

gyermekek gondozásában, öltöztetésében, a tisztálkodási teendők ellátásában. 

Az óvónő mellett a nevelési terveknek megfelelően tevékenyen részt vesz a 

gyermekcsoportok életében. 

 Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik,az ételeket az 

óvónőkkel együtt kiosztja., az edényeket étkezések után leszedi és a 

mosogatóba viszi.  

 A nyugodt pihenés feltételeinek megteremtéséhez lerakja az ágyakat, 

ágyneműket, a gyermekek jelének figyelembevételével. 

 A terem szellőztetéséről gondoskodik lefekvés előtt. 

 A játék- és egyéb tevékenységhez szükséges eszközök előkészítésében 

közreműködik, az óvónő útmutatásait követve. 

 A gyermekek érkezésekor és távozásakor szükség szerint segít az öltözőben. 
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 Türelmes, kedves hangnemmel segíti a nevelőmunkát, a gyermekek 

szokásrendjének alakulását. 

 Az óvodai nevelés eredményességéhez munkájával nyújtson minőségi 

szolgáltatást. 

 Hiányzás esetén díjazás ellenében köteles helyettesíteni. 

 Az óvodában, olyan időpontban jelenjék meg, hogy munkaidejének kezdetekor 

a munkavégzésre rendelkezésre álljon. 

 Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását 

jelezze vezetőjének, kollégájának, hogy helyettesítéséről időben 

gondoskodhassanak. Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével 

hagyhatja el az óvodát. 

 Tevékenyen vegyen részt a minőségfejlesztés megvalósításában. 

 Alkotói módon működjön együtt az óvónőkkel és munkatársaival. 

 Járuljon hozzá az óvoda jó munkahelyi légkörének kialakításához. 

 Az óvodai ünnepélyeken, hagyományokban aktívan közreműködik, a szervezési 

feladatokban a vezető és az óvónő útmutatásai szerint részt vesz. 

 Séták, kirándulások alkalmával az óvodapedagógusokat segítve kíséri a 

gyermekcsoportot, felügyelve a biztonságos közlekedésre a baleseti 

veszélyforrásokat figyeli, azokat haladéktalanul jelenti az óvodavezetőnek. 

 A környezet esztétikai rendjének megteremtésében aktívan közreműködik. 

 A rábízott növények, állatok napi gondozásban részt vesz. 

 A napközben megbetegedett gyermekeket felügyeli, ápolja, amíg a szülő érte 

nem jön. 

A dajka egyéb feladatai: 

 Az óvoda helyiségeit a munkamegosztás rendjében tisztán tartja. 

 Hetente végez fertőtlenítő takarítást a termekben, öltözőkben, mosdókban. 

 A portalanítást mindennap elvégzi. 
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 A játékeszközöket tisztán tartja, a szüksége fertőtlenítéseket igény szerint 

elvégzi. 

 A tisztítószereket elkülönítve a gyermekektől, biztonságos helyen tárolja. 

 A gyermekcsoport textíliáit mossa, vasalja, javítja a megbeszélt 

munkamegosztás szerint. 

 Az ablakokat, ajtókat, bútorokat lemossa, tisztítja. 

 Gondozza az óvoda udvarát, a homokozók környékét felsöpri, nyáron locsolja a 

poros udvarrészeket reggeli és délutáni időszakban. 

 A nyári takarítási szünetben elvégzi az éves nagytakarítást. 

 

 

 

A munkaköri leírást átvettem: 

…………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Olaszliszka, 2018. szeptember 3. 
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KISGYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 

A munkáltatói jogkör gyakorlója az óvodavezető. 

 

Feladatköre:  

A kisgyermek nevelő a mini bölcsődében dolgozik és figyelembe veszi a szakmai 

felügyelet útmutatását.  

Feladatai:  

1, Az egészséges kisgyermek testi és pszichés fejlődésének elősegítésére, 

követésére alkalmas pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi és gondozástechnikai 

ismeretei birtokában segíti a gyermekek harmonikus fejlődését, az aktivitás és 

önállóság alakulását. 

 2, Szakszerűen, az érvényben lévő módszertani elvek figyelembe vételével 

gondozza, neveli a rábízott gyermekeket.  

3, Figyelemmel kíséri, hogy a bútorok és játékok a gyermek fejlettségi szintjének 

és biztonságának megfelelőek legyenek. A sérült bútorokat, játékokat a csoportból 

eltávolítja és jelenti az óvoda vezetőjének.  

4, Csoportjában vezeti az előírt nyilvántartásokat, (csoportnapló, fejlődési napló) 

 5, A szülőkkel állandó kapcsolatot tart, rendszeresen beszámol a gyerekekkel 

kapcsolatos napi eseményekről. Szükség esetén családlátogatást végez.  

6, Gondoskodik a gyermek rendszeres levegőztetéséről, valamint arról, hogy a 

gyermekek az időjárásnak és nemüknek megfelelően legyenek felöltözve.  

7, Betartja a higiénés követelményeket, mind a gyerekekre, mind saját személyére 

vonatkozóan.  

8, Ha a gyermek megbetegszik, értesíti az óvodavezetőt és a szülőt.  

9, Részt vesz a szülői értekezleteken, a munkaértekezleteken és a 

továbbképzéseken.  

10, Felelősséggel tarozik a csoportjában elhelyezett leltári tárgyakért.  
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11, Csoportjában előforduló hibákat, karbantartási munkákat jelenti az 

óvodavezetőjének.  

12. A felsoroltakon kívül mindazt a munkaköréhez tartozó feladatot köteles 

elvégezni, amivel az óvodavezető megbízza, ha az jogszabályba nem ütközik.  

 

Általános rendelkezések:   

 Udvarra menetel előtt átnézi az udvart, és a balesetveszélyes tárgyakat 

összeszedi. 

 A gyermekek altatása alatt csak szakmai feladatokkal foglalkozhat.  

 Elsődleges feladata azonban az alvó csoport felügyelete. A gyermekek 

felügyelet nélkül nem lehetnek sem a csoportszobában, sem az udvaron.   

 Csoportjának derűssé, otthonossá tételéről gondoskodik.    

 A betegségek megelőzése érdekében a mosható gyerekjátékokat szükség 

szerint naponta, akár többször is, folyó meleg vízzel le kell mosni. Hetente 

egyszer és járvány idején fertőtleníteni kell.  

 Előírt munka és tűzvédelmi szabályokat betartja, és kötelező oktatáson részt 

vesz.   

 Munkaidőben az óvoda területét csak a vezető engedélyével és indokolt 

esetben hagyhatja el.  Munka közben köteles munkaruhát viselni.   

 A szolgálati és szakmai titkot köteles megőrizni. Idegen személynek a 

csoportjába tartozó gyermekről csak az óvodavezető tudtával adhat 

információt.  

 A munkaköri leírás módosításának jogát – a körülményekhez igazodva – a 

munkáltató fenntartja.  

 

 

 

 



51 

 

Nyilatkozat  

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek 

tekintem, annak egy példányát átvettem.  

Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért 

anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt 

tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 

Olaszliszka, 2018. szeptember 3. 

      P.H. 

 

            óvodavezető       munkavállaló 
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20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról – 2012. 

szeptember 01-től hatályos  

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 

  

1. Általános rendelkezések 

  

Az Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda és Mini Bölcsőde adatkezelési és adatvédelmi 

rendszere a hatályos jogszabályokon alapul, melynek alapelvei a következők: 

 

 Az intézményben nyilvántartott és kezelt személyes adatok dokumentálásáért, 

hozzáférhetőségéért, jogszerű továbbításáért, kérelemre történő kiszolgáltatásáért 

az intézményvezető felelős. 

 Az adatokat csak törvényesen szabad megszerezni, feldolgozni, felhasználni. 

 Személyes adatot kezelni, csak meghatározott célból, jog gyakorlása és 

kötelesség teljesítése érdekében lehet. Csak olyan személyes adat kezelhető, 

amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen. 

 Az adatoknak pontosaknak és időszerűeknek kell lenniük. 

 Az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany 

azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé. 

 Nem lehet gépi úton feldolgozni a jogi eredetre, a politikai véleményre, a 

vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre 

vonatkozó személyes adatokat. 

 Megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállomány 

véletlen vagy jogtalan megsemmisítése, vagy jogtalan hozzáférés 

megakadályozására. 
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 Az Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda és Mini Bölcsőde vezetője gondoskodik az 

adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, 

amelyek a törvény érvényre juttatásához szükséges. 

 

2. A szabályzat alapját képező jogszabályok 

1. Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 

2. 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról ... 

3. 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 

4. 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

5. 335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet a közfeladatot ellátó szervek 

iratkezelésének általános követelményeiről 

6. 1995. évi LXVI. Törvény A közokiratokról, a közlevéltárakról és a 

magánlevéltári anyag védelméről 

7. 2011. évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól 

8. 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 

9. 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

10. Az óvoda SzMSz-e. 

 

A szabályzat célja: 

Az adatok kezelésére vonatkozó alapvető intézményi szabályok meghatározása 

annak érdekében, hogy az érintettek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben 

tartsák 

3. A közalkalmazottakra vonatkozó adatkezelés 
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Az Nkt. 41. § (1) alapján óvodánk köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat 

vezetni, a köznevelés információs rendszerébe (KIR )bejelentkezni, valamint az 

Országos statisztikai adatgyűjtési program keretében előírt adatokat szolgáltatni. 

Nyilvántartja a: 

 pedagógus oktatási azonosító számát, 

 pedagógusigazolványának számát, 

 a jogviszonya időtartamát és 

 heti munkaidejének mértékét. 

A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatköre 

  neve (leánykori neve) 

  születési helye, ideje 

  anyja neve 

  TAJ száma, adóazonosító jele 

  lakóhelye, tartózkodási hely, telefonszáma 

  családi állapota 

  gyermekeinek születési ideje 

  egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete 

  legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi) 

  szakképzettsége(i) 

  iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint 

meghatározott munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai 

  tudományos fokozata 

  idegennyelv-ismerete 

  a korábbi jogviszonyban töltött időtartamok megnevezése, 

  a munkahely megnevezése, 

  a megszűnés módja, időpontja 

  a közalkalmazotti jogviszony kezdete 
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  állampolgársága 

  a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte 

  a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául 

szolgáló időtartamok 

  a közalkalmazottat foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele 

  e szervnél a jogviszony kezdete 

  a közalkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői 

beosztása, FEOR-száma 

  címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai 

  a minősítések időpontja és tartalma 

  személyi juttatások 

  a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama 

  a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és a 

határozott idejű áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai 

 a közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő 

adatai 

A felsorolt adatokat az óvodavezető, mint a munkáltatói jog gyakorlója kezeli. 

A pedagógusigazolványra jogosultak esetében a pedagógusigazolvány 

kiállításához szükséges valamennyi adat a KIR adatkezelője, a 

pedagógusigazolvány elkészítésében közreműködők részére továbbítható. 

4. A közalkalmazotti adatkezelésben közreműködők feladatai 

  

Az intézmény állományába tartozó közalkalmazottak személyi iratainak őrzéséért, 

kezeléséért, a személyi számítógépes nyilvántartó rendszer működtetéséért az 

óvodavezető felel. 

Az óvodában a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezelésért 

 óvodavezető, 
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 az intézményi nevelőmunkát segítő közalkalmazottak tekintetében a 

teljesítményértékelést végző vezető-helyettes, 

 a személyügyi adatkezelésben bármilyen formában közreműködő 

közalkalmazott, 

 a közalkalmazott a saját adatainak közlése tekintetében tartozik 

felelősséggel. 

 

A magasabb vezető beosztású vezető tekintetében a közalkalmazotti adatkezelést a 

munkáltatói jogokat gyakorló fenntartó szerv látja el. 

A teljesítményértékelést végző vezető, vezető-helyettes felelősségi körén belül 

gondoskodik arról, hogy a teljesítményértékelés folyamatába bevont harmadik 

személy kizárólag csak a jogszerű és tárgyilagos teljesítmény értékeléshez 

szükséges adatokat ismerhesse meg. 

A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatköréből a munkából való rendes 

szabadság miatti távollét időtartamának nyilvántartását az óvodavezető-helyettes 

vezeti. 

A közalkalmazotti alapnyilvántartás személyi juttatásról szóló adatköréhez tartozó 

nyilvántartást az óvodavezető vezeti, amelyről egy példányt a tárgyév zárását 

követően átad a személyi anyag részére. 

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

kell a személyi anyagba történő betekintés tényét, jogosultjának személyét, 

jogszabályi alapját és időpontját, a megismerni kívánt adatok körét, a betekintő 

aláírását. A betekintési lapot a személyi anyag részeként kell kezelni. 

A közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén a tartalomjegyzéket és a 

betekintési lapot le kell zárni, és a személyi anyagot irattározni kell.  

A közalkalmazotti jogviszony megszűnése után a közalkalmazott személyi iratait 

az irattározási tervnek megfelelően a központi irattárban kell elhelyezni. 
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A személyi anyagot – kivéve azt, amelyet áthelyezés esetén átadtak – a 

közalkalmazotti jogviszony megszűnésétől számított ötven évig kell megőrizni. 

A közalkalmazott személyi anyagába, egyéb személyi irataiba, illetve az 

alapnyilvántartásba a Kjt. 83/D §- ban felsorolt személyek a „Betekintési lap” 

kitöltését követően jogosultak betekinteni: 

 a közalkalmazott felettese, 

  a minősítést végző vezető, 

  feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző vagy 

törvényességi felügyeletet gyakorló szerv, 

  munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság, 

  a közalkalmazott ellen indult büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész 

és a bíróság, 

  a személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e 

feladattal megbízott munkatársa feladatkörén belül, 

 az adóhatóság, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási 

szerv, az üzemi baleseteket kivizsgáló szerv és a munkavédelmi szerv. 

 

A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a munkáltató megnevezése, a 

közalkalmazott neve, továbbá a besorolására vonatkozó adat közérdekű, ezeket az 

adatokat a közalkalmazott előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra 

lehet hozni. 

Az irattárba helyezése előtt az iratgyűjtő tartalomjegyzékén fel kell tüntetni az 

irattározás tényét, időpontját és az iratkezelő aláírását. 

Az intézményben keletkezett személyi iratok kezelése jelen szabályzat, valamint a 

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

és a köznevelési intézmények névhasználatáról iratkezelési előírásai alapján 

történik. Az iratokat elzárva az intézmény páncélszekrényében kell őrizni az 

illetéktelen hozzáférés és a megsemmisülés (tűz, víz ) megakadályozása érdekében.  
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Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt. Az irattári 

őrzési időt a jogalkotó külön jogszabályban rögzítette. 20/2012. (VIII.3l) EMMI 

rendelet 1. számú melléklete Irattári terv.   

 

5. Az adatkezelés módja, feladatai és szabályozása 

  

5.1. A gyermekek nyilvántartható és kezelhető adatai 

Az óvoda az Nkt. 41. § (4) bekezdése alapján az alábbiakat tartja nyilván: 

A gyermek neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, 

tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar 

állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a 

tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma. 

 szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, 

 a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok, 

 a gyermek óvodai jogviszonyával kapcsolatos adatok 

 felvételivel kapcsolatos adatok, 

 az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul, 

 jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, 

 a gyermek, mulasztásával kapcsolatos adatok, 

 kiemelt figyelmet igénylő gyermekre vonatkozó adatok, 

 a gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 

 a gyermek, oktatási azonosító száma 
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5.2. A gyermekek adatainak kezelésére és továbbítására jogosultak 

Az óvodavezető, a vezető-helyettes feladatköre vagy megbízása szerint az 

óvodapedagógus, az óvodatitkár. 

Az óvodavezető, a vezető helyettes kezeli a gyermekbalesetekre vonatkozó 

adatokat, s továbbítja a jegyzőkönyvet a jogszabályban meghatározottak szerint. 

Az óvodavezető kezeli a beilleszkedési, a tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermek rendellenességére, hátrányos helyzetére vonatkozó adatokat és előkészíti 

az adattovábbításra vonatkozó adatokat a vezetőnek. 

Az óvodavezető nyilvántartja és kezeli a gyermek kedvezményes, vagy ingyenes 

étkeztetési díjának megállapításához szükséges adatokat. 

A kedvezmények megállapításához szükséges adatok kezelésében feladatkörén 

belül részt vesz az óvodavezető és az általa kijelölt ügyintéző. 

Az óvodapedagógusok vezetik és nyilván tartják a gyermek személyes 

adatait, sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, 

magatartási rendellenességére, hátrányos helyzetére, tartós betegségére, óvodai 

fejlődésével, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettségére vonatkozó 

adatait és előkészítik adattovábbításra a vezetőnek. 

 

5.3. Az adatok továbbítása 

A gyermek adatai közül 

 a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve, 

törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, 

tartózkodási helye és telefonszáma, jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, 

megszűnése, mulasztásainak száma a tartózkodásának megállapítása céljából, a 

jogviszonya fennállásával, a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben a 
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fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, települési önkormányzat jegyzője, 

közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére, 

 óvodai, iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos adatai az érintett óvodához, 

iskolához, 

 a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, 

társadalombiztosítási azonosító jele, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, 

törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, az óvodai, 

iskolai egészségügyi dokumentáció, a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó 

adatok az egészségi állapotának megállapítása céljából az egészségügyi, iskola-

egészségügyi feladatot ellátó intézménynek, 

 a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes 

képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és 

telefonszáma, a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekre vonatkozó adatok a veszélyeztetettségének 

feltárása, megszüntetése céljából a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, 

szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, 

intézménynek, 

 az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe 

vehető állami támogatás igénylése céljából a fenntartó részére, továbbítható. 

 

A gyermek, 

 sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, 

magatartási rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat 

intézményei és a nevelési-oktatási intézmények egymás között, 

 óvodai fejlődésével, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével 

kapcsolatos adatai a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az 

iskolának, továbbítható. 
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Az óvoda nyilvántartja azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított 

kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükségesek. 

E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult 

személye és a kedvezményre való jogosultsága. 

Az adattovábbítás az óvodavezető aláírásával, írásos megkeresésre postai úton 

ajánlott küldeményként. E-mailen történt megkeresés esetén elektronikus formában 

a megfelelő adatvédelem biztosításával. Intézményen belül papír alapon zárt 

borítékban. 

 

6. Titoktartási kötelezettség 

A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá 

azt, aki közreműködik a gyermek felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva 

harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel és 

családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről 

a gyermekkel szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség 

a foglalkoztatási jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. A 

titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestület tagjainak egymás közti a 

gyermek fejlődésével összefüggő megbeszélésre. 

A gyermek szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, kivéve 

ha az adat közlése súlyosan sértené a gyermek testi, értelmi vagy erkölcsi 

fejlődését. 

A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott az 

óvodavezető útján köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul 

értesíteni, ha megítélése szerint a gyermek – más vagy saját magatartása miatt – 

súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került.  
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Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, valamint az adattal 

kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges. 

  

A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha alóla a szülővel 

történő közlés tekintetében a szülő írásban felmentést adott. 

A titoktartási kötelezettség nem terjed ki azokra az adatokra, amelyek a 

köznevelési törvény alapján kezelhetők és továbbíthatók. 

A titoktartási kötelezettség kiterjed azokra is, akik részt vesznek a nevelőtestület 

ülésén. 

  

Az intézmény az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással, 

juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, 

állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, 

nemzetbiztonsági okokból, a köznevelési törvényben meghatározott 

nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten 

kezelhetik. 

  

Adattovábbításra az intézmény vezetője és a meghatalmazás keretei között az 

általa megbízott vezető vagy más alkalmazott jogosult. 

Az adatkezelés és továbbítás intézményi rendjét az iratkezelési szabályzat rögzíti. 

Önkéntes adatszolgáltatás esetén a szülőt tájékoztatni kell arról, hogy az 

adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező. Az önkéntes adatszolgáltatásra 

vonatkozó szülői engedélyt az elévülési idő végéig nyilván kell tartani. 

A szabályzatban felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai 

felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók. 
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7. Adatvédelem 

  

Az adatokkal és az azok kezeléséhez alkalmazott elektronikus adathordozókkal 

kapcsolatban minden esetben rendelkezni kell a szükséges védelmi 

intézkedésekről, beleértve a vírusvédelmet és archiválást. Biztosítani kell az 

illetéktelen hozzáférés megakadályozását mind a papíralapú, mind az elektronikus 

adathordozó esetében. Az ezzel kapcsolatos védekezés, az elektronikus 

adathordozó esetében a rendszergazda, a papíralapú nyomtatványok esetében az 

óvodatitkár, a gyermekek adatainak estében az óvodapedagógus feladata és 

felelőssége, a munkaköri leírásban szereplő ügykörével megegyezően. 

 

  

8. A közoktatás információs rendszere (KIRA) 

  

A közoktatás információs rendszere – központi nyilvántartás keretében – a 

nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, 

foglalkoztatási gyermek adatokat tartalmazza. A közoktatás információs 

rendszeréből személyes adat csak az érdekelt kérése, illetve hozzájárulása esetén, 

illetve az érdekelt egyidejű értesítése mellett meghatározott esetben adható ki. A 

KIRA keretében folyó adatkezelés tekintetében az adatkezelő a hivatal. 

A közoktatás információs rendszerébe – kormányrendeletben meghatározottak 

szerint – kötelesek adatot szolgáltatni azok az intézményfenntartók, illetve azok az 

intézmények, amelyek közreműködnek a köznevelési törvényben meghatározott 

feladatok végrehajtásában. 

Annak, akit első alkalommal alkalmaznak pedagógus-munkakörben, illetve nevelő- 

és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazotti munkakörben, az adatkezelő a 

hivatal azonosító számot ad ki. 

A közoktatás információs rendszere tartalmazza azoknak a nyilvántartását, akik 

azonosító számmal rendelkeznek.  
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A nyilvántartás tartalmazza az érintett nevét, születési adatait, az azonosító számot, 

a végzettségre és szakképzettségre vonatkozó adatokat, a munkahely címét és 

típusát, valamint OM-azonosítóját. 

A nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak az egyes, a 

foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása 

céljából továbbítható, a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának 

ellenőrzésére hivatott részére. Az információs rendszerben adatot az érintett 

foglalkoztatásának megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított öt évig lehet 

kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintett ismét bejelentik a nyilvántartásba. 

Az óvoda vezetője a KIRA-ban az oktatási azonosító számmal kapcsolatosan 

nyilvántartott adatok változását a változást követő öt napon belül köteles 

bejelenteni. 

 

A Közoktatási Információs Központ annak, aki első alkalommal létesít 

jogviszonyt, azonosító számot ad ki. 

 A közoktatás információs rendszere tartalmazza a gyermekek nyilvántartását. 

 A nyilvántartás tartalmazza a gyermek nevét, születési helyét és idejét azonosító 

számát, anyja nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, állampolgárságát, valamint 

az érintett nevelési intézmény adatait. 

 A nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak a jogviszonyhoz 

kapcsolódó juttatás jogszerű igénybevételének megállapítása céljából 

továbbítható a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának 

ellenőrzésre hivatott részére. A nyilvántartásban adatot a jogviszony 

megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított öt évig lehet kezelni, kivéve, ha 

ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba. 
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9. A pedagógusigazolvány 

  

A munkáltató a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak részére - kérelemre - 

pedagógusigazolványt ad ki. 

 

10. A közalkalmazottak jogai és kötelességei 

  

A közalkalmazott saját anyagába, az alapnyilvántartásba, illetve a személyes 

adatait tartalmazó egyéb nyilvántartásokba, személyi iratokba korlátozás nélkül 

betekinthet, azokról másolatot vagy kivonatot kérhet, illetve kérheti adatai 

helyesbítését, kijavítását. Tájékoztatást kérhet személyi irataiba való betekintésről, 

adatszolgáltatásról, személyi anyagának más szervhez való továbbításáról. 

A közalkalmazott az általa szolgáltatott adatai helyesbítését és javítását a 

nyilvántartás vezetőjétől, egyéb esetekben az óvodavezetőtől írásban kérheti. A 

közalkalmazott felelős azért, hogy az általa a munkáltató részére átadott, 

bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek. 

A közalkalmazott az adataiban bekövetkező változásról 8 napon belül köteles 

írásban tájékoztatni az óvoda vezetőjét, aki 8 napon belül köteles intézkedne az 

adatok aktualizálásáról. 

  

11. A szabályzat hatálya 

  

A Szabályzat hatálya kiterjed az intézményvezetőjére, vezető beosztású 

beosztottaira, minden közalkalmazottjára, továbbá az intézmény gyermekeire, e 

Szabályzat szerint kell ellátni a közalkalmazotti alapnyilvántartást, valamint a 

közalkalmazott személyi iratainak és adatainak kezelését. 

A gyermekek adatainak nyilvántartását, továbbítását, kezelését is e Szabályzat 

szerint kell végezni. 
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E Szabályzatot megfelelően kell alkalmazni a közalkalmazotti jogviszony 

megszűnése után, illetve e jogviszony létesítésére irányuló előzetes eljárásokra. A 

gyermekek adataival kapcsolatos titoktartási kötelezettség független a 

közalkalmazotti jogviszony fennállásától, annak megszűnése után határidő nélkül 

fennmarad. 

  

 

12. Záró rendelkezések 

  

A szabályzat elfogadását követően lép hatályba és a fentiekre vonatkozó 

jogszabályok módosulásáig érvényes. 

A szabályzat elfogadásánál és módosításánál a szülői szervezetet véleményezési 

jog illeti meg. 

A szabályzat közzététele, a dokumentálás módja és a hozzáférő elhelyezés 

biztosítása az intézményben kialakult szokásrend szerint történik. 

  

Az ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT AZ OLASZLISZKAI KEREKERDŐ 

ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK   

MELLÉKLETE. 

  

A szabályzatban foglaltak megismerése és betartása, illetve betartatása 

az adatnyilvántartásban és – kezelésben közreműködő intézményi alkalmazottakra 

kötelező érvényű. 

Az intézménynél gondoskodni kell arról, hogy az Adatkezelési Szabályzatban 

foglalt előírásokat az érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a 

szabályzathoz csatolt íven aláírásukkal igazolják, a hatálybalépés napjával 

egyidejűleg. 
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Az Adatkezelési Szabályzatot az óvoda nevelőtestülete megismerte.   

Az aláírásokat a melléklet tartalmazza. 

 

  

Az Adatkezelési Szabályzatot a szülői szervezet tagjai megismerték.  

Az aláírásokat a melléklet tartalmazza: 

  

  

  

Olaszliszka, 2015. szeptember 1. 

Módosítása: 2018. augusztus 31. 

 

             Bertáné Batta Magdolna 

   Óvodavezető 
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Szakmai Etikai Kódex  

 

 

Mindennapi munkám során :  

 

 Mindig betartom munkaköröm szakmai illetékességi körét 

 Mindig betartom a dolgozókra vonatkozó intézményi szabályokat 

 Folyamatosan képzem magam annak érdekében, hogy a reám bízott 

gyermekek nevelését, gondozását folyamatosan, minőségi színvonalon 

lássam el 

 

 

A gyermekekkel való kapcsolatom során:  

 Mindig tiszteletben tartom a reám bízott gyermekek jogait 

 Munkám során kiemelten védem és óvom a reám bízott gyermekek testi 

épségét 

 Mindig betartom, hogy minden gyermek önálló személyiség, mindenkit a 

saját nevén szóltok  

 Minden gyermekkel empatikus, együtt érző, szeretetteljes, toleráns és 

empatikus vagyok, kielégítem egyéni szükségleteit, biztonságot és védelmet 

nyújtok neki 

 Mindig türelmes vagyok a gyermekekkel,  

 Minden gyermeket legjobb tudásommal játékosan nevelek, fejlesztek 

 Minden esetben tisztelem és elfogadom a gyermekek különbözőségeit, 

magatartásommal mintát közvetítek környezetem számára az egyenlő 

bánásmód megvalósításában 

 Minden gyermekkel egyéni készségeinek és képességeinek megfelelően 

foglalkozom  
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 A gyermekkel való foglalkozás során mindig szem előtt tartom a gyermek 

érzelmi állapotát  

 A gyermekekhez mindig kedvesen, barátságosan, érdeklődően fordulok 

 Soha nem viselkedem agresszíven (nem ordítok vele, stb.)  

 A reám bízott gyermekeket soha nem szégyenítem, nem alázom meg a többi 

gyermek előtt 

 Elfogadom a gyerekek különbözőségeit, másságát 

 Mindig meghallgatom a gyerekek saját véleményét 

 Megmagyarázom neki, viselkedésemmel mintaként mutatom neki, hogy mi 

a jó , és mi  a rossz 

 A gyermek érdekében együttműködök a gyermek családjával, más 

szakemberekkel, segítő intézményekkel és szervezetekkel 

 A gyermek előtt soha nem szidom a szüleit, nem teszek rájuk negatív jellegű 

megjegyzéseket 

 Saját akaratomat soha nem erőltetem a gyermekre 

 Saját magán jellegű problémáimat soha nem vetítem ki a gyerekekre 

 Mindent megteszek azért, hogy a gyermek jól érezze magát a bölcsődében 

  

A Szülőkkel való kapcsolattartás során : 

 Mindig szem előtt tartom, hogy a gyermek nevelése elsősorban a család joga 

és kötelessége, én, mint - segítő, - kiegészítő  veszek részt a gyerek 

gondozásában, nevelésében 

 Az otthoni nevelési elveket tiszteletben tartva, a szülő értékrendjét 

figyelembe véve próbálom nevelni a gyermeket  

 Minden szülőhöz egyformán fordulok, nem teszek senkivel se pozitív, sem 

negatív megkülönböztetést 
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 Mindig korrekt- a munkahelyem szabályozási rendszerének megfelelő 

rendszerben-  tájékoztatást nyújtok gyermekéről, a  Szakmai titoktartás 

szabályai szerint kezelem a kisgyermekéről és családjáról  birtokomba jutott 

információkat  

 A szülőnek csak a saját gyermekével kapcsolatban adok tájékoztatást 

 A gyermekéről szóló tájékoztatás során mindig a kisgyermek pozitívumait 

emelem ki, így kívánom elnyerni bizalmát, mely a kölcsönösségen alapuló 

kapcsolattartásunk alapjául szolgál 

 A gyermekkel kapcsolatos problémákat soha nem tárom fel a többi szülő 

előtt 

 A szülők vallási hovatartozását tiszteletben tartom 

 A szülővel való kapcsolattartásomat a nyílt kommunikáció, az udvariasság a 

türelem, a megértés, a tolerancia, az empátia és a szakmaiság jellemzi 

 A szülőnek mindig megadom a neki járó tiszteletet, ezzel mintát szolgáltatok 

arra, hogy Ő is megtiszteljen bizalmával. 

 

A munkatársakkal való kapcsolatom: 

 Igyekszem igazi „csapat” tagként együttműködni munkatársaimmal 

 Fontosnak tartom, hogy valamennyi munkatársammal azonos érdekeket 

képviseljek 

 Kapcsolataimat a segítő - és kompromisszumkészség, megértés, tolerancia, 

empátia és az együttműködés jellemzi 

 Igyekszem mindig úgy viselkedni, hogy ne rontsam a munkahelyi légkör 

hangulatát 

 Valamennyi munkatársamat tisztelem, nem teszek különbséget iskolai 

végzettség, vallási vagy politikai hovatartozásuk miatt 

 A munkatársam által rám bízott titkot nem beszélem ki, nem adom tovább a 

munkatársi körbe 

 Szakmailag nyitott vagyok, szívesen kérek szakmai tanácsot kollégáimtól 
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 Ha új dolgozó érkezik, kedvesen és nyitottan fogadom, ha igényli szívesen 

segítek neki szakmai, módszertani kérdésekben 

 Őszinte kommunikációmmal példaként kívánok állni munkatársaim előtt 

 Ha valamelyik kollégámmal problémám adódik azt vele beszélem meg és 

nem a munkatársakkal beszélem ki.  

 A munkatársakkal való problémáimat sohasem beszélem meg a gyermekek 

előtt  

 Munkatársaim sikerében örömmel osztozom, az őt ért negatív események 

során együtt érzek vele, ha igénylik segítek nekik 

 

A bölcsőde egyéb, külső kapcsolattartása során  

 Mindig betartom saját munkaköröm kompetencia határait 

 A gyerekről és családjáról a személyiségjog védelem és szakmai titoktartás 

szabályait betartva adok felvilágosítást 

 Kommunikációmat a kooperativitás jellemzi, melyben legfőbb szempontom 

a reám bízott gyermek jogainak legteljesebb mértékű biztosítása 

 Mindig tiszteletben tartom a velem kapcsolatba kerülő külső partner 

munkáját 
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Az Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda és Bölcsőde 

Intézményi Belső Önértékelési Szabályzata 
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TARTALOMJEGYZÉK 

 

I. Belső Önértékelési szabályzata az alábbi jogszabályokon és 
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- Az Intézményi Önértékelési Program hatálya, érvényessége, 

felülvizsgálata 

 

- A belső önértékelés rendszer kialakításának folyamata  

 

- Önértékelési csoport tagjai 

 

 

II. Az önértékelést támogató munkacsoport feladatai 

 

III. Éves önértékelési terv készítése 
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IV. Az önértékelési munka elvárt eredményei szakterületenként 

 

- Pedagógus  

A pedagógus értékelés módszertana és eszközei 

 

- Vezető 

Az intézményvezető önértékelésének módszerei, eszközei 

 

- Intézmény 

Az intézmény önértékelésének módszerei, eszközei és 

folyamata 

 

V. Záró rendelkezések 
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I. Belső Önértékelési szabályzata az alábbi jogszabályokon és 

útmutatókon alapszik 

 

Jogszabályok:  

• 2011 évi CXC.tv. a Nemzeti Köznevelésről  

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

és a köznevelési intézmények névhasználatáról  

• 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.tv.köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról (I. és II. fejezet) 

 

Útmutatók:  

• Országos tanfelügyelet – kézikönyv óvodák számára  

• Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez (második, javított változat)  

• Önértékelési kézikönyv óvodák számára  

• Óvodai Nevelés Országos Alapprogram 

 

Az Intézményi Önértékelési Program hatálya, érvényessége, felülvizsgálata 

 

Hatálya: Az Intézményi Önértékelési Program hatálya kiterjed az óvoda teljes 

nevelőtestületének pedagógusi körére. A programban foglaltak betartása mindenki 

számára kötelező. 

 

Érvényessége: A jóváhagyástól számított következő munkanaptól 2020. augusztus 

31-ig érvényes. 

 

Felülvizsgálata: Az Intézményi Önértékelési Programot jogszabály módosítás 

esetén felülvizsgálni és más indokolt esetben módosítani szükséges. 
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A belső önértékelés rendszer kialakításának folyamata  

• Nevelőtestület tájékoztatása  

• BECS létrehozása  

• Intézményi elvárás-rendszer meghatározása  Intézményi dokumentumok 

felülvizsgálata – rövid, egyszerű célok és feladatok, mérhető teljesítmények és 

elvárások megfogalmazása  Az értékelendő területek megismerése, testre szabása 

(pedagógus,vezető és intézmény szintjén)  

• Belső Önértékelési Szabályzat elfogadása – Öt évre szóló önértékelési program 

készítése  

• Éves önértékelési terv készítése  

• Éves önértékelési terv szerint szintenként az önértékeléshez szükséges 

adatgyűjtés, önértékelés elvégzése  

 

 

Önértékelési csoport tagjai 

 

Önértékelési csoport vezetője: Bertáné Batta Magdolna Óvodavezető 

Bizub Zita Óvodavezető helyettes  

 

Tagjai: Zöldi-Kovács Renáta  Munkaközösség vezető, Antalné Nemes Éva 

Óvodapedagógus 

 

 

Az önértékelés megkezdése előtt a nevelőtestület tájékoztatást kap az önértékelési 

munka részleteiről 
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II. Az önértékelést támogató munkacsoport feladatai 

 

 A csoporttagok kiemelt feladata az önértékelés előkészítése és 

megtervezése, a pedagógusok és a partnerek tájékoztatása, valamint az öt 

évre szóló önértékelési program és az éves önértékelési terv elkészítése. 

 Az önértékelési folyamat során bevonandó pedagógusok, partnerek 

tájékoztatása, felkészítése, folyamatos támogatása. 

 Fontos, a csoporttagok felkészültsége, minőségfejlesztés iránti 

elkötelezettsége. 

 Az önértékelést támogató munkacsoport az Oktatási Hivatal által 

működtetett informatikai támogató felületen és a valóságban nyomon követi 

a folyamatot, gondoskodik az önértékelés minőségbiztosításáról. 

 A vonatkozó törvények és jogszabályok tanulmányozása, közös értelmezése. 

Az önértékelési feladatok megoszlanak a nevelőtestület tagjai között, mivel az 

értékelést ugyan maguk az értékeltek végzik, de az adatgyűjtés egyes 

részfeladataiba (tevékenység-/foglalkozáslátogatás, dokumentumelemzés, interjúk 

felvétele, szükség esetén a kérdőíves felméréshez kapcsolódó adatrögzítés) az éves 

munkaterv részeként a nevelőtestület jóváhagyásával készülő önértékelési tervben 

további kollégák is bevonhatók. 

Az intézményvezető és az önértékelési csoport tagjai azonosítják azokat a helyi 

dokumentumokat, melyeket figyelembe kell, illetve lehet venni az általános 

elvárások intézményi értelmezése megadásakor. 

 

Ilyen dokumentumok lehetnek különösen: 

 

 pedagógiai program, 

 vezetői program, pályázat, 

 alapító okirat, 
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 intézmény szervezeti és működési szabályzata, 

 munkaköri leírások, 

 éves munkatervek, 

 éves beszámolók, 

 

III. Éves önértékelési terv készítése 

 

Az ötéves önértékelési programban foglalt feladatok megvalósítása az adott 

nevelési évre vonatkozó éves önértékelési terv szerint történik. Az 

intézményvezető és az önértékelést támogató munkacsoport tagjai, az önértékelési 

programban előírt feltételek szerint meghatározzák az adott nevelési évben 

elvégzendő önértékelési feladatokat. Az éves önértékelési terv tartalmazza, hogy 

mely pedagógusok önértékelésére kerül sor, hogy sor kerül-e a vezető értékelésére, 

illetve hogy az intézményi önértékelés mely elemeit végzik el az adott nevelési 

évben. A terv rögzíti, hogy kik, milyen részfeladatok ellátásával és milyen 

ütemezés szerint végzik az egyes értékelési feladatokat. 

 

 

IV. Az önértékelési munka elvárt eredményei szakterületenként 

 

Az önértékelés három szinten saját célok mentén valósul meg a külső 

(tanfelügyelettel) 

 pedagógus (8 területre vonatkozóan) 

 intézményvezető (5 területre vonatkozóan) 

 intézményi (7 területre vonatkozóan) 

megegyező értékelési területekkel, értékelési szempontok szerint, hasonló 

eszközökkel 

és módszerekkel. 
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Pedagógus 

 

Az értékelés alapját a pedagógus kompetenciákhoz kapcsolódó általános elvárások 

és a 

minősítés alapját képező indikátorok adják: 

 

1. Pedagógiai, módszertani felkészültség 

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz 

szükséges 

önreflexiók 

3. A tanulás támogatása 

 

4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a 

hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermek-kel, 

tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges 

megfelelő módszertani felkészültség 

 

5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, 

esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, 

integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 

 

6. A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiség-fejlődésének folyamatos 

értékelése, elemzése 

 

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

 

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 
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9. A ciklus végére minden pedagógus két alkalommal belső önértékelési 

folyamaton vesz részt. 

Az első vizsgálatot követően két évre szóló fejlesztési tervet készít önmaga 

számára. 

 

A pedagógus értékelés módszertana és eszközei 

 

 Dokumentumelemzés  

 Az Óvodai nevelés országos alapprogramjára, az óvoda 

pedagógiai programjára épülő egész éves nevelési tanulási 

ütemterv, a csoportprofil, a tematikus terv és az éves tervezés 

egyéb dokumentumai 

 

 Tevékenység / foglalkozásterv és egyéb foglalkozások 

tervezése 

 

 Napló 

 

 Gyermeki produktumok 

 

 Megfigyelés 

 Interjú 

 Az óvodapedagógussal 

 Az intézményvezetővel/vezetővel 

 Kérdőív 

 Óvodapedagógus önértékelő kérdőív 

 Munkatársi kérdőív 

 Szülői kérdőív 
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Vezető 

 

Az értékelés alapját a vezetői kompetenciákhoz kapcsolódó általános elvárások és 

a 

minősítés alapját képező indikátorok adják: 

 

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

A vezető a megbízásának második és negyedik évében belső önértékelési 

folyamaton 

vesz részt. 

Az elvárások teljesülése alapján, a vezető meghatározza önmaga számára a 

vezetési 

önfejlesztési tervet, melyet megoszt a fenntartóval. 

Az intézményvezető önértékelésének módszerei, eszközei 

 

Dokumentumelemzés 

 

 Vezetői pályázat/program 

 Pedagógiai program 

 Egymást követő 2 nevelési év munkaterve és az éves beszámolók 

 SZMSZ 
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Kérdőíves felmérés 

 

 Vezetői önértékelő kérdőív  

 Nevelőtestületi kérdőív a vezető önértékelésének keretében  

 Szülői kérdőív a vezető önértékelésének keretében 

 

 

A vezetővel készített interjú 

 

 A vezetővel készített interjú  

 A vezető munkájáról a munkáltatójával készített interjú  

 A vezetőtársakkal készített interjú  

 

Intézmény 

 

Az értékelés alapját a következő területek képezik: 

 

1. Pedagógiai folyamatok 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

3. Eredmények 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

6. A pedagógiai munka feltételei 

7. A Nemzeti alaptantervben meg-fogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai 

programban 

megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés 

Az intézmény átfogó önértékelésére az 5 éves ciklusban egyszer, a pedagógusok 

több mint 60%-ának tanfelügyeleti ellenőrzését követően kerül sor. 
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Célja: Az intézmény pedagógiai – szakmai munkájának fejlesztéséhez annak 

feltárása által, hogy a nevelési – oktatási intézmény hogyan valósítja meg saját 

pedagógiai programját. 

 

Az intézmény önértékelésének módszerei, eszközei és folyamata 

A teljes önértékelési folyamatban az öt éves ciklus alatt folyamatos adatgyűjtésről 

van szó. 

 

Az értékelést, vagyis az intézményre vonatkozó intézményi elvárások 

teljesülésének vizsgálatát az intézményvezető végzi (szükség esetén bevonva az 

adatgyűjtésben részt vevő kollégákat). Az intézményi elvárások teljesülésének 

vizsgálatában a következő szempontok alapján összegyűjtött információk segítik 

az értékelést végzőt. 

 

Dokumentumelemzés 

 Pedagógiai program 

 SZMSZ 

 Egymást követő 2 nevelési év munkatervei és az éves beszámolók (a 

munkaközösségek munkaterveivel és beszámolóival együtt) 

 Továbbképzési terv,  

 Mérési eredmények adatai, elemzése  

 A pedagógus önértékelés eredményeinek összegzése 

 

Megfigyelési szempontok 

 

 Az intézményben folyó nevelő-oktató munka önértékelése 
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Elégedettségmérés 

 

 Az intézmény az intézmény önértékelése során a vezető önértékelésekor a 

pedagógusok körében használt kérdőív segítségével vizsgálja a partnerek 

elégedettségét 

 

 Az intézmény az intézmény önértékelése során a vezető önértékelésekor a 

szülők körében használt kérdőív segítségével vizsgálja a partnerek 

elégedettségét.  

 

 

Interjú 

 

 Az intézményi önértékelés során egyéni interjú a vezetővel,  

 csoportos interjú az intézmény pedagógusainak és a  

 szülői képviselő részvételével. 

 

Záró rendelkezések 

 

Jelen 5 évre szóló önértékelési programot 2015. október 1. napjától kell 

alkalmazni. 

 

A módosításra a törvényi változásokat figyelembe véve került sor. 

2016. szeptember 01. 

Módosítása: 2018.augusztus 31. 
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SZI

NT 

PEDAGÓGUS VEZETŐ INTÉZMÉNY 

1. Dokumentum elemzés:  

• Az előző 

pedagógusellenőrzés  

(tanfelügyelet) és az 

intézményi önértékelés 

adott pedagógusra 

vonatkozó értékelő 

lapjai  

• Éves, féléves nevelési, 

tematikus tervek és az 

éves tervezés egyéb 

dokumentumai  

• Foglalkozási terv  

• Egyéb foglalkozások 

tervezése(egyéni 

fejlesztési terv)  

• Csoportnapló  

• Gyermeki munkák  

• Gyermek fejlődését 

nyomon követő 

dokumentáció  

• Mérések a PP szerint 

Dokumentum elemzés:  

• Az előző vezetői 

ellenőrzés(tanfelügyelet,szakta

nácsadó) és az intézményi 

önértékelés adott vezetőre 

vonatkozó értékelőlapjai  

• Vezetői pályázat(program) 

• Pedagógiai program  

• Egymást követő két tanév 

munkaterve és az éves 

beszámolók  

• SZMSZ 

Dokumentum 

elemzés:  

•Pedagógiai 

Program  

• SZMSZ  

•Egymást 

követő két 

tanév 

munkaterve és 

az éves 

beszámolók ( a 

Mk. 

munkatervekke

l és 

beszámolókkal 

együtt)  

• 

Továbbképzési 

program ( 

beiskolázási 

terv)  

• Házirend  

• Mérési 

eredmények öt 

évre 

visszamenőleg  
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• Pedagógus 

önértékelés 

eredményeinek 

összegzése  

• Az előző 

intézményellen

őrzés ( 

tanfelügyelet) 

és az 

intézményi 

önértékelés 

értékelő lapjai  

• Megfigyelési 

szempontok – a 

pedagógiai 

munka 

infrastruktúrájá

nak 

megismerése  

• Elégedettség 

mérés 

2. Foglalkozáslátogatás   

3. Interjú  

• Pedagógussal  

• Vezetőkkel 

(Int.vezető,helyettes,Mk.

vezető) 

Interjú  

• Vezetővel  

• Fenntartóval  

• Vezetőtársakkal 

Interjú  

• Vezetővel – 

egyéni  

• Pedagógusok 

képviselőivel – 

csoportos  
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• Szülők 

képviselőivel 

 

 

4. Kérdőíves felmérés  

• Önértékelő  

• Szülői  

• Munkatársi 

Kérdőíves felmérés  

• Önértékelő  

• Nevelőtestületi  

• Szülői 

 

 

 


