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Bevezető 
 

Általános rendelkezések 

 
A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 
Rögzíti az intézmény adatait és szervezeti felépítését, a működés belső rendjét, a külső 

kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét 

illetve azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi alapjai 
 

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

Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi. 

 

 államháztartásról szóló 2011.évi.CXCV. törvény8 § (5)  

 nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21 § (3) 

 nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8 §  

 nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 15 §  

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL tv. 76. §. (1) 

 a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL tv. 64. §. (1) 

 államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 5.§ (1)-(2)  

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

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

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 

alapján e szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény működésére, belső és külső 

kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket.  

 

A Szabályzatot az intézmény vezetője készítette el. 

 

A szabályzat nevelőtestület fogadja el a szülői közösség véleményezését követően, és az 

intézményvezető jóváhagyásával válik érvényessé. 
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I. Az alapító okiratban foglaltak részletezése 
 

 

 

1. A költségvetési szerv neve: Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde  

 

2. Az intézmény székhelye: 8741 Zalaapáti, Deák Ferenc u. 4. 

 

    Intézményegységei: Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde 

                                     8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 4.  

    Tagintézménye: Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde 

                               Vadvirág Tagóvodája 

                               8764 Dióskál, Rákóczi Ferenc u. 21. 

                                                                        

3. OM azonosítója: OM: 202709 

 

4. A költségvetési szerv alapításával és megszüntetésével összefüggő rendelkezések:  

 

Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 

    8741 Zalaapáti, Deák Ferenc u. 115-117. 
 

A köznevelési szerv alapításának időpontja: 1998.07.24. 
 

5. A költségvetési szerv fenntartója:  

Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 

    8741 Zalaapáti, Szent István tér 9. 

 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve címe: 

 

Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás Társulási Tanácsa 

    8741 Zalaapáti, Szent István tér 9. 
    

7. A költségvetési szerv közfeladata: 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. alapján köznevelési intézményként 

gondoskodik a köznevelési feladat óvodai és mini bölcsődei ellátásról, továbbá biztosítja a 

hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelését, valamint ellátja a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 21/A. §- a szerinti 

intézményi gyermekétkeztetést. 
  
8. Az intézmény illetékessége, működési köre: 

 

Zalaapáti, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Dióskál, Egeraracsa, és Zalaszentmárton 

Önkormányzatok igazgatási területe. 
 

9. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

 

Az alapító önkormányzatok képviselőtestületei kizárólagos hatáskörébe tartozik az intézmény 

vezetőjének pályázat után történő megbízása közalkalmazotti jogviszonyba, 5 éves időtartamra, 

valamint az intézményvezető megbízásának visszavonása. 
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A társulás által fenntartott Zalaapáti Csupa csoda Óvoda és Mini Bölcsőde, mint intézmény 

vezetője feletti munkáltatói jogkört a Társulás Elnöke gyakorolja azzal, hogy a társult 

önkormányzatok polgármestereit egyetértési jog illeti meg. 

 

Az intézmény képviseletére jogosultak: 

Az intézményt az intézményvezető képviseli. 

 

10. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.   

Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. V. 

törvény vonatkozik (pl. megbízási jogviszony). 

 

11. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

 

Az intézmény típusa: Többcélú intézmény - Óvoda- bölcsőde 

Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Óvodai nevelés, a többi gyermekkel 

együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. 

Gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Gazdálkodási feladatait a Zalaapáti Közös 

Önkormányzati Hivatal költségvetési szerve látja el. 

 

12. Feladat ellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám:  

 

Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde:  

                                                           4 óvodai csoport, 25 fő/ csoport,  

                                                           1 mini bölcsődei csoport, 7 fő / csoport 

Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde Vadvirág Tagóvodája:  

                                                           1 óvodai csoport, 25 fő/ csoport 

 

13. A feladatellátását szolgáló ingatlanvagyon: 

 

Ingatlanok helyrajzi száma:  

Zalaapáti, Deák Ferenc u. 4. Az ingatlan helyrajzi száma: 143 – ingyenes használat funkciója: 

óvoda, bölcsőde 

Dióskál, Rákóczi Ferenc u. 21. Az ingatlan helyrajzi száma: 52 – ingyenes használat funkciója: 

óvoda 
 

A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások alapján 

elkészített éves mérleg, a vagyoni állapotot az intézmény mindenkori éves leltára tartalmazza. 
 

14. Bélyegzőhasználati jogkör 

 

Bélyegzőt az intézményvezető, a vezető helyettese, a tagintézmény vezető, és az intézmény 

működésével gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásával megbízott személyek 

használhatnak. 

Mindkét intézményegységnek van hosszú, és körbélyegzője is. 

Valamennyi körbélyegző tartalmazza köriratban az intézmény nevét, középen a Magyarország 

címerét. 

A használaton kívüli pecsétet el kell zárni. 

A bélyegzőkről leltárt kell vezetni, amelyben fel kell tüntetni a pecsét lenyomatát és azt, hogy 

ki a felelős a megőrzéséért. 

 



 7 

 

Szervezeti Struktúra 
 

 

Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazotti létszám: 19 fő 

Munkakörök 
A munkakörökben 

foglalkoztatható  

létszám 

Megjegyzés (teljes vagy 

részmunkakör) 

Intézményvezető 1 Teljes munkakör 

Intézményvezető-helyettes 1 Teljes munkakör 

Tagintézmény-vezető    1 Teljes munkakör 

Óvodapedagógus 7  Teljes munkakör 

Pedagógiai asszisztens 1 Teljes munkakör 

Kisgyermek gondozó-nevelő 1 Teljes munkakör 

Dajka 6 Teljes munkakör 

Bölcsődei dajka 1.5 Teljes munkakör 

 

 

Valamennyi munkakörhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának 

módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat a 

munkaköri leírások tartalmazzák. 

 

 

 

Intézményvezető 

 

Intézményvezető helyettes 

  
 

Tagintézmény vezető 

Pedagógusok Kisgyermeknevelő 

Pedagógiai asszisztens Dajkák 
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Szervezetfejlesztés  

Cél: 

 - A szervezeti működés hatékonyabbá tétele, munkahelyi légkörrel való elégedettség 

folyamatos javítása. 

 - Az intézmény további működésének biztosítása, a már kidolgozott szervezeti kultúra 

alapján, jog, hatáskör és illetékesség szerint történik. 

 - Az intézményen belül működő szervezetek tevékenységének hatékonyabbá tétele.  

 

Feladat: 

 - A szervezeti kultúra fejlesztésében nagy szerepet játszik a csapatépítés, a közösen vállalt 

feladatok teljesítése, az egymás iránti bizalom megerősítése, a szakmai nyitás egymás 

munkája felé, a vitakultúra, a saját vélemény megfelelő stílusban és elfogadással 

közvetítve. 

 - A szervezeti kultúra fejlesztése érdekében, a szervezeti értékrend és a dolgozók 

magatartása közötti összhang kiemelt figyelme. 

 - Az óvodapedagógusoknak a munkájuk jelentsen perspektívát, érezzék, hogy a 

követelmények reálisak, és szakmai kihívást jelentsenek. Hasznosnak fontosnak tartsák 

tevékenységüket, érezzék, hogy munkájukkal hozzájárulnak az eredményes 

nevelőmunkához.  

 

Elvek a szervezetfejlesztéshez: 

 Világos célok – mindenki számára érthetőek legyenek 

 Megfelelő szervezettség – ki, mikor, mit csinál  

 Megbízható kommunikáció – szervezett információáramlás  

 Elfogadott normák – melyet a tagok önmaga számára alakítottak ki. 

 Jó munkahelyi légkör – tartósan a jó közérzet biztosítására.  

 Erős összetartozás – a „MI TUDAT” erősítése, jóban-rosszban együtt vagyunk. 

 

 - Az intézményi normákat, követelményeket már kialakítottuk, meghatároztuk, melynek 

betartása mindenki számára kötelező. Ezeknek az erkölcsi és etikai normáknak továbbra is 

meg kell jelenniük a helyi szokásainkban, megjelenésünkben, beszédstílusunkban, 

öltözködésünkben, ünnepeink megélésében. 

 - Támogatom a fejlesztő javaslatokat, irányítom a megoldás közös keresését, új ötletek 

bevezetését, megvalósítását. 

 - Igyekszem meglátni és hasznosítani az aktív erőket. Személyre szabott feladatadásra 

törekszem. A meglévő erőforrásokat hatékonyabban szeretném felhasználni, hasznosítani 

kollégáink tehetségét.  

 - A technikai dolgozók – dajkák, egyéb munkakörben dolgozók – egyenrangúnak, az 

eredményes intézményi munkát hatékonyan elősegítő társaknak tekintem. Fontos 

számomra, hogy szeretettel bánjak a gyermekekkel, igényük legyen a tisztaságra, 

példamutató viselkedéssel, munkával tevékenyen vegyenek részt az óvoda életében. 

 - Valamennyi munkatársam tisztelete, megbecsülése – végzettségtől, beosztástól, 

életkortól függetlenül – fontos számomra.  

 

A szervezetépítés alappillérei  

- Kölcsönös tisztelet: Mind a vezetőnek, mind az alkalmazottaknak el kell fogadni a 

kölcsönös függőséget egymás iránt annak érdekében, hogy mindkét fél sikeres legyen. 

 - Támogató környezet: Ha már van tisztelet, abból következik, hogy a munkakörnyezet is 

támogató lesz. Az ellentéte igaz, ahol bizalmatlanság van, ott konfliktus van. 

 - Bizalom: Ahol félelem van, ott nem lehet bizalom. A munkahelynek a bizalom 

atmoszféráját kell ösztönöznie, erősítenie, mely magába foglalja az őszinteséget és a hibák 

elfogadását.   
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II. A nevelési-oktatási intézményekre vonatkozó szabályok 

 

1. A működés rendje: 
 

Általános szabályok: 
 

Az óvodai nevelési év rendjét az óvodai munkaterv határozza meg. 

A munkatervhez ki kell kérni: 

 - az óvodai szülői szervezet véleményét. 

 

Az óvodai nevelési év rendjében meg kell határozni: 

 - az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását (max. 5 nap), 

 - a szünetek időtartamát,  

- a megemlékezések, a nemzeti, az óvodai ünnepek megünneplésének időpontját, 

 - a nevelőtestületi, és a szülői értekezletek, valamint fogadóórák időpontját. 

 - az intézmény nyílt napjának időpontját. 

 

Az óvodai nevelés nélküli munkanapokon, szükség esetén gondoskodni kell a gyermekek 

felügyeletéről. 

 

A nevelési év rendje: 

 

Az óvodai nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. 

Az óvoda június 1-től, augusztus 31-ig, nyári napirend szerint működik. Ez időszak alatt 

összevont csoportokkal dolgozunk.  

 

A nyitva tartás rendje:  

 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 12 & alapján 

Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők – a házirendben szabályozottak 

szerint – gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül az intézménybe behozhassák, 

illetve hazavihessék. 

Az óvoda: 

- az óvoda nyári zárva tartása mindkét óvodában 4 hét (júl.-aug.) 

- nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15-ig, 

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

      szülőket tájékoztatni kell. 

A tájékoztatás módját a házirend szabályozza. A két óvoda nyári zárása felváltva történik.  

A nyitvatartási rend értelemszerűen a munkanapokra, illetve a nevelés nélküli munkanapokra 

vonatkozik. 

Az intézmény előbb szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartására (előzetes kérelem 

alapján) az intézmény fenntartója illetve a jegyző adhat engedélyt.  

 

A gyermekek benntartózkodás rendje: 

 

Az intézmény 

 - reggel 645 órától – 1645 óráig fogad gyermekeket. 

Az intézményből a gyermeket: 

 - a foglalkozásokat követően: 

  - ha ebédet nem igényel 1130 órától – 1200 óráig,  

  - ha ebédet igényel 1230 órától – 1300 óráig lehet 

        délután: 1500 órától – legkésőbb 1645 óráig kell elvinni. 
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A gyermeket csak a gondviselő szülő, illetve az általa írásban meghatalmazott személy viheti 

el. A gyermeket az óvodába érkezéskor az óvodai csoportba vezetéssel kell átadni az 

óvodapedagógusoknak, akik átveszik a gyermek felügyeletét. 

Az óvoda helyiségeit csak az óvoda dolgozói, esetenként szakszolgálati szakember 

használhatja. A kizárólagosan felnőttek által használt helyiségekben, konyha, mosdó, öltöző, 

gyermek nem tartózkodhat.  

 

Az alkalmazottak benntartózkodás rendje: 

 

A munkaidő-nyilvántartási kötelezettségnek jelenléti ív vezetésével teszünk eleget. A jelenléti 

íveket a hónap utolsó munkanapján kell leadni a vezetőknek. 

Az intézmény minden dolgozója köteles a munkakezdés előtt negyed órával korábban 

megérkezni a munkahelyére. 

 

Az alkalmazottak munkaköri feladatait a munkaköri jegyzék és a megbízások tartalmazzák. A 

munkakörbe tartozó feladatok leírását a túlórák, és a megbízások pénzügyi vonzata miatt, 

mindenki kézbe kapja. A pedagógus heti teljes munkaideje (40 óra) a kötelező órákból, 

valamint a nevelőmunkával összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A 

pedagógusnak a kötelező óráját az óvodában a gyermekekkel való közvetlen foglalkozásra kell 

fordítania. 

A dajkák heti teljes munkaideje 40 óra. Az alkalmazottak napi munkarendjét és a helyettesítési 

rendet a vezető-helyettes állapítja meg, az óvoda foglalkozási rendjének megfelelően. A 

konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátását, zavartalan 

biztosítását, és a pedagógusok feltétlen jelenlétét, és közreműködését a teljes nyitva tartás 

idejében kell figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének tagjai és dolgozói, javaslatot 

tehetnek egyéb szempontok és kérések figyelembevételére is.  

 

Az alkalmazott köteles a munkarendjének megfelelően ápoltan, munkaruházatban, 

(váltócipőben) a csoportban, vagy az épületben pontosan megjelenni. 

 

A munkából való rendkívüli távolmaradás esetén azonnal köteles jelenteni a vezetőnek, hogy a 

helyettesítésről intézkedjen. 

Az óvodapedagógusok számára a kötelező órán felüli – pedagógiai munkával összefüggő 

rendszeres vagy esetenkénti - feladatokra a megbízást, vagy kijelölést az óvoda vezetője adja. 

 

A közösségi tulajdon érdekében az épület kulcsainak biztonságos használata a nyitó és záró 

dajka feladata. 

Kulcsmásolat az óvoda vezetőjénél és annak helyettesénél van. 

 

A vezetők nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje: 

 

Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben  

a vezetői feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. Ennek érdekében a vezetők nevelési-

oktatási intézményben való benntartózkodásának rendjét az alábbiak szerint határozom meg: 

 

 

Vezetői beosztás megnevezése 
Az intézményben való 

tartózkodásának rendje 

Intézményvezető 730 – 1330, vagy 1030 -1630 

Intézményvezető helyettes 700 – 1330 vagy 1015 – 1645 



           2. A vezetők közötti feladatmegosztás, kiadmányozás és képviselet 
 

Ellátandó feladatok a vezetők 

munkaköri leírása alapján 

Feladatot ellátó vezető  Egyéb /helyettes, 

ellenőr stb. 

Megjegyzés kiadmányozáshoz 

Szakszerű és törvényes működés Intézményvezető  Intézményvezető 

helyettes 

folyamatos 

Célszerű és takarékos gazdálkodás Intézményvezető Intézményvezető 

helyettes 

4 héten túli tartós hiányzás esetén 

Pénzügyi és gazdálkodási feladatok  Intézményvezető  Intézményvezető 

helyettes 

2 héten túli tartós hiányzás esetén kivétel: 

folyamatos megrendelés-szerződés: dolgozói 

bérlet, rezsi költség, meglévő előfizetés, 

helyettesítés elrendelése és elszámolása, vis-

major, egyéb rendkívüli esetben kizárólag a 

Zalaapáti Körjegyzőséggel engedélyeztetve. 

Gyermek és ifjúságvédelem Intézményvezető  Intézményvezető 

helyettes 

2 héten túli tartós hiányzás esetén, kivétel az 

azonnali intézkedést kívánó veszélyeztetettség 

felmerülése 

Gyermekbalesetek megelőzése Intézményvezető  Intézményvezető 

helyettes 

folyamatos 

Egészségügyi vizsgálat megszervezése Intézményvezető 

helyettes 

Intézményvezető  folyamatos 

Ellenőrzési, mérési, értékelési rendszer 

működtetése  

Intézményvezető  Intézményvezető 

helyettes 

folyamatos 

Pedagógiai program végrehajtása, 

ellenőrzése. 

Intézményvezető  Intézményvezető 

helyettes 

folyamatos 

Éves munkaterv elkészítése, értékelése  Intézményvezető  Intézményvezető 

helyettes 

4 héten túli tartós hiányzás esetén 

Beiskolázási feladatok lebonyolítása  Intézményvezető  Intézményvezető 

helyettes 

4 héten túli tartós hiányzás esetén 

Pedagógus továbbképzési program és 

beiskolázási terv elkészítése 

Intézményvezető  Intézményvezető 

helyettes 

4 héten túli tartós hiányzás esetén 
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Nemzeti ünnepek és egyéb hagyományok 

ápolása 

Intézményvezető 

helyettes 

Intézményvezető  folyamatos 

Álláshelyek betöltése, kinevezés 

határozott időre 

Intézményvezető  Intézményvezető 

helyettes 

4 héten túli tartós hiányzás esetén 

Álláshelyek betöltése, kinevezés 

határozatlan időre 

Intézményvezető  Intézményvezető 

helyettes 

12 héten túli tartós hiányzás esetén 

Megbízások  Intézményvezető  Intézményvezető 

helyettes 

4 héten túli tartós hiányzás esetén 

Munkavállalót terhelő felelősség 

megállapítása 

Intézményvezető  Intézményvezető 

helyettes 

folyamatos 

Munkavállaló kártérítésével kapcsolatos 

intézkedés 

Intézményvezető  Intézményvezető 

helyettes 

4 héten túli tartós hiányzás esetén 

Közalkalmazottak besorolása, 

nyilvántartások 

Intézményvezető  Intézményvezető 

helyettes 

4 héten túli tartós hiányzás esetén 

Szükség szerint közalkalmazottak 

minősítése  

Intézményvezető  Intézményvezető 

helyettes 

12 héten túli tartós hiányzás esetén 

Alkalmazottak erkölcsi és anyagi 

elismerése  

Intézményvezető  Intézményvezető 

helyettes 

12 héten túli tartós hiányzás esetén 

Szabadságok tervezése, ütemezése Intézményvezető 

helyettes 

Intézményvezető  folyamatos 

Szünetek alatti ügyelet biztosítása Intézményvezető 

helyettes 

Intézményvezető  folyamatos 

Munkarend szervezése, ellenőrzése Intézményvezető 

helyettes 

Intézményvezető folyamatos 

Tanügy igazgatási feladatok  Intézményvezető   Intézményvezető 

helyettes 

2 héten túli tartós hiányzás esetén, kivétel a 

meglévő jogviszonnyal kapcsolatos igazolások 

folyamatos 

Kapcsolattartás szülői közösséggel és 

egyéb partnerekkel 

Intézményvezető Intézményvezető 

helyettes 

folyamatos 

Nyilvántartások naprakész vezetése,  Intézményvezető Intézményvezető 

helyettes 

folyamatos 
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Szabályzatok dokumentumok elkészítése, 

hozzáférhetősége 

Intézményvezető Intézményvezető 

helyettes 

4 héten túli tartós hiányzás esetén 

Csoportok adminisztratív teendőinek 

ellenőrzése 

Intézményvezető   Intézményvezető 

helyettes 

folyamatos 

Tűz és munkavédelmi előírások betartása Intézményvezető  Intézményvezető 

helyettes 

folyamatos 

Leltározás selejtezés  Intézményvezető  Intézményvezető 

helyettes 

folyamatos 

Épület és vagyontárgyak védelme Intézményvezető  Intézményvezető 

helyettes 

folyamatos 

Intézmény képviselete Intézményvezető  Intézményvezető 

helyettes 

folyamatos 

Biztosítja a gyermekek részvételét 

település eseményein 

Intézményvezető 

helyettes 

Intézményvezető folyamatos 



A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás 

 

Vezetői szint Szervezeti 

egység 

Rendje és formája 

Intézményvezető 
 

 

 

 

 

szervezeti 

egység   

neve: 

nevelőtestület 

- Értekezletek ideje, rendszeressége: 

évente 3 alkalom, nevelés nélküli munkanapokon 

- Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: 

szükség szerint, kötelező órákon túl 

- Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás ideje, 

rendszeressége: szükség szerint, kötelező órákon túl 

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: 

szükség szerint, dokumentumok, faliújság, körlevél 

szervezeti 

egység 

neve: 

alkalmazotti 

közösség 

 

- Értekezletek ideje, rendszeressége: 

évente 2-szer nevelés nélküli munkanapokon 

- Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: 

szükség szerint, kötelező órákon túl 

- Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás ideje, 

rendszeressége: szükség szerint, kötelező órákon 

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: 

szükség szerint, dokumentumok, faliújság, körlevél 

 

 Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás 

 
Szervezeti 

egység 

Partner 

(másik) 

szervezeti 

egység 

Rendje és formája 

1. 

nevelőtestület 

szervezeti 

egység 

 

 

szervezeti 

egység neve: 

alkalmazotti 

közösség 

- Együttes értekezletek ideje, rendszeressége: szükség szerint,  

- Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: szükség 

szerint,  

- Vezetői megbeszélgetések, tájékoztatók ideje, 

rendszeressége: szükség szerint,  

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: szükség 

szerint, dokumentumok, faliújság, körlevél 

 

 

3. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása 

esetére a helyettesítés rendje 
 

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

vagy helyettesének akadályoztatása esetén a: 

 - vezetői,  

 - vezető - helyettesi feladatokat ellássák. 

 

A vezető 4 hetet meghaladó tartós hiányzása esetén (előre tervezhető esetben a hiányzás 5. 

napjától) a helyettes 6 kötelező órában látja el vezetői feladatait, s a csoportja ellátásáról túlóra 

elrendelésével, vagy határozott idejű kinevezett pedagógus által kell gondoskodni. 

 

Ha egyértelművé válik, hogy: 
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a) az intézmény vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályoztatása (pl. 

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

intézményvezető-helyettesnek kell ellátnia; 

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

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

az intézményvezető-helyettesi feladatokat, az alábbi táblázatban megjelölt személynek 

kell ellátnia. 

 

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

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

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

- a helyettes csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors intézkedést igényelnek, 

halaszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítés során történő ellátására a munkaköri 

leírásában felhatalmazást kapott,  

- a helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső 

szabályzataiban, rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem 

dönthet. 

 

A vezető megnevezése, akit  

helyettesíteni kell 

A helyettesítő megnevezése 

(munkakör és név) 

Intézményvezető  Intézményvezető helyettes 

Intézményvezető helyettes Megbízott óvodapedagógus 
 

Ezen túlmenően a benntartózkodás alapján intézkedésre a magasabb fizetési fokozatba tartozó 

óvodapedagógus jogosult. Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek 

biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 
 

 

 

4. A tagintézménnyel való kapcsolattartás rendje 
 

 

 Az intézmények önállóan működnek, és hoznak döntést azokban az ügyekben, 

melyek kizárólag saját szervezeti egységüket érintik. A jogszabályokban 

meghatározott feladataikat egymással együttműködve, tevékenységüket 

összehangolva látják el. 

 Az intézmény működési alapelveit, továbbá az együttműködésének alapelveit 

részletesen tartalmazza az intézmény pedagógiai programja. 

 A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás, illetve az intézmény különböző 

közösségeinek értekezletei, az SZMSZ-ben megfogalmazottak szerinti 

rendszerességgel zajlanak. 

 Az együttműködéssel elérni kívánt célok, illetőleg az ezzel kapcsolatos feladatok 

megjelennek az intézmény éves munkatervében is. 

 

A kapcsolatok lehetnek: 

 - szakmai,  

 - kulturális,  

 - sport és egyéb jellegűek. 

A kapcsolatok formái: 

 - rendezvények,  

 - versenyek, 

  - szolgáltatások 
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 Közös nevelőtestületi értekezletek a székhely óvodában 

 Sportnap, a tagintézmény meghívásával (verseny,- és ügyességi játékok) 

 Látogatás a tagintézmény rendezvényein, ünnepein 

 Részvétel a tagintézmény nyílt napján (vezetői ellenőrzés) 

 Szakmai nap, konzultációk (közös részvétel előadásokon, rendezvényeken) 

 Szükség szerint - de legalább hetente – telefonos kapcsolattartás 

 Munkatársi közös szakmai kirándulás (óvodalátogatással) 

 

 

 

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

jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel 

 
Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a következők 

szerint történhet: 

 

- külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó 

és a gyermek elvitelére jogosult személy arra az időtartamra, amely: 

           - a gyermek érkezéskor: a gyermek átöltöztetésére és óvodapedagógusnak felügyeletre 

átadására, valamint a kísérő távozására,  

           - a gyermek távozásakor: a gyermek óvodapedagógustól való átvételére, átöltöztetésére, 

valamint a távozásra szükséges. 

 

- külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben: 

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

intézmény nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az intézménybe, valamint, 

            - minden más személy. 

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

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

intézményben tartózkodni. 

 

Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni: 

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

- a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor. 

 

Az óvoda helyiségeinek, létesítményének használati rendje: 

 

Az intézmény minden dolgozója felelős a közösségi tulajdon védelméért, a berendezési tárgyak 

felszerelések állagának megőrzéséért, az energiatakarékos felhasználásáért, a tűz-, baleset-, és 

munkavédelmi szabályok betartásáért. 

 

A gyermekek az óvoda helyiségeit és udvarát csak óvodapedagógusi felügyelet mellett 

használhatják. 

 

Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszerelési tárgyait, eszközeit csak az 

intézményvezető engedélyével, lehet onnan elvinni. 

 

A helyiségeket, létesítményeket rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvásra figyelemmel 

kell használni. 
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A nevelői szobát az óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát közvetlen segítők használják, 

ez a nevelőtestületi értekezletek helye is. A szülői közösség értekezletire is rendelkezésre áll.  

 

Az udvar elsősorban a gyermekek levegőn való foglalkoztatására használható, a tavaszi, nyári 

időszakban a foglalkozások levezetésére.  A gyermekek levegőztetését naponként biztosítani 

kell az évszaktól függetlenül és az időjárásnak megfelelően a pedagógiai programnak 

megfelelően. A rendért, a játékok és eszközök kíméletes használatáért, elrakásáért az 

óvodapedagógus felel. 

 

A fejlesztő szobában a Szakértői Bizottság szakembere, a logopédus, és a fejlesztőpedagógus 

dolgozik. Egyéni fejlesztési szükség esetén az óvoda pedagógusai is igénybe vehetik. 

 

Az óvoda helyiségeiben párt nem működhet. 2011. évi CXC. törvény 24& (3) 

 

Az óvoda ingyenes helyiséghasználatot biztosít a közalkalmazotti tanács, (nálunk nem 

működik) és a szülői szervezet részére. 

 

A helyiségek használatra való átengedéséről az intézményvezető dönt. Az intézmény 

helyiségeinek külső szervek, magánszemélyek általi igénybevétele díjazás ellenében, 

terembérleti szerződéssel történik.  

A helyiséget használók felelősek az ott kialakított rend megőrzésért, a berendezés megóvásáért. 

Az intézmény bármelyik többcélú terét közművelődési rendezvényekre is igénybe lehet venni 

előzetes bejelentés és egyeztetés alapján. 

 

Az igénybevevőket vagyonvédelmi kötelezettség terheli, és kártérítési felelősséggel tartoznak. 

Kötelesek betartani az óvoda munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatában foglaltakat. 

 

Az épület biztonságos zárásáért, nyitásáért, és a kulcsok őrzéséért a mindenkori reggeles és a 

délutános dajka a felelős. 

 

 

6. A vezetők, valamint az óvodai szülői szervezet közötti kapcsolattartás 

rendje 
 

Az intézményben a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői 

szervezetet hozhatnak létre, melynek vezetőségébe minden csoport szülői közössége 3 főt 

delegál. Legalább évi 2 alkalommal, az óvoda vezetésével közös értekezletet tartanak a 

hatékony együttműködés érdekében.  

A vezetőknek biztosítani kell, hogy a szülői szervezet: 

- az óvodai nevelési év rendjét annak elfogadása előtt véleményezze – a nevelési év 

rendjére vonatkozó dokumentumot a szülői szervezetnek úgy kell átadni, hogy legalább 

7 nap rendelkezésre álljon a véleményalkotásra; 

- amennyiben az óvodában óvodaszék nem működik, véleményt mondhasson a nevelési-

oktatási intézményben folyó hit- és vallásoktatás idejének és helyének 

meghatározásáról. A véleményalkotásra legalább 5 napot kell biztosítani. 

 

A szülői szervezet köteles véleményezési jogkörében eljárva nyilatkozni. 

Az intézmény vezetőjének feladata a szülői szervezettel való együttműködés. 
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7. Azok az ügyek, melyekben a szülői szervezetet - a szervezeti és működési 

szabályzat - véleményezési, egyetértési joggal ruházza fel 

 
A szülői szervezetet a vonatkozó jogszabályok alapján megilletik a következő jogok: 

a) véleményezési jog: 

 munkaterv véleményezése – a 229/2012. (VIII.28.) EMMI rendelet alapján,  

 ha az intézményben nem működik óvodaszék, akkor minden olyan kérdésben, melyben 

jogszabály rendelkezése alapján az óvodaszék egyetértési jogot gyakorolna, a szülői 

szervezet véleményét ki kell kérni – a 229/2012. (VIII.28.) EMMI rendelet alapján:  

- fakultatív hit- és vallásoktatás idejének, helyének meghatározásakor (a 

véleményalkotásra legalább 5 napot kell biztosítani) 

- az SZMSZ elfogadásakor 

- a házirend elfogadásakor 

 

A szülői szervezet köteles véleményezési jogkörében eljárva írásban nyilatkozni. 

A vezetőknek biztosítani kell, hogy legalább 7 nap álljon rendelkezésre a vélemény alkotásra. 

 

 

b) egyetértési jog: 

- ha nem működik óvodaszék, akkor egyetértési jog illeti meg a szülői szervezetet a 

pedagógiai programmal kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozó szabályozása terén – a 

229/2012. (VIII.28.) EMMI rendelet alapján 

A szülő szervezetet – ezen SZMSZ alapján – megillető további jogokat nem határoz meg. 

 

 

8. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a 

feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések 

 

 
Az intézmény a nemzeti köznevelés szóló 2011 évi CXC törvény figyelembe vételével a 

következők szerint szabályozza a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, 

továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket. 

A nevelőtestület egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja: 

- a szakmai munkaközösségre. (nálunk ilyen nincs) 

A nevelőtestület nem ruházhatja át a következő jogköreit: 

 - pedagógiai program elfogadása, 

 - a szervezeti és működési szabályzat elfogadása. 

 

A nevelőtestület átruházhatja a következő jogköreit: 

Döntési jogkörét: 

 nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése; 

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

elfogadása; 

 a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása; 

 a házirend elfogadása; 

 az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai 

vélemény kialakítása; 

 jogszabályban meghatározott más ügyek. 
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Véleménynyilvánítási jogkörét: 

 nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben,  

 az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során,  

 az intézményvezető-helyettesek megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt, 

 a nevelési-oktatási intézmény költségvetésében szakmai célokra rendelkezésre álló 

pénzeszközök felhasználásának megszervezésében,  

 a nevelési-oktatási intézmény beruházási és fejlesztési terveinek megállapításában, 

 más, a fenti pontokban nem szereplő, de jogszabályban meghatározott esetekben. 

 

Javaslattételi jogkörét 

- a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos – valamennyi kérdésben. 

Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles azokról az ügyekről, 

amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. 

 

Jelenleg a nevelőtestület jogkört nem ruház át.  

 

 

9. Dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés, tájékoztatás  

 
Az óvoda alapdokumentumait (PP, SZMSZ, Munkaterv, Házirend) a szülők megismerhetik. 

Elhelyezésük a csoportszobákban és a vezető irodában. A Házirend az első szülői értekezleten 

felolvasásra kerül, egy példány a bejárat melletti faliújságon folyamatosan megtekinthető.  

Az előbbi dokumentumokra illetve bármely az intézményt érintő kérdésben (a kötelező 

titoktartás figyelembevételével) tájékoztatást az óvodapedagógusok, illetve az intézményvezető 

ad. 

A pedagógiai program a nyitvatartási időben minden csoportban megismerhető, betekintésre 

átadható. Szóbeli információ előzetes egyeztetés alapján vezetői vagy pedagógiai fogadóórákon 

kérhető. Továbbá megtekinthető az óvoda honlapján is. 

 

Az intézmény alapdokumentumai 

 

 Alapító okirat, mely tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, biztosítja az 

intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. 

 Pedagógiai Program, amely meghatározza az óvoda tartalmi működését, valamint az 

Óvodai nevelés országos alapprogramjára épülve tartalmazza a feladatellátás szakmai 

alapjait. 

 Munkaterv, amely az intézmény egy tanévre szóló feladatainak megvalósítását, konkrét 

tevékenységeit és munkafolyamatait tartalmazza az időpontok és a határidők kitűzésével. 

 Házirend, amely a gyermeki, szülői jogok, kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai 

életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. 

 Jelen SZMSZ és mellékletei. 

 

 

10. Fakultatív hit és vallásoktatás 

 
Megszervezése szülők igénye esetén valósul meg, ez iránti kérelmet az érintettek aláírásával 

ellátott írásos formában kell kérelmezni az óvoda vezetőjénél. Ezután a megjelölt egyház 

képviselőjével történik egyeztetés a megvalósításról. Az óvoda zavartalan működése érdekében 

közvetlen ebéd előtt biztosítható helység az óvodában. 
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11. A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje 

 
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének fogalma, célja: 

A pedagógiai munka belső ellenőrzése az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján 

történik: a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógiai tevékenységére kiterjed. 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi 

feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése. 

Az ellenőrzés célja másrészről a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása. 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények: 

- Fogja át a pedagógiai munka egészét, 

- segítse elő valamennyi pedagógiai munka, emelkedő színvonalú ellátását, 

- biztosítsa az óvoda pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, az országos 

óvodai program, valamint az óvoda pedagógiai programja szerint előírt) működését, 

- a foglalkozásokkal szemben támasztott követelményekhez igazodva mérje, és értékelje 

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

- az intézményvezetőség számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson az 

óvodapedagógusok munkavégzéséről, 

- szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt, az intézmény nevelő munkájával 

kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez, 

- biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát 

- támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb ellátását, 

- a fenntartó által előírt ellenőrzések végrehajtása. 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak: 

 a) az intézmény vezetője,  

 b) az intézményvezető helyettese 

 c) munkaközösség vezető 

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

valamennyi pedagógus dolgozója javaslatot tehet. 

 

 Kiemelt szempontok a nevelőmunka belső ellenőrzése során: 

- a pedagógusok munkafegyelme. 

- a foglalkozások pontos megtartása, 

- a nevelőmunkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, 

- a terem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, 

- az óvodapedagógus-gyermek kapcsolata, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása, 

 

A nevelői munka színvonala a foglalkozásokon: 

- a foglalkozásra történő előzetes felkészülés, tervezés, 

- az alkalmazott módszerek, 

- a gyermekek munkája és magatartása, valamint  

- a pedagógus egyénisége, magatartása a foglalkozáson, 

- a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módja, minősége. 

 

Az ellenőrzés lehet: 

- Tervszerű, előre megbeszélt szempont szerinti ellenőrzés. 

- Spontán, alkalomszerű ellenőrzés. 

 

Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést végző, 

illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az óvodai munkaterv részét képező belső ellenőrzési 

terv határozza meg. A belső ellenőrzési terv elkészítéséért az intézményvezető a felelős. 
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Az intézményvezető és helyettese az éves munkaterv, illetőleg írásban rögzített 

munkamegosztás és munkaterv alapján a pedagógiai munka eredményessége és az intézmény 

zavartalan működése érdekében ellenőrzi, értékeli a közalkalmazottak munkáját. Az éves 

munkaterv a nevelési évet nyitó nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület jóváhagyásával 

készül. Az adott évre tervezett ellenőrzésekről már ekkor tudomást szereznek a nevelők. Az 

ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés területeit, módszereit, és ütemezését. 

Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az intézményvezető dönt. 

 

Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet: 

- az intézményvezető helyettes, 

- a szakmai munkaközösség és 

- a szülői munkaközösség. 

 

Nevelési évenként egy alkalommal, minden alkalmazott ellenőrzésére sor kerül. 

Az ellenőrzés tapasztalatairól a vezető feljegyzést készít, amelyet ismertet az 

óvodapedagógussal. 

A nevelési év végén megtartott alkalmazotti értekezleten, az intézményvezető az ellenőrzés 

eredményéről tájékoztatja az óvoda dolgozóit. 

A nevelési év záró értekezletén, az intézményvezető értékeli a pedagógiai munka belső 

ellenőrzésének eredményeit. Ismerteti a nevelőtestülettel az ellenőrzés általános tapasztalatait, 

megfogalmazza az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket.  

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái különösen a következők lehetnek: 

 - szóbeli beszámoltatás, 

 - írásbeli beszámoltatás, - speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok. 

 - értekezlet,  

 - foglalkozáslátogatás, 

 - dokumentumelemzés 

Az intézményvezető a pedagógiai munka belső ellenőrzése céljából éves munkatervet készít. 

 

 

12. Belső kapcsolatok kommunikációjának rendszere, formája, módja 

 
Az intézmény belső kapcsolatrendszerének középpontjában a támogató szervezeti struktúra áll, 

amely a pedagógusok szakmai együttműködésén alapszik. A szervezeten belüli 

információáramlás hatékonyan kialakított rendje szintén alapja a magas szintű szakmai 

munkának. Az információkhoz szóban, online, és papíralapon is hozzáférhetnek az intézmény 

dolgozói. Pedagógiai – szakmai koordinációs megbeszélések, illetve a technikai dolgozók 

részére tartott koordinációs megbeszélések szervezése havonta történik. Az intézmény 

munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez 

való hozzáférés. a dolgozók hozzájuthatnak az ismeretekhez. 

 

 Az intézmény pedagógiai tevékenységével kapcsolatos feladatok és fejlesztések a 

munkatársak közötti szakmai együttműködés legfontosabb elemei.  

 A szakmai közösségek és az egyes pedagógusok részt vesznek a nevelő-oktató munka 

módszertani fejlesztésében, a belső tudásmegosztásban.  

  Az intézmény tervszerűen kialakított, hatékonyan működő kommunikációs rendszert 

alakított ki.  
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 Az intézmény vezetése támogatja az intézményen belüli, csoportok közötti 

együttműködéseket, amely tervezett, és szervezett formában zajlik, ugyanakkor 

támaszkodik munkájukra, ami az intézményi célok elérése érdekében történik. 

 

 

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

szakszolgálatokat, pedagógiai szakmai szolgáltatókkal, gyermekjóléti 

szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi 

szolgáltatóval való kapcsolattartást 

 
Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart: 

a) egyes kiemelt intézményekkel, szervekkel: 

 - a fenntartóval, 

 - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Keszthelyi Tankerülettel 

            - Gábor Áron Általános Iskolával 

- más oktatási intézményekkel,  

- Művelődési Házzal 

 - az intézményt támogató szervezetekkel; 

b) pedagógiai szakszolgálatokkal, 

c) pedagógiai szakmai szolgáltatókkal, 

d) a gyermekjóléti szolgálattal;  

e) az egészségügyi szolgáltatóval;  

f) egyéb közösségekkel: 

 - az intézménnyel jogviszonyban állók hozzátartozóival, 

 - a település egyéb lakosaival 

- civil szervezetekkel. 

 

A fenntartóval való kapcsolattartás: 

Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő területekre terjed 

ki: 

- az intézmény átszervezésére, megszüntetésére, 

- az intézmény tevékenységi körének módosítására, 

- az intézmény nevének megállapítására, 

- az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységére (elsősorban a költségvetésre, 

költségtérítésekre, a szociálisan adható kedvezményekre stb.), 

- az intézmény ellenőrzésére: 

 - gazdálkodási, működési törvényességi szempontból, 

 - szakmai munka eredményessége tekintetében,  

 - az ott folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre, valamint 

- a tanuló és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések 

tekintetében, 

 - az intézményben folyó szakmai munka értékelésére. 

 

Az intézmény és a fenntartó kapcsolata eseti: 

- az intézmény SZMSZ-e jóváhagyása és módosítása, a pedagógiai programja 

jóváhagyása tekintetében - amennyiben szükséges. 

 

A fenntartóval való kapcsolattartás formái: 

 - szóbeli tájékoztatásadás, 

 - írásbeli beszámoló adása,  

 - egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel, 
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- a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából, 

- speciális információszolgáltatás az intézmény pénzügyi-gazdálkodási, valamint 

szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan. 

 

Más oktatási intézményekkel és Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Keszthelyi 

Tankerülettel való kapcsolattartás 

Az intézmény más oktatási intézményekkel kapcsolatot alakíthat ki. 

A kapcsolatok lehetnek: 

 - szakmai,  

 - kulturális,  

 - sport és egyéb jellegűek. 

A kapcsolatok formái: 

 - rendezvények,  

 - versenyek. 

  - szolgáltatások. 

A kapcsolatok rendszeressége a kapcsolatok jellegétől függően alakulhat. 

A kapcsolatok megjelenhetnek anyagi téren is, az intézmények egymásnak kedvezményeket 

biztosíthatnak egyes eszközeik értékesítésénél, illetve ingó és ingatlan vagyontárgyaik 

használatba adásakor. 

 

Gábor Áron Általános Iskolával való kapcsolattartás 

Az óvoda és iskola szokásrendszerének egymáshoz igazítása, játékosság megőrzése az iskolai 

tanulás rendszerében, közös programok szervezése, az iskola koncepciójának, feladatainak, és 

az első osztályos követelményszinteknek megismerése. 

A kapcsolatok lehetnek: 

 - szakmai,  

 - kulturális,  

 - sport és egyéb jellegűek. 

A kapcsolatok formái: 

 - rendezvények,  

 - versenyek. 

  - szolgáltatások. 

      

 Tapasztalatcsere az elsős tanító nénikkel, 

 az elsősök átkísérése az iskolai évnyitóra, 

 az óvodapedagógusok elsős óralátogatása, 

 közös túra a nagycsoportosokkal, 

 DIFER felmérés októberben, 

 egymás rendezvényein való részvétel (zene világnapja, Márton napi lámpás 

felvonulás, Mikulás, Karácsony,) 

 elsős pedagógusok meghívása az óvoda nyílt napjára, évzáróra, 

 iskolalátogatás a nagycsoportosokkal májusban 

 Nagycsoportosok visszahívása az oviba augusztusban. 

 

 

Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás 

Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai, hogy a 

támogató megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény: 

            - anyagi helyzetéről,  

            - támogatással megvalósítandó elképzeléséről, és annak előnyeiről, 
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- az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról olyan nyilvántartást 

vezessen, hogy abból a támogatás felhasználásának módja, célszerűsége egyértelműen 

megállapítható legyen. 

Az intézményvezető feladata, hogy az intézmény számára minél több támogatót szerezzen, s 

azokat megtartsa. 

 

Pedagógiai szakszolgálatokkal 

Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek fejlődése, speciális szükségletek biztosítása 

érdekében a: 

 - Zala Megyei Pedagógiai Intézet Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői, és 

Rehabilitációs Bizottsággal 

 -  Zöldmező Utcai Általános Iskola Nevelési Tanácsadójával. 

Az intézmény segítséget kér, ha a gyermek fejlesztését pedagógiai eszközökkel nem tudja 

biztosítani. 

Az intézmény a Nevelési Tanácsadóval közvetlen kapcsolatot tart fenn. 

A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: 

- a Nevelési Tanácsadó értesítése – ha az intézmény a beavatkozást szükségesnek látja, 

 - esetmegbeszélés – az intézmény részvételével, 

- a Megyei Szakértői Bizottság címének és telefonszámának intézményben való 

kihelyezése, lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget, 

- előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére. 

- utazó logopédusi ellátás során folyamatos konzultáció az óvodában, a gyermek 

fejlesztéséről. 

 

Pedagógiai szakmai szolgáltatókkal 

Az intézmény kapcsolatot tart a pedagógusok szakmai munkájának fejlesztése, segítése 

érdekében a: 

 - Megyei Pedagógiai Intézettel  

Az intézmény a Megyei Pedagógiai Intézettel közvetlen kapcsolatot tart fenn. 

A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: 

- előadásokon, rendezvényeken, tanfolyamokon való részvétel. 

 

A gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás 

Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és 

megszüntetése érdekében a: 

 - gyermekjóléti szolgálattal, illetve 

 - gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más: 

  - személyekkel,  

  - intézményekkel és 

  - hatóságokkal. 

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

pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni. 

Az intézmény a gyermekjóléti szolgálattal közvetlen kapcsolatot tart fenn. 

A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: 

- a gyermekjóléti szolgálat értesítése – ha az intézmény a szolgálat beavatkozását 

szükségesnek látja, 

 - esetmegbeszélés – az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére, 

- a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése, 

lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget, 

- előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére. 



 25 

Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás 

Az intézmény a gyermek mindennapos, rendszeres egészségügyi felügyeletét egészségügyi 

szolgáltató bevonásával oldja meg. 

Az egészségügyi szolgáltatóval az intézménynek folyamatos kapcsolata van. 

A szolgáltató szerződés alapján biztosítja az intézménynek az egészségügyi szolgáltatást.  

A szolgáltatás díját az intézmény költségvetésében tervezni kell. 

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

igények szerint kell rendezni.  

 

Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartása 

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

sport tevékenység jellemző. 

Összetartó szerepe jelentős. 

A külső kapcsolattartás a hagyományos rendezvényekben, illetve más jellegű programokban 

jelenik meg. 

 

 

Az intézmény külső kapcsolatait jelentő szervezetek 

Az intézményi kapcsolat 

típusa 
A kapcsolatot jelentő szervezet neve és címe 

1. Fenntartói 

 

Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás  

Zalaapáti, Szent István tér 9. 

2. Más oktatási intézmény 

 

 

 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Keszthelyi 

Tankerülete 

Gábor Áron Általános Iskola (Zalaapáti, Deák Ferenc utca 2.) 

 

3. Intézményt támogató 

szervezetetek 

Esztergályhorváti CKÖ 

 

4. Pedagógiai szakszolgálat Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézménye 

(Zalaegerszeg, Apáczai tér 5) 

Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Keszthelyi 

Tagintézménye (Keszthely, Lovassy Sándor utca 8.) 

5.Pedagógiai szakmai 

szolgáltató 

Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat  

(Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.) 

 

6. Gyermekjóléti szolgálat 

 

 

 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 

(Keszthely, Kossuth Lajos u 42.) 

7. Egészségügyi szolgáltató 

 

 

 

Dr. Boldizsár Ágnes (orvos),  

Póczak-Szummer Vanda, (védőnő)  

Dr. Németh Tamás 

Koller Csabáné (asszisztens) 

8.Egyéb Művelődési Ház Zalaapáti 

Pozsegovits Borbála 
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14. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával 

kapcsolatos feladatok 
 

Az ünnepélyek, megemlékezések rendje 

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

korábbi hagyományokat ápolva kerül meghatározásra. 

Az ünnepélyek, megemlékezések pontos időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat 

és felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg. 

 

A hagyományápolással kapcsolatos feladatok 

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

A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének: 

 - megőrzése, illetve 

 - növelése. 

 

A hagyományápolás elsősorban a nevelőtestület feladata, mely tagjai közreműködése révén 

gondoskodik arról, hogy az intézmény hagyományai fennmaradjanak. Az alapelvek, és a 

feladatok megvalósításának eredményei a beszámolókból nyomon követhetőek.  

A hagyományápolás eszközei: 

 - ünnepségek, rendezvények,  

 - kulturális versenyek, 

 - sport versenyek, 

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

Az intézmény hagyományai érintik: 

 - az intézmény ellátottjait (gyermekeket)  

 - a felnőtt dolgozókat,  

 - a szülőket. 

Az intézmény hagyományápolása körébe tartozó konkrét rendezvények nevét, a rendezvénnyel 

érintettek körét, valamint a rendezvény várható időpontját a melléklet tartalmazza. 

A hagyományápolás érvényesülhet továbbá az intézmény: 

 - jelkép használatával (zászló, jelvény stb.), 

 - gyermekek ünnepi viseletével,  

 - az intézmény belső dekorációjával. 

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

teremtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről is. 

 

Az ünnepélyek, megemlékezések rendje 
 

 

Az ünnepély, megemlékezés neve 

Az ünnepély, 

megemlékezés (irányadó) 

időpontja 

Advent  December 1 - 20. 

Mikulás December 6  

Karácsony December 18-22. 

Farsang Február 1-20. 

Március 15. Március 12-14. 

Húsvét Április (március) 

Anyák napja Április vége, május eleje 

Nagycsoportosok búcsúztatója, Évzáró Május 20-31. 

Pedagógus nap Június  
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Az intézmény hagyományápolása körébe tartozó rendezvények 
 

 

A rendezvény neve 
A rendezvénnyel 

érintettek köre 

A rendezvény  

(hozzávetőleges) 

időpontja 

Születésnap 

 

Alkalmazottak, 

gyerekek 

alkalomszerűen  

TÖK-JÓ-HÉT Alkalmazottak, 

gyerekek, szülők 

Október közepe 

Márton napi libás hét Alkalmazottak, 

gyerekek, szülők 

November 

Víz világnapi témahét 

 

Alkalmazottak, 

gyerekek 

Március  

Föld világnapi témahét Alkalmazottak, 

gyerekek 

Április 

Egészség- és sportnap 

 

Alkalmazottak, 

gyerekek 

Április 

Gyermeknap 

 

Alkalmazottak, 

gyerekek, szülők 

Május vége 

Szakmai kirándulás 

 

Nevelő testület Június 

Dolgozók jubileumai 

 

Alkalmazottak, 

gyermekek  

alkalomszerűen  

 

 

Az intézmény jelkép, viselet, egyéb külső jegy, mint hagyomány ápolásának, 

használatának leírása 

 

Megnevezés Leírás 

Címeres magyar zászló, címer 

 

szabvány 

Kokárda  

 

Nemzeti színű szalag 

Ünnepi viselet fiúknak: fehér-fekete, lányoknak lehet sötét 

kötényszoknya 

Ünnepi viselet nemzeti ünnepeken 

 

Fehér felső, sötét nadrág/szoknya 

 

 

15. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

 
A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletét, tisztasági szűrését, - mint ingyenesen 

igénybe vehető szolgáltatást - az intézmény biztosítani köteles. 

 Az egészségügyi ellátás rendje: 

 

a) iskolaorvosi szolgáltatatás 

Az egészségügyi ellátás megnevezése Iskolaorvosi szolgáltatás 

Az ellátást nyújtó pontos megnevezése 

 

Dr. Boldizsár Ágnes 
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Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának jellege megbízás 

Az ellátást nyújtó által az intézményben 

töltendő idő 

nincs 

Az ellátás nyújtásának helye (pontos címe) Körzeti Orvosi Rendelő, Zalaapáti, Szent 

István tér 

 

 

b) védőnői szolgáltatás 

Az egészségügyi ellátás megnevezése Védőnői szolgáltatás 

Az ellátást nyújtó pontos megnevezése Körzeti védőnők  

Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának jellege Megbízás  

Az ellátást nyújtó által az intézményben 

töltendő idő 

Negyedéves tisztasági szűrés 

 

Az ellátás nyújtásának helye  Helyben  

Az ellátás nyújtása során annak a védőnőnek 

(védőnői körzetnek) a megnevezése, akivel 

együttműködve történik a szolgáltatásnyújtás 

Póczak-Szummer Vanda,  

 

 

 

c) iskolafogászati ellátás 

Az egészségügyi ellátás megnevezése Iskolafogászati ellátás 

Az ellátást nyújtó pontos megnevezése 

 

Dr. Németh Tamás 

Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának jellege 

(teljes, részmunkaidő stb.) 

Megbízás  

Az ellátás gyakorisága Évente 1 alkalom (nagycsoportosok) 

 

Az ellátás nyújtásának helye (pontos címe) 

 

Zalaapáti, Fogászati rendelő 

 

 

16. Az intézményi védő, óvó előírások, gyermekvédelmi feladatok ellátás 

rendje 

 
A gyermekvédelmi felelős és az intézményvezető feladatai: 

A gyermekvédelmi felelős a nevelőtestület tagja, az intézmény vezetőjének a megbízásából, az 

intézményvezetővel együtt képviseli a gyermek és ifjúságvédelmi szempontokat, szervezi, 

irányítja, és személyes részvételével elősegíti ezek érvényesülését. 

A családdal és a pedagógusokkal együttműködve kiküszöböli a veszélyeztetett gyermekekre 

ható ártalmakat, védi őket a testi, lelki, erkölcsi károsodásoktól illetve ellensúlyozza a 

veszélyeztető hatásokat. 

A nevelési év elején megtervezi a gyermekvédelmi munkaprogramot. 

Munkájáról évente beszámol a nevelőtestületi értekezleten illetve egyéb esetekben az 

intézményvezető utasítására. 

Kapcsolatot tart konkrét esetekben a Szakértői Bizottsággal, gyámhatósággal, rendőrséggel, 

valamint a családokkal foglalkozó szakemberekkel. 

Rendszeresen figyeli a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változását, a helyi 

önkormányzat kapcsolódó rendeleteit, és ezt az intézményvezető és kollégái tudomására hozza. 

Segíti és szorgalmazza a veszélyeztetettség, a hátrányos helyzet kritériumainak intézményi 

szintű megállapítását. 
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Összehangolja a gyermekvédelmi tevékenységet az óvodában dolgozó óvodapedagógusok 

között. 

Nyilvántartja a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekeket, az intézkedéseket, az 

eredményeket. 

Elősegíti a csoportvezető óvodapedagógusok felderítő tevékenységét. Szükséges esetekben 

családlátogatást végez a csoport óvodapedagógusaival. 

 
Általános előírások 

A gyermekekkel az óvodai nevelési év, valamint szükség szerint, a foglalkozás, kirándulás 

előtt, ismertetni kell a következő védő-óvó előírásokat. 

 

Védő-óvó előírás:  

- az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírás, 

- a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások, 

- a tilos és az elvárható magatartásforma meghatározása, ismertetése. 

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

ismertetni. 

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

gyermekeknek az óvodában való tartózkodás során meg kell tartaniuk. 

 

A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet 169 & alapján 

Az intézmény vezetőjének feladata, ellenőrizze: 

- hogy az intézmény területén a gyermekekre veszélyes eszköz, szerszám csak a 

legszükségesebb időtartamig, az adott felújítási, egyéb szerelési tevékenység idejéig, s 

csak az azzal dolgozók állandó felügyelete mellett lehet; 

- hogy a gyermekek elektromos áramütés elleni védelme folyamatosan biztosítva legyen 

a hálózat megfelelő védelmével; 

- hogy a gyermekek az épület számukra veszélyforrást jelentő helyiségeibe ne 

juthassanak be. 

 

A pedagógusok feladata, hogy: 

- haladéktalanul jelezzék az intézményvezető felé azokat a helyzeteket, melynek 

ellenőrzésében az intézményvezetők felelősek; 

- a mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos 

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

azokhoz a gyermekek ne férhessenek hozzá; 

- javaslatot tegyenek az óvoda épületének és a csoportszobák még biztonságosabbá 

tételére. 

 

Az óvoda nem pedagógus alkalmazottjainak feladata, hogy 

- a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek 

biztonságára, testi épségére,  

 - a veszélyforrást jelentő munkaterületeket, eszközöket mindig zárják stb. 

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

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

szempontjából. 

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

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

évente ismertetni kell a veszélyeztetettekkel.  
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A gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 169 & 

alapján  

Az intézményvezető feladatai: 

 A gyermekbaleseteket nyilvántartja helyben és az elektronikus felületen. 

 Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: 

- intézkedik a 8 napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek haladéktalan 

kivizsgálásáról, e balesetekről jegyzőkönyvet vetet fel, majd a kivizsgálást követően, de 

legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig megküldi a fenntartónak, valamint átadja 

a gyermek szülőjének (egy példány megőrzéséről gondoskodik), 

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

tényről az okok ismertetésével jegyzőkönyvet készíttet. 

 

Súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: 

- azonnal jelenti a balesetet az intézmény fenntartója felé, kivizsgálására legalább 

középfokú munkavédelmi szakember bevonása szükséges. 

- gondoskodik a baleset legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező 

személy bevonásával történő kivizsgálásáról. 

 

Súlyos az a gyermekbaleset, amely: 

- sérült halálát (halálos baleset az is, amelynek bekövetkezésétől számított 90 napon 

belül a sérült – orvosi szakvélemény szerint – a balesettel összefüggésben életét 

vesztette) 

- valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését, illetve jelentős mértékű 

károsodását, 

- orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást, 

- súlyos csonkulást (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének 

elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek), 

- a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetve elmezavart 

okozott. 

 Lehetővé teszi az óvodai szülői szervezet részvételét a gyermekbalesetek kivizsgálásában. 

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

megtörtént balesethez hasonló eset ne történhessen meg.  

 

 

A pedagógusok feladata: 

 Az intézményvezető utasítására a balesetekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése. 

 Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok az intézményvezető utasítására: 

- közreműködik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek 

haladéktalan kivizsgálásában, 

- e balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel,  

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

nem tartható,  

 Súlyos balesetekkel kapcsolatban: 

- a balesetet jelenti az intézményvezetőnek, illetve az intézményvezető távolléte 

esetében a helyettesítési rendnek megfelelően gondoskodik a balesetet jelentéséről, 

- közreműködik a baleset kivizsgálásában. 

 Közreműködik az óvodaszék, ennek hiányában az óvodai szülői szervezet tájékoztatásában, 

és a gyermekbalesetek kivizsgálásában való részvétele biztosításában. 

 Intézkedést javasol minden gyermekbalesetet követően a megelőzésre; az intézményvezető 

megelőzéssel kapcsolatos utasításait végrehajtja. 
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Nem pedagógus alkalmazott: 

- az intézményvezető utasításának megfelelően működik közre a gyermekbaleseteket követő 

feladatokban. 

 

 

17. A rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők 

 
A rendkívüli esemény észlelésekor, tudomásra jutásakor haladéktalanul tájékoztatni kell az 

intézményvezetőt. 

Az intézményvezető a rendkívüli esemény jellegének megfelelően 

a) haladéktalanul értesíti: 

- az érintett hatóságokat, 

- a fenntartót, 

- a szülőket; 

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

védelmét, biztonságát szolgálják. 

 

Rendkívüli eseménynek számít különösen: 

 - a tűz, 

 - az árvíz,  

 - a földrengés,  

 - bombariadó, 

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

körülmény.  

Amennyiben a rendkívüli esemény jellege indokolja, gondoskodni kell az intézmény: 

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

Az egyéb intézkedést követelő rendkívüli események bekövetkeztekor az intézményvezető a 

pedagógusok bevonásával a legjobb belátása szerint dönt. 

 

 

18. Az intézményben folytatható reklámtevékenység szabályai 
 

 

Az intézmény a következők szerint szabályozza az intézményben folytatható 

reklámtevékenységet: 

A tiltott és megengedett reklámtevékenység 

Az intézményben a következők kivételével tilos a reklámtevékenység. 

 

Megengedett a reklámtevékenység, ha a reklám: 

 - a gyermekeknek szól, és 

 - a következő tevékenységekkel kapcsolatos: 

  - egészséges életmód,  

  - környezetvédelem,  

  - társadalmi tevékenység, 

  - közéleti tevékenység, 

  - kulturális tevékenység. 

 

A reklámtevékenység engedélyeztetése 

A reklámtevékenység folytatásának minden formája, módja csak az intézményvezető 

engedélyével lehetséges. 

Az engedély kiadása írásban történik, melyben meg kell jelölni: 
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- a reklámtevékenység folytatására engedélyt kérő, és e tevékenység folytatására 

jogosult személy, szerv megnevezését, címét; 

- a reklámtevékenység egyértelmű leírását, a reklámtevékenység formáját, módját; 

 - a reklámtevékenység folytatásának határidejét, illetve egyéb időtartam kikötéseket. 

Az engedély legalább két példányban készül, melynek egyik példányát az intézmény őriz, 

másik példánya átadásra kerül az engedélykérőnek. 

Az intézményvezető az engedély visszavonására bármikor jogosult. 

 

A reklámtevékenység jellegének besorolása 

Az intézményvezető önállóan, illetve az általa jelentősnek minősített reklámtevékenység 

esetében:  

 - a nevelőtestület,  

 - a szülői közösség, valamint 

 - a gyermek közösségek bevonásával állapítja meg valamely reklámtevékenység 

jellegét. 

Az intézményvezető köteles: 

 - a pedagógusoktól,  

 - a szülőktől,  

 - a gyermekektől érkező, az intézményben folyó reklámtevékenységgel kapcsolatos 

észrevételt megvizsgálni. 

 

Az intézményben folytatható reklámtevékenység lehetséges formái, módjai 

Az intézményben folytatható reklámtevékenység lehetséges formái, módjai: 

 a) újságok terjesztése, 

 b) szórólapok,  

 c) plakátok, 

 d) szóbeli tájékoztatás stb. 

Az adott reklámtevékenység során alkalmazható formát, módot az intézményvezető által 

kiadott engedély határozza meg. 

 

Az intézményben készült fotók és videó felvételek interneten, közösségi portálokon való 

megjelentetése csak a szereplők/érintettek előzetes hozzájárulásával lehetséges. 

 

 

19. A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés feltételeit: 

 

 
Mivel nincs kollektív szerződés, ezért az SZMSZ-ben kell szabályozni. 

Feltételei:    
 Magas színvonalú nevelőmunka végzése 

 Pedagógiai program teljes körű megvalósítása, ellenőrzések és mérések pozitív eredményei 

 Speciális fejlesztési igényű, valamilyen szempontból hátrányos helyzetű, beilleszkedési és 

magatartási zavaros, képességeiben lemaradást mutató, tehetséges gyermek sikeres 

integrációja és egyéni fejlesztése 

 Nyitottság és törekvés pedagógiai és pszichológiai ismeretek bővítésére, módszertani 

újdonságok megismerésére, sikeres adaptálására, terjesztésére 

 Szakmai igényességgel összeállított bemutató és elemzése  

 Gyakorló pedagógus jelöltek felkészítése, irányítása 

 Kollégák pedagógiai munkájának segítése, gyakorlati és elméleti síkon 

 Óvodai szabályzatok, dokumentumok elkészítésében való aktív részvétel 

 Szülőkkel történő együttműködés és szolgáltatói színvonal mértéke 

 Szülők elégedettsége  
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 Az óvoda igényes képviselete különböző rendezvényeken, eseményeken: szakmai napok, 

előadások,, ünnepélyek, pályázatok, sportrendezvények, intézménylátogatások. 

Gyermekek felkészítése és kísérete. 

 Az óvodán belüli rendezvények előkészítésében és lebonyolításában való aktív 

közreműködés 

 Információszerzés pályázati lehetőségekről, pályázat elkészítése. 

 Az óvoda szolgáltatói tevékenységének bővítése. 

 Játék és foglalkozási eszközök készítése. 

 Igényes magas színvonalú dekoráció készítése 

 Gyakornok mentorálása 

 Értékelés, mérés kiváló eredménye 

 

Szabályai: 

 Legalább 1 éves munkaviszony az Óvodában. 

 Nevelőtestületi és a Közalkalmazotti Tanács javaslata és véleményezése alapján az 

intézményvezető dönt. 

 

 

20. Szakmai Munkaközösségek  

 
Óvodánkban munkaközösség nem működik. 

 

Ha a közeljövőben munkaközösséget hozunk létre, ezeket az irányelveket követjük: 

2011. évi CXC. törvény 71 & és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 118 & alapján  

Célja: 

Az intézmény szakmai munkájának segítése, ellenőrzése. Kizárólag a pedagógiai program 

tartalmának megfelelő témában hozható létre. A munkaközösségek önálló munkaterv szerint 

dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembevételével határozzák meg.  

 

Feladata: 

A pedagógusok számára bemutató foglalkozások megtartása, konzultációs lehetőségek és 

hospitálás biztosítása, eszközfejlesztés, szakirodalmak megismerése, módszertani és 

pszichológiai ismeretek átadása, szakmai innováció kezdeményezése és megvalósítása. Az 

intézmény szakmai dokumentumainak elkészítésében történő részvétel. A munkaközösségek 

bevonásával történik a pedagógiai folyamatok megvalósításának ellenőrzése, értékelése. A 

belső tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek komoly feladatot vállalnak. 

 

Létrehozása:  

 Nevelőtestület legalább 2-5 tagjának kezdeményezésére. 

 Intézményvezető jóváhagyásával. 

 

Munkaközösség vezető megbízás és díjazása: 

 A munkaközösségi tagok kezdeményezése alapján az intézményvezető bízza meg.  

 

Működés rendje: 

 A szakmai munkaközösség dönt működési rendjéről és programjáról. 

 A nevelési év elején a tagok javaslatai alapján a munkaközösség-vezető elkészíti az éves 

tervet, melyet az intézményvezetővel egyeztet, összehangol az év pedagógiai céljaival, 

egyéb feladataival. 

 Év végén értékelést készít a munkaközösség-vezető. Megbízás többször 

meghosszabbítható. 

 A munkaközösség ingyenes használja az intézmény épületét, berendezését. 



 34 

 A működéshez felmerült szükséges költségeket a tagok biztosítják. 

 

Döntési jogkör: 

 Nevelőtestület által átruházott kérdésekben 

 Továbbképzési programról 

 

Véleményezési jogkör: 

 Pedagógiai munka eredményessége, javaslat a továbbfejlesztéshez 

 Pedagógiai Program 

 Nevelő munkát segítő eszközök, segédkönyvek, segédletek kiválasztása 

Az intézmények közötti munkaközösség jogkörét és működési rendjét, vezetőjének 

kiválasztását az érdekeltek közötti közös megállapodás szabályozza. 

 

Óvodánkban 3 munkacsoport működik 

 Család-óvoda átmenetet segítő munkacsoport 

 Óvoda- iskola átmenetet segítő munkacsoport 

 Művészeti munkacsoport 

 

 

A nevelő-oktató munka egyik alapfeltétele, hogy tervszerűen működő, folyamatos megújulásra 

képes, innovatív közösségek alakuljanak ki az intézményekben. 

 

 

21. Kártérítési felelősség 

 
 A Munka Törvénykönyve 2012 évi I. törvény 179-190 & szerint kerül alkalmazásra 

 

 

22. Egyéb szabályzások 
 

 

Közlekedési költségtérítés: 

Az intézmény dolgozói a munkába járás költségeinek térítésére jogosultak az alábbiak szerint:  

– helyközi, távolsági járatokra szóló utazási bérlet árának 86%-a,  

– a saját tulajdonú gépjárművel történő munkába járás költségtérítéseként a havi 

utazási távolság (a munkahely és a lakóhely, vagy tartózkodási hely közötti 

közforgalmi úton mért oda-vissza távolság) 15 Ft/km költségtérítés. 

 

Speciális jogszabályok:  
A Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde munkavédelmi szabályzatában, tűzvédelmi 

szabályzatában található. 

 

Feladatellátás követelményei: 

A munkaköri leírások tartalmazzák az alkalmazottak jogait, kötelezettségeit, konkrét feladatait 

és azok ellátásának követelményeit. 
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23. Az elektronikus úton előállított papír alapú nyomtatványok 

hitelesítésének és tárolásának, valamint kezelésének rendje 

 
Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén 

tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 

dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak 

megfelelően. 

A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény 

vezetője alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata 

során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok 

papír alapú másolatát:  

 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása,  

 az alkalmazott pedagógusokra vonatkozó adatbejelentések,  

 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések,  

 az október 1-jei pedagógus és tanulói lista.  

 

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az 

intézményvezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni.  

Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A 

dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az óvoda informatikai hálózatában egy külön e 

célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai 

rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek 

férhetnek hozzá.  

 

 

24. Munkaköri leírás 
Lásd a dokumentum végén. 

 

 

25. Adatkezelési szabályzat 
Lásd a dokumentum végén. 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 
 

ÓVODAPEDAGÓGUS RÉSZÉRE 

 
 

 

Munkavállaló neve:          

OM:                                   

Munkaköre:                      óvodapedagógus 

Munkavégzés helye:         Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda, és Mini Bölcsőde  

                                           8741. Zalaapáti, Deák Ferenc u. 4. 

Közvetlen felettese:          intézményvezető 

Alkalmazáshoz szükséges végzettség: főiskola vagy felsőfokú óvodapedagógus végzettség 

Besorolás, bérezés:          jogszabályi előírásnak megfelelően 

 

Az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel. Munkaidejét 

(ami napi 8 óra) és kötelező óraszámát (heti 32 óra) és munkarendjét a mindenkor érvényben 

lévő jogszabály alapján határozza meg az óvoda vezetője. 

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 

példányát átvettem.  Az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi 

felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket 

rendeltetésüknek megfelelően használom.  

 

 

Dátum: Zalaapáti, 201 

  

 

                                                                                 _______________________ 

 Munkavállaló 
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Az óvodapedagógus feladatai: 

 Feladata a rábízott, köztük a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési tanulási és 

magatartás zavaros, a hátrányos és halmozottan hátrányos, valamint a tehetséges 

gyerekek nevelése és fejlesztése, a legjobb tudásának megfelelően, minden területre 

kiterjedően. 

 Feladatait a köznevelési törvényben meghatározottak szerint, az országos alapprogram, 

az óvoda pedagógiai program, SZMSZ, házirend és a vezetői utasítások maradéktalan 

figyelembe vételével végzi, a pedagógiai szabadság nyújtotta szakmai önállósággal és 

felelősséggel. 

 A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelességeket, melyet az 

idevonatkozó jogszabályok határoznak meg. 

 Alkotó módon együttműködik a nevelőmunka fejlesztése, a nevelőtestületi egység 

kialakítása érdekében. 

 Feladata az együttműködés változatos és célszerű formájának kialakítása. 

 Életszemléletében törekszik a pozitív beállítódásra, megnyilvánulásaiban ezt 

hangsúlyozza. 

 Együttműködik a jó munkahelyi légkör megteremtésében, konfliktuskezelésében 

megértő, tapintatos, a további közös munka sikerességét szem előtt tartó módon jár el.  

 Köteles megtartani a pedagógusetika követelményeit, valamint a munkafegyelem és 

közösségi együttműködés normáit. 

 Hivatáshoz méltó magatartást tanúsít az élet minden területén. 

 

Alaptevékenysége 

 

 Felelős a rábízott gyerekek szellemi és testi fejlődéséért. Nevelőtevékenysége keretében 

gondoskodik a gyermekek testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, 

személyiségének fejlesztéséről. A fegyelmező intézkedések az életkori sajátosságokból 

fakadóan mindig a pozitív irányba ható mintaadás, átterelés, motiválás, megbeszélés, 

szélsőséges esetben tevékenység megállítása. Elkülönítés (csoport területéről), étel, 

tárgy vagy szeretetmegvonás nem alkalmazható. Mindig a gyermek viselkedésének 

közösségellenességére irányul, a pillanatnyilag adott magatartást ítéljük el, és nem a 

gyermeket.  

 Együttműködik a beilleszkedési tanulási és magatartás zavaros, és a sajátos nevelési 

igényű gyermekek ellátásában részt vevő szakemberekkel. 

 

A pedagógus kötelessége a gyermeki szükségletek kielégítése 

 

 Mozgásigény, biológiai-fiziológiai szükségletek: 

Mozgásos tevékenység felkínálása, játékba hívás, együttes játék. Mozgáslehetőség biztosítása, 

ezek feltételeinek megteremtése, szokások megerősítése, új szokások kialakítása. 

 

 Érzelmi biztonság: 

Napirend kialakítása és annak igazodása az egyéni szükségletekhez. Új szokásrend, szabályok 

megértése, szeretetteljes fogadás, derű, jó szándék, tolerancia, egyéni bánásmód, fokozatos 

terhelés, őszinteség, optimizmus, bátorítás, testközelség, odafordulás, meleg, családias légkör. 

 

 Szeretetigény: 

Odafordulás, mosoly, derű, kedvesség, meleg érzelmi klíma, testközelség, kedves szó, dicséret, 

boldogság kifejezése, empátia, a szeretet látható jeleinek kimutatása, a szeretet örömteli 

fogadása.  
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 Társigény: 

Kommunikáció, érdeklődés, együtt játszás, beszélgetés, vita, elmesélés, közös tevékenység, 

tevékenységbe hívás, együttlét öröme. 

 

 Dicséret, elismerés iránti igény: 

Az óvodában a pozitív értékelés az elsődleges: a jutalmazás és ennek előlegezett formája, a 

biztatás. Ezzel erősíthetők leginkább a gyermek helyes megnyilvánulásai, és ezzel alakíthatók 

ki a pozitív motivációk.  

A gyermekek jutalmazásának elvei és formái: Az óvodában alkalmazott jutalmazás a 

verbális és nonverbális kifejezések, és kommunikációs eszközök, érzelmek kifejezése, kiemelt-

megtisztelő feladatadás.  

 

 Kíváncsiság, tudásvágy: 

Problémahelyzet, tanakodás, véleménykérés, kutatgatás, kételkedés, vita, kísérletezés, 

kipróbálás, vizsgálódás, kommunikáció. 

 

 Alkotásvágy, felfedezés vágya: 

Gyakorlati probléma, kíváncsiskodás, vizsgálódás, próbálgatás, kísérletezés, kételkedés. 

 

 Önmegvalósítás vágya, önkifejezés igénye: 

Magyarázásra, vitára késztetés, bizonyítás, tanakodás, kételkedés, véleménykérés, ösztönzés, 

buzdítás, bíztatás, bátorítás, visszakérdezés, önálló munkára késztetés, önálló próbálkozások 

támogatása, elismerése. 

 

 Szabadságvágy: 

Vita, kísérletezés, próbálgatás, kipróbálás, egyéni munka, a választás tiszteletben tartása, 

feltételek megteremtése, ésszerű korlátok magyarázata. 

 

 Minden óvodapedagógusnak hivatásából eredő kötelessége, hogy fejlessze szakmai és 

általános műveltségét, tökéletesítse pedagógiai munkáját. Ennek érdekében felhasználja 

az önképzésben és a szervezett továbbképzésben biztosított lehetőségeket. 

 Az érvényben lévő alapdokumentum előírásai és ajánlásai szerint felkészül a tervszerű 

nevelőmunkára. Alkalmazza, készíti a gyermekek tevékenységéhez szükséges 

szemléltető eszközöket, segédanyagokat. 

 Határidőre ellátja a szakmai munkával és tanügyi nyilvántartással kapcsolatos ügyviteli, 

és adminisztrációs teendőket. Naprakészen vezeti a csoportmunkához kapcsolódó 

adminisztrációs feladatokat (mulasztási napló, csoportnapló, személyiséglapok). 

 A külső világ tevékeny megismeréséhez gondoskodik biztonságos, külső helyszínekről, 

kíséretről! 

 A csoportszobában és a közös helyiségekben esztétikus környezetet teremt, amely 

harmonizál az óvoda többi helyiségével! 

 A szakmai fejlesztésben, innovációkban aktívan vesz részt! 

 Kapcsolatot teremt a szülőkkel, pedagógiai és egészségügyi felvilágosító 

tevékenységével hozzájárul az óvodai, és a családi nevelés egységének kialakításához. 

A gyermekek és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja. Részt vesz az 

óvoda szülői értekezletein, megszervezi és vezeti azt, a szükségletnek megfelelően 

fogadóórát és nyílt napot tart. A szülőket folyamatosan érdemben tájékoztatja az 

óvodában folyó nevelőmunkáról, a kisgyermek fejlődéséről. 

 Közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek 

fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, (szükség esetén 

családlátogatást végez) megszüntetésében, folyamatosan konzultál a gyermekvédelmi 

felelőssel. 
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 Az iskolaérettség megállapításához szakvélemény javaslatot tölt ki. 

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

 a személyiséglapon feljegyzést készít, évente 2 alkalommal. A gyermekek 

egészségügyi állapotáról, magatartásáról, viselkedéséről, értelmi képességeinek 

fejlődéséről a szülőt érdemben rendszeresen tájékoztatja.  

 Támogatja az orvos, a védőnő, a nevelőszülői felügyelő munkáját. 

 Felelős a rábízott gyerekek testi épségéért, csoportját nem hagyja felügyelet nélkül.  

 Köteles a balesetveszélyt elhárítani, megelőzni, a szükséges lépéseket ennek érdekében 

megtenni. Betartja a tűz és munkavédelem szabályait. 

 Együttesen (dajkával, kollégával) gondoskodik a kulturált étkezés, a nyugodt pihenés 

és gondozás feltételeinek biztosításáról. 

 A gyermek életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttatja a közösségi 

együttműködés magatartási szabályait, törekszik azok betartására. 

 Alapvető feladata a rábízott gyermek egyéni differenciált nevelése, a 

gyermekközösségek alapítása, fejlesztése.  Figyelembe veszi a gyermek egyéni 

képességeit, tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális helyzetét, átlagtól eltérő 

másságát. Biztosítja, elsősorban saját példájával a gyermekek részére az etikus 

viselkedéshez szükséges ismereteket. Feladata a tehetséggondozás, felzárkóztatás, a 

preventív nevelőmunka. 

 Az óvodában olyan időpontban jelenik meg, hogy munkaidejének kezdetekor 

munkavégzésre rendelkezésre álljon a csoportjában, olyan ruhában, mely méltó az 

óvoda és a pedagógus hivatás képviseletére.   

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

vezetőjének, kollégáinak, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. Munkaidő 

alatt csak az intézményben lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát. 

 A pedagógiai munkával, az óvoda ügyvitelével és működésével kapcsolatos – kötelező 

óraszámon kívül – 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 felelősséggel tartozik. 

 Ékszereket, értékeket az óvoda épületébe behozni csak saját felelősséggel lehet, kézi 

táskáját szekrényben tárolja, az óvoda nem vállal felelősséget az ezekben keletkezett 

károkért. 

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

adataival, állapotával, fejlődésével, egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos 

hivatali titkot köteles megőrizni. 

 Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, magánügyeit 

gyorsan (mindössze 1-2 percben), a nevelőmunka zavarása nélkül intézze el. 

 A szülőkkel csak a gyermek nevelésével kapcsolatosan kommunikál. 

 Az intézményben készült fotók és videó felvételek interneten, közösségi portálokon 

való megjelentetése csak a szereplők/érintettek és az intézményvezető előzetes 

hozzájárulásával lehetséges.  

 

Zalaapáti, 201 

 

 

                                                                                        Borbélyné Németh Zsuzsanna 

              Intézményvezető 

 



 40 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

KISGYERMEKNEVELŐ- ÉS GONDOZÓNŐ RÉSZÉRE 

 

 

Munkavállaló neve:              

OM:                                       

Munkaköre:    kisgyermeknevelő- és gondozónő 

Munkavégzés helye:            Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde 

                                               8741. Zalaapáti, Deák Ferenc utca 4. 

Munkaideje:   heti 35 óra 

Kinevezési jogkör gyakorlója: intézményvezető 

Közvetlen felettese:            intézményvezető 

Helyettesítője:                      óvodapedagógus 

Szükséges végzettség, szakképzettség: kisgyermeknevelő- és gondozói képesítés 

Besorolás, bérezés:              jogszabályi előírásoknak megfelelően 

 

 

 

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! 

 

 

 

Zalaapáti, 201 

 

                                                                                          munkavállaló 
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A munkakör célja: a bölcsődés korú gyermekek gondozása a bölcsődei csoportban 

 

Követelmények 

 

Ismeret: csecsemő és gyermeknevelő - gondozó képesítés 

Képesség: a rábízott gyermekek szakszerű nevelése, gondozása, feltétel nélküli elfogadása 

Tulajdonság: kiváló szintű szakma iránti elkötelezettség, a gyermekek szeretete 

Egyéb: erkölcsi bizonyítvány, team munkában dolgozni tudás 

 

Általános szakmai feladatok 

 

A kisgyermeknevelő a munkaköri feladatait, a nevelő és oktató munka tartalmát meghatározó 

alapdokumentumok, az óvoda munkaterve, a jóváhagyott munkarend, és az intézményvezető 

utasítása alapján önállóan, felelősséggel végzi. 

Köteles megtartani a pedagógiai etika követelményeit, valamint a munkafegyelem és közösségi 

együttműködés normáit. 

 

 Az egészséges csecsemő és kisgyermek testi és pszichés fejlődésének elősegítésére, 

követésére és értékelésére alkalmas pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi és 

gondozástechnikai ismeretei birtokában segíti a gyermekek harmonikus fejlődését, az 

aktivitás, a kreativitás és az önállóság alakulását. 

 Szakszerűen, az érvényben lévő módszertani elvek figyelembevételével gondozza, 

neveli a rábízott gyermekeket. 

 Figyelemmel kíséri, hogy a bútorok és játékok a gyermekek fejlettségi szintjének és 

biztonságának megfelelőek legyenek. 

 A rábízott 5 bölcsődés korú gyermek esetében vezeti az előírt nyilvántartásokat.  

 A szülőkkel állandó kapcsolatot tart, rendszeresen beszámol a gyermekkel kapcsolatos 

napi eseményekről. 

 A szülőkkel együttműködve családlátogatási és beszoktatási tervet készít, és 

megvalósítja azt. 

 Részt vesz a szülői értekezleteken, ahol beszámol a bölcsődés korú gyermekek 

fejlődéséről. 

 A csoportban dolgozó óvodapedagógusokkal közösen gondoskodik a gyermekek 

rendszeres levegőztetéséről. 

 Gondoskodik arról, hogy a gyermekek az időjárásnak és nemüknek megfelelően 

legyenek felöltöztetve. 

 Betartja a higiénés követelményeket. 

 Ha a gyermek megbetegszik, jelenti az intézményvezetőnek és gondoskodik a szülő 

értesítéséről. Az orvos utasítása szerint ellátja a beteg gyermeket. Segédkezik az orvosi 

vizsgálatoknál, illetve az orvosi beavatkozásoknál. 

 Részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken, munkatársi értekezleteken és 

továbbképzéseken. 

 Felelősséggel tartozik a csoportjában elhelyezett leltári tárgyakért. 

 Negyedéves rendszerességgel vezeti a rábízott bölcsődés korú gyermekek fejlődési 

naplóját. A gyermekek fejlődést rendszeresen megbeszéli a csoportban dolgozó 

óvodapedagógusokkal. 
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A nevelési programmal kapcsolatos feladatok: 

 Részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken, illetve az intézmény nevelési programjának 

tervezésében, és értékelésében. 

 A nevelési program bölcsődésekre vonatkozó elvei alapján az ismeret átadás, a nevelés 

módszereit megválasztja. 

 A gyermekek életkorához alkalmazkodó játékok, eszközök, felszerelések 

kiválasztásának segítése. 

 

Munkájához szükséges ismeret megszerzése:  

 A kisgyermeknevelőnek hivatásból eredő kötelessége, hogy fejlessze szakmai és 

általános műveltségét, tökéletesítse pedagógiai munkáját. Ennek érdekében használja 

fel az önképzésben és szervezeti továbbképzésben biztosított lehetőségeket: 

- részt vesz bemutatókon, házi bemutatókon 

- részt vesz szervezett továbbképzéseken 

- napra készen tájékozódik a szakmai újságokból, könyvekből 

 A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi. 

 Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzéseken való részvétel útján 

gyarapítja. 

 

Munkaidő, munkafegyelem: 

Munkaidejét és kötelező óraszámát /jelenleg napi 7 óra/ a mindenkor érvényben lévő 

jogszabályok határozzák meg. 

Állandó munkarendjével szervesen kapcsolódik a csoportban dolgozók munkarendjéhez. Az 

óvoda, és a mini bölcsődei csoport dolgozóinak összehangolt munkarendjét megismeri, betartja. 

Az érvényben lévő alapdokumentumok előírása és ajánlása szerint megfelelően  és tervszerűen 

felkészül napi munkájára. 

 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

 

 

A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, mellyel az intézmény vezetője 

alkalmanként megbízza. 

A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 

 

 

 

 

Zalaapáti, 201 

 

 

 

 

 _____________________________ 

 intézményvezető  
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS  

 
ÓVODAI PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS RÉSZÉRE 

 

 

 

A munkavállaló neve: 

OM: 

Munkaköre:                         Pedagógiai asszisztens 

Munkavégzés helye:            Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde 

                                              8741. Zalaapáti, Deák Ferenc utca 4. 

Munkaideje:             heti 40 óra 

Szükséges végzettség, szakképzettség:  érettségi, pedagógiai asszisztens végzettség 

Besorolás, bérezés:              jogszabályi előírásoknak megfelelően 

Közvetlen felettese:            óvodapedagógus 

Kinevezési jogkör gyakorlója: intézményvezető 

 

Munkáját az intézményvezető által meghatározott munkarendben, az intézményvezető 

irányítása és ellenőrzése alapján, csoportmunkáját a csoportban dolgozó óvodapedagógus 

irányítása alapján végzi. 

 

 

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! 

 

 

Zalaapáti, 201 

 

 

munkavállaló 
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Főbb felelősségek és tevékenységek 

 

A gondjára bízott gyermekek testi épségére teljes körű felelősséggel tartozik. Köteles 

gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermek foglalkoztatásáról, 

fejlődésük optimális segítéséről az óvodapedagógusok iránymutatása szerint: 

 a gyermekek felügyeletének biztosításánál, 

 a párhuzamosan végezhető tevékenységek megszervezésében és lebonyolításában, 

 a lassabban haladó, egyéni segítséget igénylő gyermekek megsegítésében, 

 a másság elfogadtatásában, 

 a gyermekek biztonságos körülményeinek megteremtésében, a balesetek elkerülésének 

kivédésében, 

 a tevékenységszervezés feltételeinek zökkenőmentes feltételeinek biztosításában, 

 az óvodai ünnepségek, hagyományok megszervezésében, lebonyolításában, 

 

Az óvodapedagógus irányítása alapján segíti a csoportban folyó nevelőmunkát: 

 

 Segíti a gyermekek befogadásának zökkenőmentessé tételét. 

 A kijelölt csoportban az udvarra indulás előtt és a levegőzés után, a fürdőszobában és  

az öltözködésben - vetkőzésben segíti a gyerekeket az óvodapedagógus útmutatásai 

alapján.  

 Támogatja a gyermekek önálló önkiszolgálási tevékenységét, szükség szerint segít az 

óvodapedagógusok elvárásainak megfelelően. 

 Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik, az ételeket az 

óvodapedagógusokkal együtt kiosztja. 

 Segít az altatásban, az alvó gyermekcsoportra szükség szerint felügyel. 

 Csendes pihenő alatt és szabadidejében szemléltető eszközöket készít, azokat 

előkészíti a következő napra. 

 Folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek szükségleteit, igény szerint segít  

(orrtörlés, vécéhasználat, ruhacsere, stb.) 

 Testnevelésre előzetes beosztás szerint a gyermekeket a tornaszobába kíséri, 

vetkőzésben, öltözésben segítséget nyújt a visszakísért csoportnak is. 

 Szükség szerint részt vesz az uzsonna előkészítésében. 

 Ébredés után a csoport szokásainak megfelelően segít az öltözésben, tisztálkodásban. 

 Segít a gyermekek hazabocsátásában. 

 A hitoktatásra a nevelői szobába kíséri a gyerekeket. 

 Gyógytestnevelés előtt és után segít az öltözésben, vetkőzésben, a gyermekeket kíséri 

a folyosón. 

 Sétánál, óvodán kívüli foglalkozásoknál, kirándulásoknál segíti a gyermekek utcai 

közlekedését, a programokon való kulturált részvételét. 

 Óvodapedagógusi útmutatás alapján önállóan egyéni és kiscsoportos fejlesztést végez. 

 Szükség szerint közreműködik a gyermekek orvosi vizsgálatánál, kisebb baleset esetén 

elsősegélyt nyújt. 

 Ismeri az intézmény alapdokumentumait, munkáját ezek alapján végzi. 

 

 

Általános magatartási követelmények 

 

 A gyermekek, a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait 

tiszteletben tartja. 

 Munkatársaival együttműködik. 

 Köteles a munkája során tudomására jutott hivatali titkokat megőrizni 
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 Munkaidején kívül sem tanúsít olyan magatartást, amellyel munkáltatója jó hírnevét, 

gazdasági érdekeit veszélyezteti. 

 Véleménynyilvánításhoz való jogát a munkáltató jó hírnevét, érdekeit súlyosan sértő 

vagy veszélyeztető módon nem gyakorolhatja. 

 

Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi feladatok: 

 

 A munkaidőt munkarendjének megfelelően betartja. 

 Az óvodában, olyan időpontban jelenik meg, hogy munkaidejének kezdetekor a 

megfelelő öltözékben munkavégzésre rendelkezésre álljon. 

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

óvoda vezetőjének, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak.  

 Hiányzás esetén az intézményvezető utasítása alapján helyettesít. 

 Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát, ill. a 

munkavégzés helyét (színház...). 

 Az óvoda tárgyait és eszközeit felelősséggel használja és óvja. 

 A biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírásokat mindenkor betartja. 

 A munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért 

kártérítési felelősséggel tartozik. 

 Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben telefonál, magánügyeit gyorsan, a  

munkafolyamat zavarása nélkül intézi el.  

 

 

Szervezési feladatok: 

 

 Egyezteti a létszámokat, leadja a konyhára. 

 A technikai dolgozók számára megnyitja a jelenléti íveket, havi zárás után lefűzi. 

 Alkalmanként küldeményeket kézbesít az önkormányzatra, más intézménybe. 

 Az óvodai ünnepélyeken, programokon aktívan közreműködik, a szervezési 

feladatokban az intézményvezető és az óvodapedagógus útmutatásai szerint részt vesz. 

 

Együttműködés, kapcsolatok: 

 

 Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az óvodapedagógushoz 

irányítja. 

 A tudomásra jutott információkat titokként kezeli.  

 A szabályzatokat, megállapodásokat, elfogadja, betartja. 

 Kapcsolataiban a tapintat, az elfogadás jellemzi, tiszteli a gyermeket, a szülőt, 

munkatársait.  

 Beszédével, viselkedéskultúrájával példát mutat. 

 Közös óvodai programokon a más csoportba járó gyermekekre azonos figyelmet 

fordít. 

 Magatartásával hozzájárul a jó munkahelyi légkör kialakításához. 

 Elvégzi a vezetők alkalmi megbízásait. 

 Hiányzó felnőtt esetén a kijelölt csoportban segít az intézményvezető utasításai szerint 

 

 

Egyéb rendelkezések: 

 

 A munkatársi és technikai értekezleteken részt vesz. 

 A határidők betartásával kezeli a jelenléti ívet és a szabadságok nyilvántartó lapját. 
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A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, mellyel az intézmény vezetője 

alkalmanként megbízza. 

A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 

 

 

Záradék 

 

Ezen munkaköri leírás 2015. szeptember 1-jétől lép életbe. 

 

 

 

 
Zalaapáti, 201 

 

 

 

 _____________________________ 

 intézményvezető  
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 
DAJKA RÉSZÉRE 

 

 

 

A munkavállaló neve:  

OM:                               

Munkaköre:                 dajka 

Munkavégzés helye:    Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde 

                                       8741. Zalaapáti, Deák Ferenc utca 4. 

Munkaideje:                 heti 40 óra 

Szükséges végzettség, szakképzettség: dajkaképző, vagy érettségi 

Besorolás, bérezés:      jogszabályi előírásoknak megfelelően 

Közvetlen felettese:    óvodapedagógus 

Kinevezési jogkör gyakorlója: intézményvezető 

 

Munkáját az intézményvezető által meghatározott munkarendben, az intézményvezető 

irányítása és ellenőrzése alapján, csoportmunkáját a csoportban dolgozó óvodapedagógus 

irányítása alapján végzi. 

 

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! 

 

 

 

Zalaapáti, 201 

 

 

                                                                  munkavállaló 
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A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartás: 

 

 Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és 

beszédmintájával hasson az óvodás gyermekek fejlődésére.  

 Tisztelje a gyermeket, a szülőt, kapcsolataira a tapintat, az elfogadás legyen jellemző.  

 A tudomására jutott pedagógiai információkat titokként kezelje.  

 Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az óvodapedagógushoz 

irányítsa. A gyerekekről információt, viselkedésükről felvilágosítást a szülőknek nem 

adhat. 

 A gyerekekkel szemben barátságos, kedves, elfogadó, a szülőkkel szemben odafigyelő, 

együttműködő magatartást tanúsít. 

 Tisztában van a gyerekek személyiségi jogaival, azokat semmilyen körülmények között 

sem sérti meg. 

 Tiszteletben tartja és tolerálja a másságot. 

 Részt vesz a gyerekek hátránykompenzálásának segítésében, tehetséggondozásában az 

egyéni bánásmódot igénylő gyermekek kompenzálásában. 

 Óvodai munkája során betartja a világnézeti és politikai semlegességet. 

 Példát mutat kulturált viselkedésével, önmaga tisztaságával, gondozottságával, 

ápoltságával 

 A tudomására jutott hivatali titkokat –intézmény működésével összefüggő belső 

problémák, szakmai vagy munkaügyi viták – köteles megőrizni. 

 

A munkakör célja: 

- Az óvodás és bölcsődés korú gyerekek gondozásának segítése óvodapedagógusi 

irányítással. 

- A gyerekek környezetének tisztán tartása, takarítása az ÁNTSZ előírásainak 

megfelelően. 

 

A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek: 

Gyerekekkel kapcsolatos feladatok 

 A csoportban dolgozó óvodapedagógus által meghatározott napirend szerint segít a 

gyermekek gondozásában, öltöztetésében, a tisztálkodási teendők ellátásában. 

 A mosdóban ügyel a kiérkező gyerekekre, szükség szerint segíti őket mosdó és WC-

használat közben. Az arra rászoruló gyereket lemossa, átöltözteti. 

 Gondoskodik a mosdóban a szappan, WC papír folyamatos biztosításáról. 

 Az óvodapedagógus mellett a nevelési-fejlesztési terveknek megfelelően tevékenyen 

részt vesz a gyermekcsoport életében. (pl. étkezés, gyümölcstál készítés egyes 

tevékenységek /festés, varrás, /segítése, délutáni fektetés) 

 Reggelenként és délután figyel a kíséret nélkül érkező és távozó gyerekekre, ellenőrzi, 

segíti öltözködésüket, szemmel tartja őket a csoportszobába lépésig. 

 Az étkeztetés, melegítőkonyha használata során a HACCP előírásait betartja.  

 Gondoskodik az étel átvételéről (tízórai, ebéd, uzsonna), azt szemrevételezéssel 

ellenőrzi. 

 Tálalás előtt ellenőrzi az étel hőmérsékletét és ételmintát tesz az előírásoknak 

megfelelően. 

 Szükség esetén előkészíti a csoportba szállítandó ételt (tízórait, uzsonnát), majd beviszi 

a csoportba.  

 Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik. 
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 Étkezés után kihordja a használt edényeket. A használt edényeket visszahelyezi a 

tálalóablakba.  

 Étkezések után, az elírásoknak megfelelően elmosogat, kitakarítja a melegítőkonyhát és 

az ebédlőt. 

 A nyugodt pihenés feltételinek megteremtéséhez elvégzi a fektető ágyak lerakását, 

felszedését. 

 Kéthetente gondoskodik a gyerekek ágyneműjének le-és felhúzásáról. 

 A terem szellőztetéséről gondoskodik lefekvés előtt. 

 A játék- és egyéb tevékenységekhez szükséges eszközök előkészítésében 

közreműködik, az óvodapedagógus útmutatásait követve. 

 A gyermek érkezésekor és távozásakor, levegőzés előtt és után szükség szerint segít az 

öltözőben. 

 Türelmes, kedves hangnemmel segíti a nevelőmunkát, a gyermekek szokásrendjének 

alakulását. 

 A napközben megbetegedett gyermekeket felügyeli, ápolja, amíg a szülő érte nem jön. 

Esetleges hányás, hasmenés nyomait eltakarítja, a gyermek ruháit kimosva adja át a 

szülőknek. Elsősegélyt nyújt az arra rászoruló gyerekeknek 

 Séták, kirándulások alkalmával az óvodapedagógusokat segítve kíséri a 

gyermekcsoportot, felügyelve a biztonságos közlekedésre.  

 Az óvodai ünnepélyeken, hagyományokban aktívan közreműködik, a szervezési 

feladatokban a vezető és az óvodapedagógus útmutatásai szerint részt vesz. 

 

A tisztaság megőrzésével kapcsolatos teendők 

 

 Az óvoda helységeit a munkamegosztás rendjében tisztán tartja. 

 A csoportszobát naponta felmossa, portalanítja. 

 A mellékhelyiségek fertőtlenítését, munkarendjének megfelelően minden nap elvégzi. 

 Az hetenkénti nagytakarítás során különös gonddal végzi el a fertőtlenítést a 

termekben, öltözőkben. 

 A tisztító- és mosószereket elkülönítve a gyermekektől, biztonságos helyen tárolja. 

 A játékeszközöket folyamatosan tisztán tartja, a szükséges fertőtlenítést igény szerint 

elvégzi. 

 A gyermekcsoportok textíliáit mossa, vasalja, javítja a megbeszélt munkamegosztás 

szerint. 

 Rendben tartja a fogmosó-és törölközőtartót.  

 A fektető ágyakat bepiszkolódásuk esetén kisúrolja, fertőtleníti. 

 Az ajtókat rendszeresen lemossa, alkalmanként ablakot tisztítja. 

 Elvégzi az évi nagytakarítást, a szükséges festést és fertőtlenítő meszelést. 

 

Általános szabályok 

 Munkahelyén olyan időpontban jelenjen meg, hogy a munkaidejének kezdetekor már 

átöltözve, a munkavégzésre készen álljon. 

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

vezetőjének, kollégájának, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. 

 Munkaidő alatt csak a vezető (ill. a vezetőt helyettesítő óvodapedagógus) engedélyével 

hagyhatja el az óvodát. 

 Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi, egészségügyi 

szabályokat. 

 A baleseti veszélyforrásokat figyeli, azokat haladéktalanul jelenti az 

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

rendeltetésüknek megfelelően kell használnia. Amennyiben kárt okoz, anyagi 

felelősséggel tartozik. 

 Munkabeosztás alapján záráskor ellenőrzi az ajtók, ablakok bezárását, az óvoda 

helyiségeinek áramtalanítását. 

 A munkatársi értekezleteken részt vesz. 

 Az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik. Nyitja és zárja az óvoda kapuit, a 

bejárati ajtót. 

 A környezet esztétikai rendjének megteremtésében aktívan közreműködik. 

 A rábízott növények gondozásában részt vesz. 

 Tervezi és vezeti a felhasznált tisztító- és mosószer mennyiségét az intézményvezetővel. 

A számára kiadott tisztító- és mosószert gazdaságosan használja. 

 Az óvoda textíliáival, evőeszközeivel, edényeivel a leltár szerint elszámol. 

 Munkakörülményei javításához szükséges tárgyi feltételek fejlesztéséhez a költségvetés 

tervezésénél javaslatot tehet. 

 Szükség esetén elvégzi azokat a munkakörébe nem tartozó feladatokat is, amellyel az 

intézményvezető időnként megbízza (pl. postázás). 

 Felkérésre tűzvédelmi felelősi feladatot vállalhat. 

 Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használja a telefont, magánügyeit 

gyorsan (mindössze 3-5 percben), a munkafolyamat zavarása nélkül intézze el. 

 Az óvodai nevelés eredményességéhez munkájával nyújtson minőségi szolgáltatást. 

 Tevékenyen vegyen részt a minőségfejlesztés megvalósításában (kérdőívek kitöltése, 

önképzés, stb.) 

 Járuljon hozzá az óvoda jó munkahelyi légkörének kialakításához! 

 Alkotó módon működjön együtt az óvodapedagógusokkal és munkatársaival. 

 

 

A dajka berendelhető: 

 Helyettesítés céljából 

 Munkatársi értekezletre 

 Gyermekek kíséretének biztosítására (orvosi vizsgálathoz, sétához, kiránduláshoz, 

színházlátogatáshoz, stb.) 

 

 

A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, mellyel az intézmény vezetője 

alkalmanként megbízza. 

A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 

 

 

Záradék 

 

Ezen munkaköri leírás 2015. szeptember 1-jétől lép életbe. 

 

 

 

Zalaapáti, 201    

                

 

  intézményvezető 
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Adatkezelési szabályzat 
 

 

 Szervezeti és Működési Szabályzat  

Melléklete 
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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

A Magyar Köztársaság Országgyűlése Magyarország európai uniós jogharmonizációs 

kötelezettségeinek teljesítése érdekében megalkotta a 2003. évi XLVIII. törvényt a személyes 

adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 

módosítását.  

 

A Zalaapáti Napközi Otthonos Óvoda 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. 

 Megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállomány véletlen 

vagy jogtalan megsemmisítése, vagy jogtalan hozzáférés megakadályozására. 

 Az adatalany szerezzen tudomást személyes adatainak állományáról, annak céljairól, az 

adatkezelő személyéről. 

 Az adatalany kapjon lehetőséget az adatok helyesbítésére. 

 Az adatalany jogorvoslattal élhessen adatvédelmi jogsérelme esetén. 

 A Zalaapáti Napközi Otthonos Óvoda vezetője gondoskodik az adatok biztonságáról, 

megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a törvény érvényre 

juttatásához szükséges. 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATUNK JOGSZABÁLYI ALAPJA ÉS CÉLJA  

 

Az intézményünkben folyó adatkezelés és továbbítás rendjét jelen adatkezelési szabályzat 

határozza meg. 

 

a) Adatkezelési szabályzatunk az alábbi jogszabályok alapján készült: 

- A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. 

évi LXIII. törvény (a továbbiakban „adatvédelmi törvény”) 

- A 2003. évi XLVIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény módosításáról  

- A közoktatásról szóló 1992. évi LXXIX. törvény  

 

b) Az adatkezelési szabályzat legfontosabb céljai az alábbiak: 

- a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. 

évi LXIII. törvény végrehajtásának biztosítása, 

- az intézményi adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak rögzítése, 

- azon személyes és különleges adatok körének megismertetése az intézménnyel 

jogviszonyban állókkal, amelyeket a gyermekekről, a közalkalmazottairól az 

intézmény nyilvántart, 

- az adattovábbításra meghatalmazott alkalmazottak körének rögzítése, 
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- az adatok továbbítási szabályainak rögzítése, 

- a nyilvántartott adatok helyesbítési, törlési rendjének meghatározása, 

- az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai, és érvényesítésük rendjének 

közlése. 

 

Összefoglalva tehát szabályzatunk célja az adatkezelésben érintett személyek egyértelmű és 

részletes tájékoztatása az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az 

adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult 

személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. 

 

Az adatkezelési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 
 

Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogát gyakorolja az 

óvodák szülői közössége, amelyet a zárófejezetben aláírásukkal igazolnak. 

Jelen adatkezelési szabályzatot szülők megtekinthetik a vezetői irodában. 

 

Az adatkezelési szabályzat személyi és időbeli hatálya 
 

a) Az adatkezelési szabályzat betartása az intézmény vezetőjére, valamennyi 

közalkalmazottjára nézve kötelező érvényű. 

b) Az adatkezelési szabályzat az elfogadás jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és 

határozatlan időre szól. 

c) Adatkezelési szabályzatunkat, a jóváhagyást követő dátummal létesített közalkalmazotti 

jogviszony esetén a közalkalmazott köteles tudomásul venni, erről a munka törvénykönyve 76. 

§ /6/-/7/ bekezdése, valamint a 76/B § szakaszai szerint készült írásos tájékoztatóban figyelmét 

fel kell hívni. 

 

 

1. AZ INTÉZMÉNYBEN NYILVÁNTARTOTT ADATOK KÖRE 

 

A nyilvántartott adatok körét a közoktatási törvény 2. számú mellékletének „ A közoktatási 

intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok” fejezete rögzíti. Ezek 

az adatok kötelezően nyilvántartandóak az alábbiak szerint.  

 

Az alkalmazottak nyilvántartott és kezelt adatai 
 

A közoktatási törvény alapján nyilvántartott alkalmazotti adatok: 

 

a) név, születési hely és idő, állampolgárság 

b) állandó lakcím és tartózkodási hely, telefonszám 

c) munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok, így különösen 

- iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása, 

- munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, besorolással 

kapcsolatos adatok, 

- alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek, 

- munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre 

irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés, 

- munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelő 

tartozás és annak jogosultja, 

- szabadság, kiadott szabadság, 

- alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei, 

- az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei, 
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- az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei, 

- a többi adat az érintett hozzájárulásával. 

 

A törvény által kötelezően kezelendő adatokon kívül az intézmény az illetmények átutalása 

céljából kezeli a közalkalmazottak bankszámlájának számát. 

 

A gyermekek nyilvántartott és kezelt adatai 
 

A közoktatási törvény alapján nyilvántartott adatok: 

 

a) A gyermek neve, születési helye és ideje, állampolgársága, állandó lakásának és 

tartózkodási helyének címe és telefonszáma, nem magyar állampolgár esetén a 

tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma 

b) szülő neve, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe, telefonszáma 

c) az óvodai jogviszonnyal kapcsolatos adatok,– felvétellel kapcsolatos adatok –Felvételi és 

mulasztási napló. 

- a gyermek fejlődésére vonatkozó adatok, mérések, iskolaérettségi vizsgálati 

eredmények, jellemzés. 

- A Nevelési Tanácsadó jellemzései, illetve egyéb gyermekvédelmi, vagy a gyermek 

fejletségére vonatkozó külsős szakemberek által küldött adatok, 

- a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok, 

- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek,  

- Esetleges bírósági, Gyámhatósági döntések. 

d/ a gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 

e/ a többi adat az érintett szülő hozzájárulásával. 

 

 

2. AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK RENDJE 

 

A pedagógusok adatainak továbbítása 
 

Az intézmény pedagógusainak a 2.1 fejezet szerint nyilvántartott adatai továbbíthatók a 

fenntartónak, a kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, helyi 

önkormányzatnak, államigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések 

ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak. 

 

A gyermekek adatainak továbbítása 

 

Az intézmény csak azokat a gyermekre vonatkozó adatokat továbbítja, amelyeket 

jogszabály rendel el. Az elrendelést a közoktatási törvény 2. számú mellékletének „A 

közoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok” 

fejezete rögzíti. Ennek legfontosabb és óvodánkban leggyakrabban előforduló esetei: 

 

A gyermekek adatai továbbíthatók-minden esetben a szülő és gondviselő tudtával és 

beleegyezésével: 

 

a) fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv, 

nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat 

b) tanulási nehézségre, magatartási rendellenességre, a beilleszkedési zavarra, sajátos nevelési 

igényre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek 

c) a gyermek iskolai felvételével, kapcsolatosan az érintett iskolához,  
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d) az egészségügyi, feladatot ellátó intézménynek a gyermek egészségügyi állapotának 

megállapítása céljából-óvoda orvosa, fogorvos. 

e) a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és 

ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek, veszélyeztetettségének 

feltárása, megszüntetése céljából 

 

Az intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelynek a jogszabályokban biztosított 

kedvezményekre való igényjogosultság (étkezési kedvezmények) elbírálásához és igazolásához 

szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult 

személye és a kedvezményre való jogosultsága. 

 

 

3. AZ ADATKEZELÉSSEL FOGLALKOZÓ ALKALMAZOTTAK KÖRÉNEK 

MEGHATALMAZÁSA 

 

Az intézmény adatkezelési tevékenységéért, jelen adatkezelési szabályzat 

karbantartásáért az intézmény vezetője az egyszemélyi felelős. Jogkörének gyakorlására 

az ügyek alább szabályozott körében helyetteseit, az egyes pozíciókat betöltő 

pedagógusokat hatalmazza meg. 

 

A nem szabályozott területeken az adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat az intézmény 

vezetője személyesen vagy – utasítási jogkörét alkalmazva – saját felelősségével látja el.  
 

A vezető személyes feladatai: 

- a 2.2 fejezet a) és b) szakaszában meghatározott adatok továbbítása, 

- a 3.2 fejezet a) és b) szakaszában meghatározott adatok továbbítása, 

- a 2.1 és 2.2 fejezetekben meghatározott adatok kezelésének rendszeres ellenőrzése, 

- a 3.1 és 3.2 fejezetekben meghatározott adattovábbítás rendszeres ellenőrzése, 

- a 2.2 fejezet f) szakaszában meghatározott egyéb adatok kezelésének elrendelése, az 

érintettek hozzájárulásának beszerzése. 

Az intézményben folyó adatkezelési tevékenység során adatkezelői feladatokat látnak el az 

alábbi közalkalmazottak a beosztás után részletezett tevékenységi körben.  

 

Tagóvoda vezető, vezető- helyettes: 

 

- a munkaköri leírásukban meghatározott felosztás szerint felelősek a 2.2 fejezet c), 

szakaszaiban meghatározott adatok kezeléséért, 

- a 3.2 fejezet e),  szakaszaiban szereplő adattovábbítás vezetői meghatalmazással. 

- beosztottjainak az érvényes munkaköri leírások szerint feladatait továbbadhatja, az 

adatkezelői feladatkörért azonban személyes felelősséggel tartozik az alábbi körben, 

- a 2.1 fejezet c) szakasza szerint munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra 

vonatkozó összes adat kezelése, 

- a 2.1 fejezetben részletezett adatok továbbítása a 3.1 fejezetben meghatározott 

esetekben, 

- a pedagógusok és alkalmazottak személyi anyagának kezelése, 

- a tanulók adatainak kezelése a 2.2 a), b), e) szakaszai szerint 

- a pedagógusok és alkalmazottak adatainak kezelése a 2.1 a) és b) szakaszai szerint 

- adatok továbbítása a 3.2 d) szakaszában meghatározott esetben. 
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Óvodapedagógusok: 

- a 3.2 fejezet b), c), d), e), szakaszában szereplők közül a nevelőtestületen belül, 

valamint a szülőnek, a vezető, és gyermekvédelmi felelős bevonásával. 

- a 2.2 fejezet d) szakaszában meghatározott tanulói baleseteket a tudomásszerzés 

napján köteles továbbítani a munkavédelmi felelősnek. 

 

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős:  

- a 2.2 fejezet c,) d) szakaszában szereplő adatok, 

- a 3.2 fejezet d), e), szakaszában szereplő adattovábbítás 

 

Munkavédelmi felelős: (intézményvezető) 

- 2.2 fejezet d) szakaszában meghatározott nyilvántartás vezetése és az adatok 

jogszabályban előírt továbbítása. 

 

 

4. AZ ADATKEZELÉS TECHNIKAI LEBONYOLÍTÁSA 

 

Az adatkezelés általános módszerei 

 
Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet: 

- nyomtatott irat 

- elektronikus adat 

 

Az adatkezelő lapok hagyományos nyomtatott formában vagy számítógépes módszerrel is 

vezethetők. Az oktatási miniszter az elektronikus módszert kötelezően is elrendelheti. 

 

Az alkalmazottak személyi iratainak vezetése 

 

Személyi iratok 

Személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával 

keletkezett – adathordozó, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor, fennállása alatt, 

megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik, és a közalkalmazott személyével 

összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz. 

 

A személyi iratok köre az alábbi: 

- a közalkalmazott személyi anyaga 

- a közalkalmazott tájékoztatásáról szóló irat 

- a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok (például 

illetményszámfejtéssel kapcsolatos iratok) 

- a közalkalmazott bankszámlájának száma 

- a közalkalmazott saját kérelmére kiállított, vagy önként átadott adatokat tartalmazó 

iratok 

- a pedagógusértékelés rendszerrel összefüggő iratok, dokumentumok. 

 

A személyi iratokra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek 

alapja: 

- a közokirat vagy a közalkalmazotti írásbeli nyilatkozata, 

- a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése, 

- bíróság vagy más hatóság döntése, 
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- jogszabályi rendelkezés. 

 

A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek jogosultak: 

- az intézmény vezetője és helyettese- tagóvoda vezetője /a pedagógusértékelés 

dokumentációját is a nevelőtestületi felhatalmazás alapján. 

- saját kérésére az érintett közalkalmazott. 

 

A személyi iratok védelme 

A személyi iratok kezelői kizárólag az alábbi személyek lehetnek: 

- az intézmény vezetője 

- a tagóvoda vezetője 

A személyi iratokat és a személyi adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisülés, valamint a 

véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb 

informatikai eszköz útján történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása 

érdekében az adatkezelőnek és az adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket 

(ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés után a hálózatról való törlés) kell tennie. 

 

A személyi anyag vezetése és tárolása 

A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a 

közalkalmazott személyi anyagának összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen 

szabályzat szerint kezeli. A személyi anyagban az 5.2.1 fejezetben felsoroltakon kívül más 

anyag nem tárolható. A személyi anyagot tartalmuknak megfelelően csoportosítva, 

keletkezésük sorrendjében, az e célra személyenként kialakított gyűjtőben zárt szekrényben kell 

őrizni. 

A személyi anyag része az 1992. évi XXXIII. törvény 5. sz. melléklete szerint vezetett 

közalkalmazotti alapnyilvántartás, amely szabályzatunk mellékletét képezi. A közalkalmazotti 

alapnyilvántartás első alkalommal papír alapon készül, majd a továbbiakban számítógépes 

módszerrel is vezethető. A számítógéppel vezetett közalkalmazotti alapnyilvántartást ki kell 

nyomtatni a következő esetekben: 

- a közalkalmazotti jogviszony első alkalommal való létesítésekor 

- a közalkalmazott áthelyezésekor 

- a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor 

- ha a közalkalmazott adatai lényeges mértékben megváltoztak 

A közalkalmazott az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles tájékoztatni a 

munkáltatói jogkör gyakorlóját, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről. 

A személyi anyag vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért az intézmény vezetője a felelős.  

 

A gyermekek személyi adatainak vezetése, védelme 

A gyermekek személyi adatainak kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek 

- az intézmény vezetője 

- a tagóvoda vezetője 

- a vezető helyettes 

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 

nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és 

sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik, 
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a személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és az adat 

továbbítójának külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés után 

a hálózatról való törlés) kell tennie. 

 

A gyermekek személyi adatainak vezetése és tárolása 

Az óvodai jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a gyermekek személyi 

adatainak összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint kezeli. A 

személyi adatok között a 2.2 fejezetben felsoroltakon kívül más anyag nem tárolható. A 

személyi adatokat csoportonként az alábbi nyilvántartásokban kell őrizni: 

- előjegyzési napló 

- beírási, és mulasztási napló 

- csoportnapló 

 

Az összesített gyermekadat nyilvántartás 

 
Célja az óvodát igénybevevő gyermekek legfontosabb adatainak naprakész tárolása, a 

szükséges adatok biztosítása, igazolások kiállítása tanügy-igazgatási feladatok folyamatos 

ellátása céljából. Az összesített tanulói nyilvántartás a következő adatokat tartalmazhatja: 

- a gyermek neve csoportja 

- születési helye és ideje, anyja neve 

- állandó lakcíme, tartózkodási helye, telefonszáma 

A gyermek adat nyilvántartás minden év szeptember 1-jéig első alkalommal papír alapon 

készül, majd a továbbiakban számítógépes módszerrel vezethető. A számítógéppel vezetett 

nyilvántartás folyamatosan pontos és teljes vezetéséért az intézményvezető és a tagintézmény-

vezető felelős. Tárolásának módjával biztosítani kell, hogy az adatokhoz illetéktelen személy 

ne férhessen hozzá. Az elektronikus formában vezetett nyilvántartás másodpéldányban történő 

tárolását biztosítani kell.  

 

A gyermek és szülője az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles tájékoztatni 

az óvodát, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről. 

 

 
5. 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 óvoda vezető, a gyermekek adatainak estében az óvodapedagógus feladata és 

felelőssége, a munkaköri leírásban szereplő ügykörével megegyezően. 

 

 

6. A KÖZOKTATÁS INFORMÁCIÓS RENDSZERE (KIR) 
 

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 KIR keretében folyó adatkezelés tekintetében az adatkezelő a hivatal. 
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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. 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 KIR - ben 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. 

A KIR nyilvántartás a gyermek 

 nevét, 

 nemét, 

 születési helyét és idejét, 

 társadalombiztosítási azonosító jelét, 

 oktatási azonosító számát, 

 anyja nevét, 

 lakóhelyét, tartózkodási helyét, 

 állampolgárságát, 

 sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét, 

 jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét, 

 nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját, 

 jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot, 

 nevelésének, oktatásának helyét, tartalmazza. 

A KIR adatkezelője a KIR - ben nyilvántartott személyek természetes személyazonosító adatait 

és lakcímét azonosítás céljából elektronikus úton megküldi a személyi adat- és 

lakcímnyilvántartás központi szervének. A sikeres azonosítást követően a személyi adat- és 

lakcímnyilvántartás központi szerve kapcsolati kódot képez, amelyet azonosítás céljából 
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megküld a KIR adatkezelőjének. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve az 

azonosított természetes személy természetes személyazonosító adatainak és lakcímének a 

személyi adat- és lakcímnyilvántartásban bekövetkezett változásáról a kapcsolati kódon értesíti 

a KIR adatkezelőjét. A KIR adatkezelője a jelen bekezdés szerint tudomására jutott 

adatváltozást a KIR - ben a köznevelési intézmény egyidejű értesítésével hivatalból vezeti át. 

A tanulói nyilvántartásban adatot a tanulói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől 

számított harminc évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik 

a nyilvántartásba. 

Az alkalmazotti nyilvántartás tartalmazza az alkalmazott 

 nevét, anyja nevét, 

 születési helyét és idejét, 

 oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát, 

 végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét, 

a diploma számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, szakképzettség, a 

pedagógus-szakvizsga, PhD megszerzésének idejét, 

 munkaköre megnevezését, 

 munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját, 

 munkavégzésének helyét, 

 jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét, 

 vezetői beosztását, 

 besorolását, 

 jogviszonya, munkaviszonya időtartamát, 

 munkaidejének mértékét, 

 tartós távollétének időtartamát. 

 

Az alkalmazotti 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, továbbá az adatok pontosságának, teljességének, időszerűségének biztosítása, 

valamint a pedagógusigazolvány igénylésével kapcsolatos eljárás keretében azonosítás céljából 

a személyi adat- és lakcímnyilvántartó szerv részére. 

A KIR adatkezelője a KIR-ben nyilvántartott személyek természetes személyazonosító adatait 

és lakcímét azonosítás céljából elektronikus úton megküldi a személyi adat- és 

lakcímnyilvántartás központi szervének. A sikeres azonosítást követően a személyi adat- és 

lakcímnyilvántartás központi szerve kapcsolati kódot képez, amelyet azonosítás céljából 

megküld a KIR adatkezelőjének. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve az 

azonosított természetes személy természetes személyazonosító adatainak és lakcímének a 

személyi adat- és lakcímnyilvántartásban bekövetkezett változásáról a kapcsolati kódon értesíti 

a KIR adatkezelőjét. A KIR adatkezelője a jelen bekezdés szerint tudomására jutott 

adatváltozást a KIR-ben a köznevelési intézmény egyidejű értesítésével hivatalból vezeti át. 

A társadalombiztosítási azonosító jel bejegyzésére irányuló kérelem esetén a 

társadalombiztosítási azonosító jel hitelességét a KIR adatkezelője az országos 

egészségbiztosítási szerv nyilvántartásával elektronikus úton megfelelteti. Eltérés esetén a 

személyi- és lakcím adatok helyességére vonatkozó rendelkezéseket alkalmazza. 
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7. A PEDAGÓGUSIGAZOLVÁNY 

 

A munkáltató a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak részére - kérelemre - 

pedagógusigazolványt ad ki. 

 A pedagógusigazolványt a Közoktatási Információs Iroda készítteti el és a 

munkáltató útján küldi meg a jogosult részére. A pedagógusigazolvány a közoktatás 

információs rendszerében található adatokat tartalmazhatja. 

 A pedagógusigazolvány tartalmazza továbbá az igazolvány számát, a jogosult 

fényképét és aláírását. 

 A pedagógusigazolványt jogszabályban meghatározottak szerint kell igényelni. Az 

igényléshez szükséges adatok a pedagógusigazolvány elkészítéséhez továbbíthatók. 

 A pedagógusigazolvány elkészítője az adatokat az igazolvány érvényességének 

megszűnését követő öt évig kezelheti. Az adatkezelés kizárólagosan a 

pedagógusigazolvány elkészítését, az adatok tárolását és a Közoktatási Információs 

Irodával történő egyeztetését foglalja magában. 

 

 
8. AZ ADATNYILVÁNTARTÁSBAN ÉRINTETT ALKALMAZOTTAK, 

GYERMEKEK ÉS SZÜLŐK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK RENDJE 

 

Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintettek adatainak módosítására 

 
Az adatkezelés által érintett személlyel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az 

adatszolgáltatás önkéntes, vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az 

adatkezelést elrendelő jogszabályt is. 

A közalkalmazott, a gyermek gondviselője tájékoztatást kérhet személyes adatainak 

kezeléséről, valamint kérheti személyi adatainak helyesbítését, illetve kijavítását, amelyet az 

adatkezelő köteles teljesíteni. A gyermek gondviselője jogosult megismerni, hogy az 

adatkezelés során adatait kinek, milyen célból és milyen terjedelemben továbbították. 

A közalkalmazott a közokirat, illetve a munkáltató döntése alapján bejegyzett adatok 

helyesbítését, vagy törlését csak közokirat, illetve a munkáltató erre irányuló nyilatkozata, vagy 

döntésének az illetékes szervek által történt megváltoztatása alapján kérheti. 

 

A gyermek gondviselője kérésére az intézmény vezetője, illetve a tagóvoda vezetője 

tájékoztatást ad az intézmény által kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által 

feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó 

nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és 

milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az intézmény vezetője a kérelem 

benyújtásától számított 30 napon belül írásban, közérthető formában köteles megadni a 

tájékoztatást.  

 

 

Az érintett személyek tiltakozási joga 
 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

a) A személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő 

jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény 

rendelte el. 

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-

kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, 
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c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 

 

Az intézmény vezetője – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a 

kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, 

és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az 

adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – 

megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett 

intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot 

korábban továbbított, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Amennyiben az érintett a meghozott döntéssel nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől 

számított 30 napon belül – az adatvédelmi törvény szerint bírósághoz fordulhat. 

 

A bírósági jogérvényesítés lehetősége 
 

Ha az intézmény adatkezelési tevékenysége során az érintett jogait megsérti, az érintett 

közalkalmazott, valamint a gyermek gondviselője az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A 

bíróság az ügyben soron kívül jár el.  

 

 

 

Záró rendelkezések 
 

Az adatkezelési szabályzatot a nevelőtestület módosíthatja a jogszabályokban meghatározott és 

e szabályzatban jelzett közösségek egyetértésével és a fenntartó jóváhagyásával. 

 

Zalaapáti, 2015.szeptember1. 

 

 

      ……………………………………………………

                                                                                                                                                   

                                                                           Intézményvezető 

                                                                 

 

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

                                                                                 Tagóvoda vezető 

 

 

Az óvoda szülői közössége, felhatalmazása alapján aláírásunkkal tanúsítjuk, hogy az 

adatkezelési szabályzat elkészítéséhez és elfogadásakor egyetértései jogunkat 

gyakoroltuk. 

 

 

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

                                                                                            Szülői munkaközösség elnöke  
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 
 

 

 

1. Véleményezte: 

A szülői képviselet, a Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda, és Mini Bölcsőde  SZMSZ-

ének elfogadásához magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez a 

véleményezési jogát korlátozás nélkül, a jogszabályban meghatározott határidő 

biztosításával gyakorolta. A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott 

meg. 

 

 

__________________________ ____________________________ 

 Dátum Szülői Közösség 

 

 

2. Elfogadta 

A Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda, és Mini Bölcsőde nevelőtestülete határozatképes ülésén 

készült jegyzőkönyvben szereplő 100 %-os igenlő elfogadó határozat alapján 2017. 

augusztus 30-án.  

 

 

__________________________ ___________________________ 

 Dátum Nevelőtestület 

 

 

3. Jóváhagyta 

Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát a nevelőtestület képviseletében döntési 

hatáskörében, jóváhagyta az intézmény vezetője.  

 

 

_________________________ ____________________________ 

 Dátum Intézményvezető 

 

 

4. Érvényességi nyilatkozat 

      2017. szeptembert 1-től visszavonásig. 

 

5. Felülvizsgálat, értékelés időpontja: 5 évente 

 

6. Módosítás előírásai 

 Törvényi változás esetén 

 Feladatváltozás esetén 

 A nevelőtestület 2/3-os többségi kezdeményezése alapján, a nevelőtestület dönt 

a módosítás elfogadásáról 

 Írásbeli előterjesztés nevelőtestületnek, óvoda vezetőségnek. 

  

7. Nyilvánosságra hozatala: 

      A fenntartó és a partnereink által megtekinthető a vezetői irodában és minden   

      csoport szobában. 

 

8.  A különös közzétételi lista az óvoda honlapján illetve az intézmény faliújságján 

megtalálható. 


