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Bevezető 
 

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

Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi. 

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 szabályzatot a nevelőtestület fogadja el a szülői közösség véleményezését követően, és az 

intézményvezető jóváhagyásával válik érvényessé. 

 

AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

I. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya 

1.  A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 

A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, 

az intézmény működésének belső rendjét, a külső kapcsolatokra vonatkozó 

megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal át más 

hatáskörbe. 

A szervezeti és Működési Szabályzat az intézmény pedagógiai programjában rögzített cél 

és feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását szabályozza. 

2.  A Szervezeti és Működési Szabályzat a következő törvények alapján készült: 

 1992. évi XXXIII. törvény: A közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) 

 1993. évi LXXIX. törvény: A közoktatásról 

 2011. évi CXC. törvény:   A nemzeti köznevelésről 

 2012. évi I. törvény :   A Munka Törvénykönyvéről  

 1997. évi XXXI. törvény: Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

 1993. évi III. törvény:  A szociális igazgatásról és szociális ellátásról  

 2010. évi XC. törvény  Az egységes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények  

megalkotásáról, illetve módosításáról 

 2011. évi CXCV. törvény  Az Államháztartásról 

A Szervezeti és Működési Szabályzat alapjául szolgáló rendeletek a következők: 

 20/2012.(VIII. 31.)  EMMI rendelet az emberi erőforrások miniszterének a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

végrehajtásáról 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

 Pedagógiai Program 

 Intézményi Minőség Irányítási Program 

 Az alapító okirat száma: 25/2013. (I.30.) ÖKT. számú határozatával elfogadott. 

II . Az intézmény  jellemzői,  jogállása  és  gazdálkodási  módja 

A költségvetési szerv neve: Lenti Napközi Otthonos Óvoda 

A költségvetési szerv székhelye: 8960 Lenti, Vörösmarty u. 41. 

Telephelye: 8960 Lenti, Petőfi S. u. 25. 

OM azonosító: 037259 

Férőhely száma: 275 fő 

Férőhely száma feladatellátási helyenként: 

A 8960 Lenti, Vörösmarty u. 41. szám alatti feladatellátási hely férőhely száma: 150 

A 8960 Lenti, Petőfi S. u. 25. szám alatti feladatellátási hely férőhely száma: 125 

A költségvetési szerv Magyar Államkincstárnál nyilvántartott törzsszáma: 667508 
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A törzskönyvbe történő bejegyzés dátuma: 2000. 07. 01. 

A törzskönyvben nyilvántartott alakulással kapcsolatos adatok: Az alapítás módja: 

jogelőd nélküli alakulás 

Az alapítás dátuma: 2000. 07. 01.  

A költségvetési szerv típusa: alapfokú nevelési-oktatási intézmény 

A költségvetési szerv működésének kezdete: 2000. július 1. 

A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. pont a) alpontja és r) alpontja 

alapján gondoskodik az óvodai nevelés, valamint a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos 

nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése köznevelési alapfeladat ellátásáról.  

A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
Szakágazat száma: 851020 

Szakágazat megnevezése: Óvodai nevelés 

A költségvetési szerv tevékenységi körében meghatározott feladatokat alaptevékenységként, 

teljesítési kötelezettséggel látja el. Vállalkozási tevékenységet nem folytat, de a költségvetési 

szerv tevékenységi körében szabad kapacitását hasznosíthatja. 

A költségvetési szerv tevékenységi köre: 

Szakfeladat száma, megnevezése: 

493909 Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

562917 Munkahelyi étkeztetés  

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890443 Egyéb közfoglalkoztatás 

Sajátos nevelési igényű gyermek az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a 

szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

Az intézmény ellátja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai integrációs 

nevelését. 

Az intézmény ellátja a gyógytestnevelés feladatát. 

Az óvoda részletes feladat meghatározása: 

Az óvodai nevelés feladatrendszerét, nevelési célkitűzéseit, pedagógiai tevékenységének 

általános elveit, szakmai követelményeit a mindenkori közoktatási jogszabályok és az 

óvoda működésére vonatkozó hatályos országos program és helyi alapprogram határozza 

meg. 

Az óvodai nevelés célja az óvodáskorú gyermekek sokoldalú, harmonikus nevelése, 

amely átfogja a gyermeki személyiség egészét, biztosítja a testi, értelmi és közösségi 

fejlődést, az iskolai életmódra felkészítést. 

A költségvetési szerv engedélyezett álláshelye: 38 fő, ebből 23 fő óvodapedagógus, 10 fő 

dajka-takarító, 1 fő gondozó – takarító, 1 fő óvodatitkár és 3 fő pedagógiai asszisztens.  

A költségvetési szerv működési köre: Lenti város teljes közigazgatási területe, 

                                                                Mikekarácsonyfa község teljes közigazgatási területe 

                                                                Zebecke Község teljes közigazgatási területe 

                                                                Kissziget község teljes közigazgatási területe 

                                                                Ellátja azoknak a gyermekeknek a nevelését, 
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                                                                gondozását, akiket a szülők a szabad 

                                                                intézményválasztás joga alapján az óvodába írattak  

                                                                be, és felvételt nyertek. 

A költségvetési szerv alapítója, alapítói jog gyakorlója neve és székhelye:  
 Lenti Város Önkormányzata   

 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. 

A költségvetési szerv fenntartójának neve és székhelye:   

            Lenti Város Önkormányzata   

 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.      

 A költségvetési szerv működtetőjének neve, székhelye: 

           Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete      

           8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.  

 A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
           Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete      

           8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.  

A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

  Önállóan működő költségvetési szerv. 

 

A költségvetési szerv jogállása:   Önálló jogi személy. 

Pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Gazdasági 

Ellátó Szervezet Lenti látja el, mint önállóan 

működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A 

Gazdasági Ellátó Szervezet Lenti főszámlájához 

kapcsolódóan alszámlával rendelkezik. 

A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási rendje: 

A költségvetési szerv élén Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete által a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 326/2013. 

(VIII. 30.) kormányrendelet alapján  megbízott magasabb vezető áll, aki az intézmény 

dolgozói tekintetében munkáltatói joggal rendelkezik. 

A magasabb vezető megbízásával kapcsolatos döntések előtt Mikekarácsonyfa Község 

Polgármesterének véleményét ki kell kérni az érvényben lévő társulási szerződés szerint. 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 

megjelölése: 

A foglalkoztatottak jogviszonya:  

- alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

- munkajogviszonyra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

rendelkezései az irányadók, 

- egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 

évi. IV. törvény rendelkezései az irányadók.  

-  

A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jogosultság: 

Az intézmény saját vagyonnal nem rendelkezik. Lenti Város Önkormányzata tulajdonát 

képezi a Lenti Napközi Otthonos Óvoda épülete (lenti 445. hrsz.- Lenti, Vörösmarty út 

41., lenti 1097 hrsz.- Lenti Petőfi út 25.) és valamennyi használati-berendezési tárgya, 

melyeket az intézmény használatára bocsátott. A költségvetési szerv vezetője az 

intézményi vagyont működteti, illetve az épületet hasznosíthatja, bérbe adhatja. 

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében a 

Lenti Napközi Otthonos Óvodában vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettséggel járó 

munkakör: intézményvezetői munkakör. 
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A szabályzat hatálya 

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a mellékletét képező egyéb szabályzatok betartása 

kötelező érvényű az intézmény minden közalkalmazottjára, az intézménnyel egyéb 

jogviszonyba állókra, az óvodába járó gyermekek közösségére, szüleire vagy törvényes 

képviselőjére. A szabályzatot a nevelőtestület fogadja el a szülői közösség véleményezését 

követően, az intézményvezető jóváhagyásával válik érvényessé és határozatlan időre szól. 

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül kerül az előző SZMSZ. 

Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata: 

 

Hosszú bélyegző: 

Lenti Napközi Otthonos Óvoda 

8960 Lenti 

Vörösmarty út 41. 

 

Hosszú bélyegző: 

Lenti Napközi Otthonos Óvoda   

8960 Lenti 

Vörösmarty út 41. 

Adószám: 16899878-2-20 

 

Körbélyegző: 

Lenti Napközi Otthonos Óvoda 

8960 Lenti, Vörösmarty u. 41. 

 

 

A gazdálkodás módja: 

A fenntartó döntése alapján önállóan működő költségvetési szerv az előirányzatok felett 

teljes jogosultsággal és teljes szakmai önállósággal. 

Az intézményi vagyon tulajdonjoga Lenti Város Önkormányzatát illeti meg. 

Az intézményi vagyon haszonélvezője: Lenti Napközi Otthonos Óvoda. 

A képviselőtestület által jóváhagyott költségvetési koncepciót Lenti Város Önkormányzata 

éves költségvetési rendelete és az intézmény elemi költségvetése tartalmazza. Az intézmény 

közös fenntartásának fedezete a költségvetési törvényben meghatározott normatív 

hozzájárulás, és az egyéb kiegészítő közoktatási hozzájárulás, támogatás. Az intézmény 

fenntartási és működési költségei a fenntartót terhelik. Kiadásai fedezéséhez a működési 

bevételeit,- amely az ellátottak és alkalmazottak térítési díjaiból, valamint pályázati és 

egyéb működési bevételekből áll,- felhasználja. 

Az óvoda önálló Gazdasági Szervezettel nem rendelkezik. Pénzügyi – gazdálkodási 

feladatait Együttműködési Megállapodásban rögzített módon a Gazdasági Ellátó Szervezet 

(a továbbiakban: GESZ) látja el, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

Az óvodában pénzügyi – gazdasági tevékenységet ellátó személyek: 

 Óvodavezető 

 Óvodatitkár 

Feladataikat a GESZ és az óvoda között létrejött Együttműködési Megállapodásban 

rögzített feladatmegosztás szerint végzik el. 

Óvodavezető felelős: 

 Az önállóan működő intézmény gazdálkodásáért 

 Az intézmény költségvetésének betartásáért 

 Gazdálkodással kapcsolatos elszámolási, vagyon nyilvántartási, vagyonvédelmi 

rendjének betartásáért 
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 Végzi a kötelezettségvállalással, utalványozással kapcsolatos feladatokat, 

betartja az ellenjegyzésre vonatkozó előírásokat 

 A GESZ vezetőjével közösen kidolgozza a költségvetési tervet, jelzi a szükséges 

előirányzat módosítási igényt 

 Az intézményben foglalkoztatott dolgozók munkáltatásával kapcsolatos jelentési 

feladatokhoz adatokat szolgáltat a GESZ felé 

Óvodatitkár felelős: 

 Pénztárban készpénz kezeléséért, megőrzéséért 

 Vezeti a pénztárral kapcsolatos nyilvántartásokat és elszámolásokat 

 Felméri és jelzi a készpénzszükségletet 

 Végzi a számlázással kapcsolatos feladatokat 

 Vezeti a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartását 

 Vezeti a kis értékű tárgyi eszközök nyilvántartását. 

 A vegyi áru átvétele és kezelése, és kiadása. 

III. Az intézmény feladatai, alapdokumentumai és jogosultságai 

1. Alap- és egyéb feladatok 

Alapfeladat: 

Az óvodai ellátás keretében a 3 – 6 – 7, indokolt esetben 8 éves óvodáskorú 

gyermekek – sajátos nevelési igényű is – nevelése, gondozása és iskolára való 

felkészítése – óvodai neveléshez kapcsolódóan. 

A létesítmény szolgáltatásait igénybe vevők – intézményi vagyon működtetéséhez 

kapcsolódóan. 

Az intézményi étkeztetést igénybe vevők – étkeztetéshez kapcsolódóan. 

Egyéb feladat: 

Fakultatív foglalkoztatás a szülők igényei alapján. 

2. Az intézmény alapdokumentumai 

Az intézmény tartalmi működését a Pedagógiai Program határozza meg, amely az 

Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára épülve tartalmazza a feladatellátás 

szakmai alapjait: 

A Pedagógiai Program, az SZMSZ és a Házirend megtalálható: 

 Valamennyi gyermekcsoportban 

 Vezetői és a vezető helyettesi irodában: az intézmény hivatali munkaidejében 

Megtekinthető: 7
30

 – 16 
00

 : Hétfő  -  Csütörtökig – előzetes egyeztetés 

alapján (telefon vagy  személyesen) 

Az intézmény egy nevelési évre szóló munkaterve a feladatok megvalósításának 

konkrét tevékenységeit és munkafolyamatait tartalmazza az időpontok és a határidők 

kitűzésével, valamint a felelősök megjelölésével. A munkatervet a nevelőtestület 

minden év október 1-éig véglegesíti. 

3. Az intézmény jogosultságai 

Az óvodai szakvélemény kiállítása. 

Felmentés a rendszeres óvodába járás alól. 

5 éven felüliek rendszeres óvodába járási kötelezettségével kapcsolatos írásos 

dokumentáció. 

IV.  AZ  INTÉZMÉNY  SZERVEZETI  FELÉPÍTÉSE  ÉS  VEZETÉSE 

1. Szervezeti egységek és vezetői szintek 

A szervezeti egységekhez kapcsolódó vezetői szintek meghatározásánál, azt az alapelvet 

érvényesítjük, hogy az intézmény feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi 

követelményeknek megfelelően, magas színvonalon lássa el. 

A munkavégzés a racionális és gazdaságos működtetés, valamint a helyi adottságok, 

körülmények és igények figyelembevételével történjék. 

2. A szervezeti egységek kapcsolattartási rendje 
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Az alkalmazottaknak úgy kell a közvetlen együttműködést megvalósítani, hogy az 

intézményi feladatok ellátása zavartalan és zökkenőmentes legyen. 

 

V. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJE 

1.  Az intézmény vezetője:            Gál  Elekné 

     Cím:    8960  Lenti,  Vörösmarty u. 41 

     Elérhetősége:   Székhely óvoda  

     óvodai nevelési napokon (hétfőtől csütörtökig) 7
30

- 16
00  

, (pénteken) 7
30

- 13
30 

 

     E-mail cím:   lentiovi@lenti.hu 

     Telefon:    92/551 – 030 

Az intézmény vezetőjét Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete nevezi ki, a 

vonatkozó jogszabályok betartásával.  

2.   Az intézményvezető jogköre 

Az intézmény vezetőjének a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szerint 

feladata különösen, hogy irányítja és koordinálja az intézményben folyó mindennemű 

munkát és személyében felel az intézményben lévő tevékenységekért, történésekért, a 

megtett és elmulasztott intézkedésekért, vagyis egyszemélyi felelősséggel áll az 

intézmény élén, maga hozza döntéseit, és felelősséget is saját személyében viseli a 

döntések végrehajtásának megszervezéséért, a végrehajtásért és a végrehajtás 

ellenőrzésért. 

A Lenti Napközi Otthonos Óvoda, mint az önkormányzat által fenntartott intézmény 

óvodavezetőjének különös kötelessége, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvényt, 2011. évi CXC. törvényt a nemzeti köznevelésről és az államháztartásról szóló 

2011. évi CXC. törvény és ezek végrehajtási rendelkezéseit, a közoktatási rendszer 

működésére vonatkozó, illetve működését szabályozó egyéb jogszabályokat megtartsa, 

megtartassa. 

3.  A munkakör rendeltetése 

 Az óvoda egyszemélyi felelősségű vezetőjeként tevékenységével felelős az intézmény 

szakszerű és törvényes működtetéséért, gazdálkodásáért 

 Képviseli a gyermekek – szülők – munkatársak és a fenntartó érdekeit 

 Közreműködik a fenntartói döntések előkészítésében 

 Végrehajtja a képviselő-testületek és a polgármesterek által meghatározott feladatokat. 

4. Feladatai 

 Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a gazdálkodásért. 

 Gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

 Dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet 

jogszabály vagy (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörbe. 

 Felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért. 

 Jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját. 

 Képviseli az intézményt külső szervek előtt, jogkörét – jogszabályi előírásoknak 

megfelelően – esetenként vagy a feladatok meghatározott körében átruházhatja 

helyettesére, vagy az intézmény más alkalmazottjára. 

 Felel: a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe 

tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és 

ellenőrzéséért. 

 Felel a rendelkezésre álló költségvetés alapján – a Gazdasági Ellátó Szervezet 

vezetőjével egyeztetve – az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi 

feltételeket. 

 Felel a munkarendhez igazodva a nemzeti és óvodai ünnepek méltó megszervezését. 

 Felel a gyermek-és ifjúvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért. 

mailto:lentiovi@lenti.hu


8 

 

 Felel a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek 

megteremtéséért. 

 Együttműködik a munkavállalói érdekképviseleti, illetve a szülői közösséggel. 

 Felel a gyermekbalesetek megelőzéséért. 

 Felel a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. 

 Felelős a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. 

 Szakmai ellenőrzést indíthat az intézményben végzett nevelő és oktató munka egyes 

alkalmazott munkája színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából. 

 A nevelő – oktató munkáról minden nevelési év végén átfogó beszámolót készít a 

fenntartó számára. 

 A jogszabályban meghatározott esetekben intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó 

egyetértését, illetve ha ez nem lehetséges, a fenntartót haladéktalanul értesítenie kell. 

VI. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐSÉGE 

1.  Az általános vezető helyettes óvónők személye 

 Általános vezető helyettesek: 1.  Kovácsné Horváth Ildikó 

Székhely 

8960 Lenti, Vörösmarty u. 41. 

Tel.: 92/551-031 

E-mail cím: 

lentiovi@lenti.hu 

2. Dányiné  Kovács Tünde Rozália 

       I. sz. Telephely 

8960 Lenti, Petőfi u. 25. 

Tel.: 92/351-047 

E-mail cím:  

 lentiovi@tolnanet.hu 

 

Az intézményvezető feladatait a vezető-helyettes óvónők, és gazdasági vezető 

közreműködésével látja el. 

A megbízás visszavonható: 

 A vezetővel való együttműködés hiánya 

 A törvényi és szakmai előírások megszegése 

 Ellenőrzési kötelezettség elmulasztása 

 Ügyviteli, dokumentációs feladatok minőségi problémái 

 Vezetői etika be nem tartása 

 Adatvédelmi törvény megsértése esetén. 

A 323/2008. (XII.29.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 

módosításáról az intézményvezető helyettesi megbízás magasabb vezetői munkakör a vezető 

helyettesi pályázat alapján, a munkáltató döntésétől függően öt évre adható. Az 1992. évi 

XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 20/B. §. (5) b) pontja szerint pályázat kiírása 

nélkül is betölthető, amennyiben a közalkalmazott az erre vonatkozó megbízást megelőzően 

legalább egy éve közalkalmazotti jogviszonyban áll a munkáltatóval.  A vezetői alkalmasság 

megítélése: az Önkormányzat Minőségirányítási programjában meghatározott beszámoltatási 

rendhez igazodva, a magasabb vezetőkre érvényes szempontsor alapján: 

 Vezetői beszámoltatás 

 Nevelőtestületi vélemény a szakmai munkáról 

 Alkalmazotti kör véleménye a vezető személyiségéről 

 Vezetői team véleménye az együttműködés addigi gyakorlatáról. 

A gazdasági vezető az óvoda vezetőjével az együttműködési megállapodásnak megfelelően 

látja el a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat. 

mailto:lentiovi@lenti.hu
mailto:lentiovi@tolnanet.hu
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2.  Általános vezető helyettes óvónők 

Az általános vezető helyettes óvónők munkájukat munkaköri leírás alapján, valamint az 

intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. 

Feladat- és hatáskörük kiterjed egész munkakörükre. 

Az általános vezető helyettesek felelőssége kiterjed: 

 A nevelőtestület vezetése 

 A nevelőmunka irányítása és ellenőrzése 

 A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásának 

szakszerű megszervezése és ellenőrzése 

 A technikai személyzet munkájának irányítása és ellenőrzése 

 Minőségirányítási rendszer működtetése 

 HACCP rendszer működtetése 

 Az óvodavezetővel történő egyeztetés után a rendelkezésre álló költségvetés 

alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek 

biztosítása – likviditási terv alapján 

 A szülői közösséggel, a szülői képviselettel és az érdekképviseleti szervekkel való 

együttműködés 

 A nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó méltó megszervezése 

Valamint a munkaköri leírásban található feladatkörökre, ezen túlmenően személyes 

felelősséggel tartoznak az intézményvezetőnek. Az általános vezető helyettesek éves és 

ötévenkénti beszámolási kötelezettsége kiterjed az intézmény egész működésére és 

pedagógiai munkájára, a belső ellenőrzés tapasztalataira, valamint az intézményt érintő 

megoldandó problémák jelzésére. 

3. A vezetőség 

Az intézmény vezetősége konzultatív testület: véleményező és a javaslattevő joggal 

rendelkezik, és dönt mindazon ügyekben, amelyekben a vezető óvónő saját jogkörében 

ezt szükségesnek látja. 

Az intézményvezetőség tagjai: az intézményvezető, az általános vezető helyettesek, a 

szakmai munkaközösségek vezetői. 

A vezetők irányítják, tervezik, szervezik és ellenőrzik a saját területükhöz tartozó 

munkát, írásban és értekezleteken beszámolnak területük működéséről: a kiemelkedő 

teljesítményekről, a hiányosságokról, a problémákról, valamint azok megoldási 

módjáról. 

 

4. A vezetők kapcsolattartási rendje 

Az intézmény vezetője, a helyettesek, és a szakmai munkaközösség vezetők kapcsolattartása 

folyamatos, a szükségletnek megfelelő rendszerességgel (lehetőség szerint minden második 

hét – hétfő), tartanak vezetői megbeszéléseket. Ha a napirendi pontok indokolják, akkor a 

munkaközösség vezetők, a minőségi vezető, a közalkalmazotti tanács vezetője és a 

szakszervezeti képviselők részvételét is biztosítani kell. A napi kapcsolattartás a vezetők 

között telefonon, e-mailben, ill. személyesen. 

A vezetőség a munkatervben rögzített vezetői értekezleteket tart, melyről írásban emlékeztető 

feljegyzés készül. Rendkívüli vezetői értekezletet az intézményvezető bármikor összehívhat. 
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Vezetői szint Szervezeti 

egység 

Rendje és formája 

Legfelsőbb 

vezetői szint  

Óvodavezető 

Óvodavezető 

helyettesek 

 

nevelőtestület - Értekezletek: évente legalább 3 alkalom, kötelező 

órákon túl 

- Csoportos megbeszélések: havonta, munkaértekezlet, 

kötelező órákon túl 

- Egyéni beszélgetések, beszámolók: szükség szerint, 

kötelező órákon túl 

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás: szükség szerint, 

dokumentumok, faliújság, körlevél 

Székhely 

I. számú 

Telephely 

- Heti rendszerességgel 

- Szükség szerint 

- Csoportos megbeszélések: munkaértekezlet, szükség 

szerint, kötelező órákon túl 

alkalmazotti 

közösség 

 

- Értekezletek: évente legalább 2 alkalom  

- Csoportos megbeszélések: havonta, munkaértekezlet, 

kötelező órákon  

- Egyéni beszélgetések, beszámolók: szükség szerint, 

kötelező órákon 

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás: szükség szerint, 

dokumentumok, faliújság, körlevél 

munkaközösség - Nevelési év eleji munkatervi megbeszélés, 

- Munkaközösségi foglalkozások (évi min.4) 

- Év végi beszámoló elkészítése 

 

7. Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás 

 
Szervezeti 

egység 

Partner (másik) 

szervezeti egység 

Rendje és formája 

nevelőtestület 
 

 

 

alkalmazotti 

közösség 

- Együttes értekezletek: szükség szerint 

- Csoportos megbeszélések: szükség szerint 

- Vezetői megbeszélgetések, tájékoztatók: szükség 

szerint 

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás: szükség szerint, 

dokumentumok, faliújság, körlevél 

munkaközösség - nevelési év eleji munkatervi megbeszélés, 

- munkaközösségi foglalkozások (évi min.4) 

- év végi beszámoló elkészítése 

 

8. A vezetők helyettesítési rendje 

Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettesek akadályoztatása esetére a 

helyettesítés rendje: 

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

hogy ő, vagy helyetteseinek akadályoztatása esetén a: 

 - vezetői,  

 - vezető helyettesi feladatokat ellássák. 
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Utalványozási jogkörrel rendelkezik: 

 1.KOVÁCSNÉ HORVÁTH ILDIKÓ - általános vezető helyettes 

2.DÁNYINÉ KOVÁCS TÜNDE - általános vezető helyettes 

  

Az általános vezető helyettesek helyettesítését a Lenti Napközi Otthonos Óvoda óvónői látják 

el. 

  Székhely:   Munkaközösség vezető    

  I. sz. Telephely:  Munkaközösség vezető 

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

napjától) a helyettes 8 kötelező órában látja el vezetői feladatait, s a csoportja ellátásáról 

túlóra elrendelésével, vagy határozott idejű kinevezett pedagógus által kell gondoskodni. 

Ha egyértelművé válik, hogy 

a) az intézmény vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályoztatása (pl. 

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

intézményvezető-helyetteseknek kell ellátnia; 

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

teendőket akadályoztatása (pl.: betegsége, egyéb távolléte) miatt nem tudja ellátni, az 

intézményvezető helyettesi feladatokat a kijelölt óvodapedagógus látja el. 

A vezető, illetve a vezető helyettesek helyettesítésére vonatkozó további előírások: 

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

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

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

halaszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítés során történő ellátására a munkaköri 

leírásában felhatalmazást kaptak, 

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

szabályzataiban, rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem 

dönthetnek. 

Ezen túlmenően a benntartózkodás alapján Intézkedésre a magasabb fizetési osztályba 

és fokozatba tartozó óvodapedagógus jogosult. Intézkedési jogköre az intézmény 

működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést 

igénylő ügyekre terjed ki. 
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9. 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 Óvodavezető  Óvodavezető helyettesek folyamatos 

Célszerű és takarékos gazdálkodás Óvodavezető  Óvodavezető helyettesek 4 héten túli tartós hiányzás esetén 

Pénzügyi és gazdálkodási feladatok  

Kapcsolattartás a GESZ-szel 

Óvodavezető  Óvodavezető helyettesek 2 héten túli tartós hiányzás esetén kivétel: 

folyamatos megrendelés-szerződés: dolgozói 

bérlet, rezsi költség, meglévő előfizetés, 

helyettesítés elrendelése és elszámolása, 

gyermekétkeztetés számlái, vis-major, egyéb 

rendkívüli esetben kizárólag a Gazdasági Ellátó 

Szervezettel engedélyeztetve. 

Gyermek és ifjúságvédelem Óvodavezető  1.Óvodavezető helyettes 2 héten túli tartós hiányzás esetén, kivétel az 

azonnali intézkedést kívánó veszélyeztetettség 

felmerülése 

Gyermekbalesetek megelőzése Óvodavezető  Óvodavezető helyettesek folyamatos 

Egészségügyi vizsgálatok megszervezése Óvodavezető helyettesek Óvodavezető folyamatos 

Védőnőkkel való kapcsolat Óvodavezető helyettesek Óvodavezető folyamatos 

A HACCP rendszer betartatása és dokumentálása. 2.Óvodavezető helyettes Óvodavezető folyamatos 

Ellenőrzési, mérési, értékelési rendszer működtetése  Óvodavezető  Óvodavezető helyettesek folyamatos 

Pedagógiai program végrehajtása, ellenőrzése. Óvodavezető  Óvodavezető helyettesek folyamatos 

Éves munkaterv elkészítése, értékelése  Óvodavezető  Óvodavezető helyettesek 4 héten túli tartós hiányzás esetén 

Beiskolázási feladatok lebonyolítása  Óvodavezető  Óvodavezető helyettesek 4 héten túli tartós hiányzás esetén 

Pedagógus továbbképzési program és beiskolázási 

terv elkészítése 

1.Óvodavezető helyettes Óvodavezető 4 héten túli tartós hiányzás esetén 

Belső továbbképzések szervezése Óvodavezető  Óvodavezető helyettesek folyamatos 

Vezetői értekezletek rendszeres megszervezése, az 

aktuális feladatok arányos elosztása 

Óvodavezető  Óvodavezető helyettesek folyamatos 

KIR statisztika elkészítése 2.Óvodavezető helyettes Óvodavezető hiányzás esetén 

Nemzeti ünnepek és egyéb hagyományok ápolása Óvodavezető  Óvodavezető helyettesek folyamatos 

Álláshelyek betöltése, kinevezés határozott időre Óvodavezető  Óvodavezető helyettesek 2 héten túli tartós hiányzás esetén 

Álláshelyek betöltése, kinevezés határozatlan időre Óvodavezető  Óvodavezető helyettesek 12 héten túli tartós hiányzás esetén 

Megbízások  Óvodavezető  Óvodavezető helyettesek 4 héten túli tartós hiányzás esetén 
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Munkaköri leírások elkészítése, aktualizálása, 

átadása 

1.Óvodavezető helyettes Óvodavezető hiányzás esetén 

A nevelőmunkát segítők munkájának irányítása és 

ellenőrzése 

Óvodavezető helyettesek Óvodavezető folyamatos 

A raktárak ellenőrzése, anyagok kiadása Óvodavezető helyettesek Óvodavezető folyamatos 

A szülői közösség működésének segítése Óvodavezető helyettesek Óvodavezető folyamatos 

Étkeztetéssel kapcsolatos feladatok  Óvodavezető helyettesek Óvodavezető folyamatos 

Munkavállalót terhelő felelősség megállapítása 

 

Óvodavezető  Óvodavezető helyettesek folyamatos 

Munkavállaló kártérítésével kapcsolatos intézkedés 

 

Óvodavezető  Óvodavezető helyettesek 4 héten túli tartós hiányzás esetén 

Közalkalmazottak besorolása, nyilvántartások  

 

Óvodavezető  Óvodavezető helyettesek 4 héten túli tartós hiányzás esetén 

Szükség szerint közalkalmazottak minősítése  

 

Óvodavezető  Óvodavezető helyettesek 12 héten túli tartós hiányzás esetén 

Alkalmazottak erkölcsi és anyagi elismerése  

 

Óvodavezető  Óvodavezető helyettesek 12 héten túli tartós hiányzás esetén 

Szabadságok tervezése, ütemezése 

 

2.Óvodavezető helyettes Óvodavezető folyamatos 

Helyettesítések megszervezése, biztosítása a feladat 

ellátási helyeken 

Óvodavezető helyettesek Óvodavezető szükség szerint 

Túlórák nyilvántartása, és elszámolása  1.Óvodavezető helyettes Óvodavezető folyamatos 

 

Szünetek alatti ügyelet biztosítása 

 

Óvodavezető helyettesek Óvodavezető folyamatos 

Munkarend szervezése, ellenőrzése 

 

Óvodavezető helyettesek Óvodavezető folyamatos 

Tanügy igazgatási feladatok  Óvodavezető  Óvodavezető helyettesek 2 héten túli tartós hiányzás esetén, kivétel a 

meglévő jogviszonnyal kapcsolatos igazolások 

folyamatos 

Kapcsolattartás szülői közösséggel és egyéb 

partnerekkel 

Óvodavezető  Óvodavezető helyettesek folyamatos 

Nyilvántartások naprakész vezetése Óvodavezető  Óvodavezető helyettesek folyamatos 
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Szabályzatok dokumentumok elkészítése, 

hozzáférhetősége 

Óvodavezető  Óvodavezető helyettesek 4 héten túli tartós hiányzás esetén 

Tűz és munkavédelmi előírások betartása Óvodavezető  Óvodavezető helyettesek folyamatos 

Leltározás selejtezés  Óvodavezető  Óvodavezető helyettesek folyamatos 

Épület és vagyontárgyak védelme Óvodavezető  Óvodavezető helyettesek folyamatos 

Intézmény képviselete Óvodavezető  Óvodavezető helyettesek folyamatos 

A gyermekek részvételének biztosítása városi 

eseményeken 

Óvodavezető helyettesek Óvodavezető folyamatos 

Felvételi és mulasztási naplók ellenőrzése a feladat 

ellátási helyeken 

Óvodavezető helyettesek Óvodavezető folyamatos 

A gyermeki portfóliók ellenőrzése Óvodavezető 

helyettesek, 

munkaközösség vezetők 

Óvodavezető folyamatos 

Gyógytestnevelés megszervezése, ellenőrzése Óvodavezető  Óvodavezető helyettesek folyamatos 

A nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó 

méltó megszervezésére, lobogózás 

Óvodavezető helyettesek Óvodavezető folyamatos 

Pályázatok készítése, közreműködés azok 

megvalósításában 

Óvodavezető  Óvodavezető helyettesek folyamatos 
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AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, JOGAIK ÉS KAPCSOLATTARTÁSUK 

      VII. A feladat ellátási helyek zavartalan működése érdekében szükséges kapcsolatok 

 Vezetői jelenlét: Székhely épületben naponta. Az I. sz. telephelyen szükség szerint, heti 

rendszerességgel. 

 Munkaértekezletek: résztvevői az óvodapedagógusok és a vezető, a továbbképzéseken, 

önképzésen, munkaközösségi foglalkozáson hallottak átadása, szervezetfejlesztés, informálódás, 

tartalmi és szervezési feladatok megbeszélése, nevelési, szakmai napok és értekezletek előkészítése, 

feladat megosztás, adategyeztetés. 

VIII. Az alkalmazotti közösség és kapcsolattartásának rendje 

1. Közalkalmazottak 

Az intézmény dolgozói közalkalmazottak, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos kötelességeiket és 

jogaikat a munka törvénykönyve mellett a közalkalmazotti törvény szabályozza. Az alkalmazottak 

egy része oktató – nevelőmunkát végző pedagógus, a többi dolgozó az oktató – nevelő munkát 

közvetlenül vagy közvetetten segítő más közalkalmazott. A pedagógus az óvodai nevelőmunka 

ellátása során a gyermekekkel összefüggő tevékenységgel kapcsolatban közfeladatot ellátó személy, 

büntetőjogi védelem szempontjából. 

A nevelőtestület határozza meg alapvetően az intézmény tartalmi munkáját, melynek 

tevékenységével a Szervezeti és Működési Szabályzat önálló fejezete foglalkozik. 

A pedagógusok alkotják az intézmény nevelőtestületét.  

2. Az alkalmazotti közösségek jogai 

Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott részvételi, 

javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg. 

Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét azokon a rendezvényeken, 

amelyekre meghívót kap. 

Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló 

minden személyt és közösséget. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntés előkészítése 

során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell. 

A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel kapcsolatos álláspontját 

a javaslattevővel, véleményezővel közölni kell. 

Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott kérdésekben 

csak úgy rendelkezhet, ha a hatályos jogszabályok szerint az egyetértésre jogosult személy, vagy 

közösség az intézkedéssel ténylegesen egyetért. 

A döntési jog a rendelkező személy, vagy testület számára kizárólagos intézkedési jog, amelyet 

jogszabályok biztosítanak. Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes felelősséggel egy 

személyben – testületi jogkör esetén a testület abszolút többség (50 % + 1 fő) alapján dönt. A testület 

akkor határozatképes, ha kétharmad része jelen van.  Kjt. 57., 58. §.  

3. Az alkalmazotti közösség kapcsolattartásának rendje 

Az intézménykülönböző közösségeinek tevékenységét a választott közösségi képviselők segítségével 

az intézményvezető fogja össze. A kapcsolattartásnak különböző formái vannak, melyek közül 

mindig azt kell alkalmazni, amelyik a legmegfelelőbben szolgálja az együttműködést. 

A kapcsolattartás formái: különböző értekezletek, megbeszélések, fórumok, intézményi 

összejövetelek. 

Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait a munkaterv tartalmazza, mely a 

vezetői irodákban találhatók. 

A teljes alkalmazotti közösség gyűlését az intézményvezető akkor hívja össze, amikor ezt 

jogszabály előírja, vagy az intézmény egészét érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Az alkalmazotti 

közösség értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni. 

IX. Az óvoda csoportjai és kapcsolattartásának rendje 

Az óvoda alaptevékenységüket csoportkeretben végzik. Az óvodába felvehető gyermekek maximális 

létszáma az Alapító Okiratban meghatározott, a csoportok vezetéséért a csoportban dolgozó óvónők 

együttesen felelnek. 
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A gyermekek csoportba való beosztását koruk, fejlettségi szintjük, illetve az adott körülmények 

határozzák meg. Ez nevelési évenként a szükségletek és a lehetőségek figyelembe vételével 

változhat. Erről az óvodavezető dönt a nevelőtestület véleményének kikérésével. 

 A gyermekcsoport létszámalakulása 

Az óvodai csoport törvényben megállapított maximális létszáma: 25 fő. A csoportok létszámának 

megállapításáról a helyi körülmények és a gyermekek elláthatóságának figyelembe vételével az 

óvodavezető dönt. 

Az I. számú telephelyen csoportösszevonásokról – átmenetileg, vagy huzamosabb ideig – 

tájékoztatási kötelezettségének betartásával a vezető helyettes dönthet. 

Csoportösszevonás rendje 

A törvényben meghatározott maximális csoportlétszámot nem lehet túllépni. 

A szülők tájékoztatása elengedhetetlen, írásban a csoportok faliújságján elhelyezve, illetve szóban is 

közölve. 

X.  A  szülői  közösség  és  a  kapcsolattartás  rendje 

1.  A szülői közösség 

A közoktatási törvény alapján a szülők meghatározott jogaik érvényesítésére és kötelességük 

teljesítésére szülői közösséget hoznak létre. A szülői közösség dönt saját szervezeti és működési 

rendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról és képviseletéről. 

Figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. A 

gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet, az e körbe tartozó 

ügyek tárgyalásán részvételi joga van. 

2.  A szülői közösséggel való kapcsolattartás 

Egy csoport szülői szervezetével a gyermekközösséget vezető óvónők közvetlen kapcsolatot 

tartanak.  

A szülői közösségek intézménnyel kapcsolatos véleményét, javaslatait a szülői közösségek vezetői 

vagy a választott elnök juttatja el az intézmény vezetőségéhez. 

A szülői közösséget az intézményvezető a munkatervben rögzített időpontokban nevelési évenként 

legalább egyszer hívja össze, ahol tájékoztatást ad az intézmény munkájáról és feladatairól, valamint 

meghallhatja a szülői közösség véleményét és javaslatait. 

A szülői közösség elnöke kapcsolatot tart az intézményvezetővel a székhelyén, intézményvezető 

helyettessel a Petőfi úti – I. sz. Telephelyen. 

3. A szülői közösség véleményezési, javaslattevő jogait gyakorolja az alábbiak vonatkozásában: 

 Pedagógiai Program 

 Házirend 

 IMIP 

 Munkaterv nevelési év rendjét meghatározó része 

 SZMSZ 

4.  A szülők szóbeli tájékoztatási rendje 

Az intézmény – a közoktatási törvénynek megfelelően – a gyermekekről a nevelési év során 

rendszeres szóbeli tájékoztatást ad. A szóbeli tájékoztatás lehet csoportos és egyéni. A szülők 

csoportos tájékoztatásának módja a szülői értekezletek, az egyéni tájékoztatás a fogadó órákon 

történik. 

A szülői értekezletek rendje 

A csoportok szülői közössége számára az intézmény, nevelési évenként a munkatervben rögzített 

időpontú, rendes szülői értekezleteket tart az óvodapedagógus az óvodavezető vezetésével. A 

szeptemberi szülői értekezleten a szülők értesülnek a nevelési év rendjéről, feladatairól. Ekkor 

bemutatják a csoportban oktató – nevelő új óvodapedagógusokat is.  

Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető, és a szülői közösség képviselője a 

gyermekközösségben felmerülő problémák megoldására. 

A szülői fogadóórák rendje 

Az intézmény pedagógusai és fejlesztő pedagógusa a szülői fogadóórákon egyéni tájékoztatást adnak 

a gyermekekről a szülők számára. 
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Az óvodapedagógusok a szülővel előre egyeztetett időpontban fogadóórát tartanak. Ezt a szülő is és 

az óvodapedagógus is kezdeményezheti.  

A szülők írásbeli tájékoztatása hirdetőtáblákon történik. 

XI. Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere 

1.  A külső kapcsolatok célja, formája és módja 

Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális 

ellátása, valamint az iskolába lépés érdekében, valamint egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart 

fenn más intézményekkel. 

2.  Rendszeres külső kapcsolatok 

Intézményünk a feladatok ellátása érdekében rendszeres munkakapcsolatot tart számos szervezettel. 

Napi munkakapcsolat köti az intézményt a közös fenntartásban működő intézményekhez és 

szervezetekhez. 

A kapcsolattartási formák a Pedagógiai Programban részletezettek. 

Az intézmény kapcsolatban áll: 

 Szülői közösség 

 Fenntartó, önkormányzatok, GESZ 

 Bölcsőde 

 Klebersberg Intézményfenntartó Központ Lenti Tankerület 

 Iskolák: 

Móricz Zsigmond Egységes Gyógypedagógiai Intézmény 

Lenti Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola 

 Nevelési Tanácsadó 

 Egészségügyi Hálózat /gyermekorvosok, védőnők, fogorvos/ 

 Napsugár Gyermekjóléti Szolgálat 

 Városi Művelődési Központ 

 Lenti Városi Könyvtár 

 Lenti Kistérség Többcélú Társulása 

 Zala Megyei Pedagógiai Intézet Képességet Vizsgáló és Rehabilitációs Bizottság  

A  NEVELŐTESTÜLET  ÉS  A  SZAKMAI  MUNKAKÖZÖSSÉGEK 

XII.  A  nevelőtestület és működési rendje 

1.   A nevelőtestület 

A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési- és oktatási kérdésekben a 

közoktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja 

minden közalkalmazott pedagógus. 

 2.  A nevelőtestület feladatai és jogai 

A nevelőtestület legfontosabb feladata a pedagógiai program létrehozása és egységes megvalósítása 

– ezáltal a gyermekek magas színvonalú nevelése és oktatása. Ennek a komplex feladatnak 

megfelelően a nevelőtestület véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik minden, az 

intézményt érintő ügyben. 

A nevelőtestület döntési jogköre: 

 A Pedagógiai Program elfogadása.  

 Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend és az IMIP elfogadása. 

 Nevelési év munkatervének jóváhagyása. 

 Átfogó értékelések és beszámolók elfogadása. 

 Továbbképzési program elfogadása. 

 Nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása. 

 Az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai 

vélemény tartalmáról. 

 Jogszabályban meghatározott más ügyekben. 

           A nevelőtestület véleményezési jogköre: 

Véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási intézmény működésével 

kapcsolatban valamennyi kérdésben. A vezető helyettesek kinevezéséről véleményt alkot.  
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  3.   A nevelőtestület értekezletei 

A nevelőtestület feladatainak ellátása érdekében számos értekezletet tart a nevelési év során. A 

kötelező értekezletek rendjét az intézmény éves munkaterve rögzíti. 

Rendkívüli értekezlet hívható össze, ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada, valamint a 

Közalkalmazotti Tanács és az intézmény vezetője vagy vezetősége szükségesnek látja. 

   4.  A nevelőtestület döntései és határozatai 

A nevelőtestület döntéseit és határozatait általában – a jogszabályokban meghatározottak kivételével 

– nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a nevelőtestület tagjai közül. A 

szavazatok egyenlősége esetén az intézményvezető szavazata dönt. A nevelőtestületi értekezlet 

lényegkiemelő emlékeztető jegyzőkönyvét kijelölt pedagógus vezeti. A jegyzőkönyvet az 

intézményvezető, a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestület jelenlévő tagjai közül két hitelesítő írja 

alá. A döntések az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek, határozati formában. 

  5.  Az egyes feladat- és jogkörök átadása 

Véleményezési, egyetértési, döntési jogkörét saját döntési jogkörében átruházhatja a szakmai 

munkaközösségek vezetőire. A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére, vagy 

eldöntésére tagjaiból – meghatározott időre, vagy alkalmilag – bizottságot hozhat létre, illetve egyes 

jogköreinek gyakorlását átruházhatja másra, így a szakmai munkaközösségre, illetve vezetőikre. Az 

átruházott jogkör gyakorlói beszámolási kötelezettséggel tartoznak a nevelő testületnek. 

  6.  A nevelő testület által átruházott jogkörök 

Az óvodavezető jogkörébe utalja a beiskolázási terv évközi módosítását, konferenciákon való 

részvétel jóváhagyását. A szakmai munkaközösségekre ruházza át az óvodapedagógusok külön 

megbízásának elosztásával kapcsolatban a közoktatási törvényben meghatározott véleményezési 

jogkörét. 

XIII.  A  nevelőtestület  szakmai  munkaközösségei 

2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján. 

1.  Munkaközösségek 

a) A célja 

A szakmai munka irányítása, tervezése, szervezése és ellenőrzése, összegző vélemény kialakítása a 

pedagógusok minősítési eljárásában. A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, 

akit a munkaközösség véleményének kikérésével az intézményvezető bíz meg legfeljebb öt évre. 

A munkaközösség vezetők beszámolási kötelezettséggel bírnak az óvodavezető felé.  

b) A feladatai 

A munkaközösségek a magas színvonalú munkavégzés érdekében: 

- fejlesztik a szakterület módszertanát 

- javaslatot tesznek a speciális irányok megválasztására 

- szervezik a pedagógusok továbbképzését 

- támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját 

- összehangolják az egységes intézményi követelményrendszert 

- felmérik és értékelik a gyermekek fejlettségi szintjét a fejlődési lapok alapján 

c) A munkaterv 

A munkaközösségek éves feladatait az óvoda éves munkaterv melléklete tartalmazza. 

d) A munkaközösség vezetők jogai és feladatai 

A szakmai munkaközösség vezetője képviseli a munkaközösséget az intézmény vezetősége felé és az 

óvodán kívül. Állásfoglalásai, javaslatai előtt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjait. Ezen 

túlmenően tájékoztatja Őket a vezetői értekezletek döntéseiről.   

Irányítják a munkaközösség tevékenységét, felelősek a szakmai munkáért, ellenőrzési jogkörrel. 

Értekezleteket hívnak össze. Bemutató foglalkozásokat szerveznek. Részt vesznek javaslattételi 

joggal a vezetői team munkájában. 

         A szakmai munkaközösség véleményezi: 

 a nevelési – oktatási intézménybe folyó pedagógiai munka eredményességét, 

 javaslatot tesz továbbfejlesztésre, 

 véleményét be kell szerezni a pedagógiai program és a továbbképzési program elfogadásához, 
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 az óvodai nevelést segítő eszközök, taneszközök, tankönyvek, segédkönyvek és tanulmányi 

segédletek kiválasztásához. 

Az intézmények közötti munkaközösség jogkörét, működésének rendjét, vezetőjének kiválasztását az 

érdekeltek közötti megállapodás határozza meg. 

 az óvodán belüli épületek szerint működő 2 /kettő/ munkaközösség között folyamatos, 

érdeklődés szerinti részvétel valósul meg 

 az óvoda és partnerintézményei a Vörösmarty Mihály és az Arany János Általános Iskola alsó 

tagozatainak munkaközösségei évente 2 /kettő/ alkalommal a tanév kezdő és záró 

időszakában egyeztet szakmai /óvoda – iskola átmenet, illetve aktuális/ feladatokról 

 részletes szabályozását az éves munkaközösségi tervek tartalmazzák. 

2. A minőségirányító TSZ (Támogató Szervezet) működési rendje az Intézményi Minőségirányítási 

Programban szabályozott. 

 A Minőségirányítási vezető:  Dányiné Kovács Tünde 

      Petőfi úti – I. sz. Telephely 

      Telefon: 92/351-047 

3.  A fejlesztő pedagógus feladat- és jogköre: 

- felméri és fejleszti a részképesség zavarral küzdő gyermekeket 

- felelős a fejlesztő munkáért, erről dokumentációt vezet rendszeresen 

- segíti az óvodapedagógusok fejlesztő munkáját 

- megbeszéléseket hív össze 

- havi rendszerességgel konzultál a csoport óvónőivel 

- intézkedést kezdeményez az óvodavezetőjénél 

- tájékoztatja a szülőket a gyermekek fejlettségi szintjéről 

Munkáltatója az óvodavezető, az Ő utasítása alapján végzi a munkáját. Teendőit a munkaköri leírás 

tartalmazza. 

4.  A logopédus feladat-, és jogköre: 

- szűrővizsgálatokat végez 

- speciális módszerekkel fejleszti a beszéd-, hang-, nyelv- és kommunikációs zavarban 

szenvedő gyermekeket 

- alkalmazza a speciális fejlesztő, megelőző, segítő, rehabilitációs és terápiás 

eljárásokat 

- segíti a beszédzavaros gyermekek szüleit a nevelésben 

- az óvónőkkel aktív együttműködésben dolgozik, tanácsokat ad 

AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE 

XIV.   A  nevelési  év  helyi  rendje 

1.  A nevelési év rendjének meghatározása 

A nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig, a szorgalmi idő június 1-ig tart. A 

nevelési év általános rendjéről az oktatásért felelős miniszter évenként rendelkezik. Helyi rendjét, 

programjait a nevelő testület határozza meg és az óvodavezetője rögzíti éves munkatervében. 

2.  A nevelési év rendje és annak közzététele 

A nevelési év helyi rendje tartalmazza az intézmény működésével kapcsolatos legfontosabb 

eseményeket és időpontokat: munkatervben  

- a nevelőtestületi értekezletek időpontjait 

- az intézményi rendezvények és ünnepségek módját és időpontjait 

- a nevelés-nélküli munkanapok programjait és időpontjait 

- a szünetek időpontjait a fenntartói döntés alapján 

- a nyílt napok megtartásának rendjét és idejét 

A nevelési év helyi rendjét, valamint az intézmény rendszabályait (Házirend) és a balesetvédelmi 

előírásokat az óvodapedagógusok az első hónapban ismertetik a gyermekekkel, az első szülői 

értekezleten pedig a szülőkkel. 

A nyitva tartás és a felügyelet időpontjait az intézmény bejáratánál ki kell függeszteni. 

3.  Az intézmény nyitva tartása 
Az intézmény a nevelési évben:  6

30
 – 18

00
-ig tart nyitva. 
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Az intézmény hivatalos (intézményvezető jelenlétével) munkarendje:  

7
30

 – 16
00

-ig tart: Hétfő – Csütörtökig 

      7
30

 – 13
30

-ig tart: Péntek 

A szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésre az intézményvezető adhat engedélyt, eseti kérelmek 

alapján. 

4.  Az óvoda munkarendje, nyitva tartása 

Az óvoda épületei 5 napos (hétfőtől – péntekig): 57 óra 30 perc munkarenddel üzemelnek. 

Eltérő az óvodai munkarend, a gyermekek fogadásának rendje abban az esetben, ha a munkaszüneti 

napok rendje is eltérően alakul. Az óvoda dolgozóinak munkarendjét a mindenkori éves munkaterv 

tartalmazza.  

A nevelési év szeptember 1-től – augusztus 31-ig két részből áll: 

Szeptember 1-től – június 1-ig – szorgalmi idő. 

Június 2-től – augusztus 31-ig - nyári élet. 

Az óvoda egyéb rendelkezések szerint is zárva tarthat, melyről a szülők 7 nappal előbb hirdetés 

(faliújság), személyesen (óvónők) értesítést kapnak. 

A gyermekek fogadása óvónő jelenlétében történik. 

A gyermekek napirendjét a csoport óvónőinek a csoportnaplóban kell rögzíteni. 

Az óvoda iskola előkészítő feladatát elsősorban 8
00

 – 13
00

 óráig látja el. 

Az iskola előkészítő foglalkozás 4 óra, amelynek érdekében a gyermekek 5 éves kortól ezen idő alatt 

kötelesek az óvodában tartózkodni. 

Az egyes intézmény egységek a nyári időszakban legalább 4 hétig zárva tartanak. Ez idő alatt kell 

elvégezni az óvodai épületek szükség szerinti felújítását. 

Az óvoda épületei a tavaszi, téli, őszi időszakban, illetve munkanap áthelyezés esetén az igényeknek 

és gazdaságosságnak figyelembe vételével tartanak nyitva. 

A nevelés nélküli munkanapok száma évente a fenntartó által meghatározott. 

A nyári zárás idejéről a gyermekek szüleit február 15-ig értesíteni kell! 

5.  Fakultáció 

Hit és vallásoktatáshoz az intézmény vezetője az óvodai foglalkozásoktól elkülönítetten biztosítja az 

időt és helyet, amennyiben erre van szülői igény. 

Művészeti tevékenység az adott nevelési év szülői igényei alapján szervezendő. 

XV. Az intézmény munkarendje 

1.  A vezető intézményekben való tartózkodása 

Az intézmény hivatalos munkaidejében felelős vezetőnek kell az épületben tartózkodni. Ezért az 

intézmény vezetője vagy helyettesei heti beosztás alapján látják el az ügyeletes vezető feladatait. Az 

ügyeletes vezető akadályoztatása esetén a Szervezeti és Működési Szabályzat V. 5. pontjában 

rögzített vezetői helyettesítési rend jelöli ki az ügyeleti feladatokat ellátó személyt. 

2.  A közalkalmazottak munkarendje 

Az éves munkatervben, valamint a dolgozók számára jól látható helyen található. A napi 

munkavégzés igazolására a kötelezően előírt Jelenléti ív szolgál. 

Az intézmény zavartalan működése érdekében a közalkalmazottak munkarendjét a hatályos 

jogszabályok betartásával – az intézményvezető – állapítja meg. A közalkalmazottak munkaköri 

leírását az óvodavezető irányításával az óvodavezető helyettes készítik el. Minden 

közalkalmazottnak az intézményben be kell tartania az általános munka- és balesetvédelmi 

szabályokat. Az ezzel kapcsolatos képzést az intézmény megbízott munkavédelmi felelősei tartják. A 

vezetői team tagjai tesznek javaslatot – a törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével – a 

napi munkarend összehangolt kialakítására, változására és a közalkalmazottak szabadságának 

kiadására. 

Fontos:  

A gyermekekkel a nyitva tartás ideje alatt óvodapedagógus foglalkozik. 

 Munkarendjük változhat: szorgalmi időben, nyári szabadságolás ideje alatt, az iskolai tavaszi, 

téli, őszi szünet ideje alatt, illetve munkanap áthelyezésekor. 

 Befolyásolja: szülői igények, hiányzások (gyermekek, intézményi dolgozók), egyéni kérések 

figyelembe vétele, továbbképzéseken való részvétel, továbbtanulás. 
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3.  Az óvodapedagógusok munkarendje 

Az óvodapedagógusok jogait és kötelességeit a közoktatási és a köznevelési törvény rögzíti. A 

nevelési – oktatási intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje kötelező órákból, 

valamint a nevelő – oktató munkával, vagy a gyermekekkel, a szakfeladatának megfelelő 

foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A munkabeosztások 

összeállításánál alapelv az intézmény zavartalan működése és az óvodapedagógusok egyenletes 

terhelése. Az óvodapedagógusok napi munkarendjét a felügyeleti és helyettesítési rendet az 

intézményvezető állapítja meg. Az óvodapedagógus köteles munkaideje kezdetekor pontosan 

munkára kész állapotban, a gyermekcsoportban megjelenni. Mulasztás esetén a munkakezdés előtti 

10 perces megjelenés kötelezően életbe lép. Az óvodapedagógusnak a munkából való távolmaradását 

előzetesen jelenteni kell, hogy feladatának ellátásáról, helyettesítéssel gondoskodni lehessen! 

Hiányzása esetén szakszerűen kell helyettesíteni.  

4.  A nem pedagógus munkakörűek munkarendje 

 Óvodatitkár feladata és jogköre 

Az óvodában a gazdasági-, ügyviteli-, adminisztrációs feladatok ellátását heti 40 órában végzi. 

Munkáltatója az óvoda vezetője, feladatát az óvodavezető utasítása alapján végzi. A feladatkörébe 

utalt teendőket a munkaköri leírás tartalmazza. Önálló intézkedési jogkörrel nem rendelkezik. 

Fegyelmi felelősséggel tartozik, titoktartásra kötelezett. 

 Dajka – takarító feladata és jogköre 

Mindazokat a feladatokat végzi, amely szükséges a gyermekek egész napos óvodai ellátásához, az 

óvodában végzett nevelési célok eléréséhez. Feladatuk az óvodapedagógusok irányításával a 

gyermekek gondozásában, nevelésében való részvétel, az óvoda épületének folyamatos, rendszeres 

tisztán tartása. A HACCP rendszer betartása és dokumentálása. 

A technikai dolgozók munkabeosztását az óvoda teljes nyitva tartása, valamint a munkakörbe utalt 

feladatok elvégzésének szükségessége szabja meg. Munkájukat heti váltásban végzik. Szükség 

szerint átcsoportosíthatók a dolgozók. 

Pedagógiai asszisztens feladata és jogköre 

Mindazokat a feladatokat végzi, amely szükséges a gyermekek egész napos óvodai ellátásához, az 

óvodában végzett nevelési célok eléréséhez. Feladatuk az óvodapedagógusok irányításával a 

gyermekek gondozásában, nevelésében való részvétel. 

6.  A gyermekek óvodai életrendje 

A gyermekek intézményi életének részletes szabályozását a házirend határozza meg. 

A házirend szabályait a nevelőtestület – az intézményvezető előterjesztése után – az érintett 

közösségek véleményének egyeztetésével alkotja meg. A házirend betartása a Pedagógiai Program 

céljainak megvalósítása miatt az intézmény valamennyi gyermekére és az intézményben tartózkodó 

személyekre nézve kötelező! 

Az óvodába történő beiratkozáskor a szülőknek a „Házirendet” át kell adni! 

AZ INTÉZMÉNYEN KÍVÜL TÖRTÉNŐ PEDAGÓGIAI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA 

VONATKOZÓ FELADATOK 

XVI. Pedagógiai feladatok 

- könyvtárlátogatás 

- kulturális rendezvények 

- testi neveléssel kapcsolatos rendezvények, sportrendezvények 

- LECSÓ (Legyen Egészség Család Óvoda) programok 

Egyéb rendezvények szervezése a csoportok számára az intézmény éves munkatervében 

meghatározott rend szerint kötelező az óvodapedagógusok számára, ahol a balesetvédelmi szabályok 

betartására és betartatására köteles. 

A szülői közösség által kezdeményezett kirándulások várható költségeiről a szülőket előzetesen 

tájékoztatni kell! 

Az óvodán kívüli programokat az óvodavezető engedélyezi.  

Az intézményben a nevelőtestület által szervezett rendezvényeken a nevelőtestület részvétele 

kötelező, az egyéb alkalmazottak bevonásáról az óvodavezető dönt. 
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A GYERMEKEK FELVÉTELE, TÁVOLMARADÁS IGAZOLÁSA 

XVII.   A gyermek óvodai jogviszony és következményei 

1.  Az óvodai jelentkezés 

A csoportok szervezésének szabályait figyelembe véve a szülő gyermek felvételét bármikor kérheti, 

illetve a szervezet jelentkezés rendjét évente kiadott rendelkezés tartalmazza. A beíratás idejét a 

fenntartó szerv határozza meg. A szülő személyazonosságát és a gyermek születését, lakhelyét, 

egészségét igazoló dokumentumok bemutatásával. A jelentkezés körülményeiről, majd a felvétel 

eredményéről értesül az érdekelt szülő. 

Az újonnan jelentkező gyermekek az óvodai nevelési évben folyamatosan (külön figyelemmel az 5. 

életévét betöltött gyermekre) történik: meghatározója NKt. 4. sz. melléklet, valamint a tárgyi, 

személyi körülmények lehetősége. 

2.  A gyermekek felvétele, csoportba való beosztása    

A felvételek biztosításáért, elvégzéséért, a jogszabályok betartásáért az óvodavezető felelős. 

A gyermek felvételére a törvény, valamint a megfelelő jogszabály az irányadó, figyelembe véve a 

helyi sajátosságokat, és a felvételi körzethatárokat. 

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az 

óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével. 

Sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele szakértői vélemény alapján történik. A 20/2012.(VIII. 

31.)  EMMI  rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről alapján az óvodai csoportokban a 

HHH-s gyermekek aránya nem haladhatja meg a 25 % pontot. 

XVIII.   A  gyermek  távolmaradása  és  annak  igazolása 

1. A gyermekek távolmaradásának okát a szülőnek kell jelenteni. 

A nevelési év alatt tanköteles, egészséges gyermek hiányzását indokolt esetben előzetesen az 

óvodavezető engedélyezheti (maximum 2 hét).  

Bejelentési kötelezettsége van a szülőnek, ha több hétre egészségügyi, családi okok miatt hiányzik a 

gyermek. 

Betegség esetén hiányzás után orvosi igazolással látogathatja újra az óvodát a gyermek. 

2. A felvételi és mulasztási napló a csoportba beírt gyermekek adatait és hiányzásait rögzíti. Naprakész 

vezetéséért a csoportban dolgozó óvodapedagógusok felelősek. 

3. Az igazolt és igazolatlan hiányzások 

 A gyermek hiányzását a pedagógus a mulasztási naplóba jegyzi be. A hiányzásokat szülői és orvosi 

indok esetén az óvodapedagógus mérlegeli, és annak függvényében igazolja a mulasztást. 

 A mulasztásokat igazoltnak kell tekinteni, ha a gyermek előzetesen engedélyt kapott a 

távolmaradásra. 

 Igazolatlan az a hiányzás, melynek indoklását az óvodapedagógus nem fogadja el. 

 Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az óvodapedagógus a gyermekvédelmi 

felelőssel együtt jár el. Ők kezdeményezik a tankötelezettség megszegésére vonatkozó szabálysértési 

eljárást. 

Ha a gyermek az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásról egy nevelési évben 10 napnál többet 

igazolatlanul mulaszt, értesíti a gyermek lakóhelye szerint illetékes általános szabálysértési hatóságot 

és a jegyzőt, tanköteles gyermek esetén a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot. Az 

értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet 

készít, amelyben meghatározza a feladatokat. 

 Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha a gyermeket nem vették fel az iskolába, annak a nevelési évnek 

az utolsó napján, amelyben a 8. életévét betölti. 

4. A Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján még egy év óvodai nevelésben részesülő tanköteles 

korú gyermek az óvodába járás alól nem mentesíthető. 

 

A  LÉTESÍTMÉNYEK  ÉS  HELYISÉGEK  HASZNÁLATI  RENDJE 

XIX. Az épület egészére vonatkozó rendszabályok 

1.  Az épület rendje 

 Az épület fő bejárata mellett címtáblát kell elhelyezni. 

Az épület lobogózása folyamatos, a felelős óvodapedagógus feladata. 
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Az intézmény teljes területén, az épületekben és az udvarokon tartózkodó minden személy köteles, 

- a közösségi tulajdont védeni, 

- a berendezéseket rendeltetésszerűen használni, 

- az óvoda rendjét és tisztaságát megőrizni, 

- az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni, 

- tűz-, és balesetvédelmi előírások szerint eljárni, 

- a munka- egészségvédelmi és kockázati szabályokat betartani,  

- dohányozni az intézmény egész területén tilos! 

- a dohányzás az épület bejáratától öt méterig terjedő területen tilos! 

2.  Biztonsági rendszabályok 

Az intézményi és személyi vagyonvédelem miatt a bejárati ajtót az illetékes dajka köteles zárva 

tartani. Vagyonvédelmi okokból ugyancsak zárva kell tartani a nyitva tartás idő alatt az üresen 

hagyott egyéb helyiségeket. 

A dajka – takarító és gondozó - takarító feladata, hogy az udvar bejárati ajtaja és kapuja zárva 

legyen, hogy illetéktelen személyek ne juthassanak az intézmény területére. 

3.  A látogatás rendje 

Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az óvodával. 

A gyermekeket kísérő szülők kivételével, az óvodával jogviszonyban nem álló személyek az Őket 

fogadó alkalmazottnak jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek meg az óvodában, majd az 

alkalmazott a belépőket a vezetőhöz kíséri. 

A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az óvodavezetővel történt 

egyeztetés szerint történik. 

Az óvodai csoportok és foglalkozások látogatását más személyek részére az óvodavezető 

engedélyezi. 

 4.   Az óvoda helyiségeinek bérbeadási rendje 

A nevelési intézmény anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenységet is folytathat, melynek egyik fő 

formája az ingatlan vagyon bérbeadása. 

Az intézmény helyiségeinek, létesítményeinek, berendezéseinek bérbeadásáról – ha az nem 

veszélyezteti az alapfeladatok ellátását – a gazdasági vezetővel egyeztetve – az intézményvezető 

dönt. 

Az intézmény bérleti szerződéseiben ki kell kötni az épületben tartózkodás idejét, a rendeltetésszerű 

használat módját és a bérlő kártérítési kötelezettségét. 

XX.  A  helyiségek  és  berendezésük  használati  rendje 

1.  Az alkalmazottak helyiséghasználata 

A dolgozók az intézmény helyiségeit, létesítményeit nyitvatartási időben akkor és olyan módon 

használhatják, hogy az ne veszélyeztesse a nevelő – oktató tevékenységet, és az intézmény egyéb 

feladatainak ellátását. 

Ha intézményi alkalmazott a nyitvatartási időn túlmenően igénybe kívánja venni az óvoda 

helyiségeit, azt az intézményvezetőtől írásban kell kérvényeznie a használat céljának és időpontjának 

megjelölésével. 

2.  A gyermekek helyiséghasználata 

A gyermekek az óvoda helyiségeit és ezek berendezéseit csak pedagógus és dajka felügyelettel 

használhatják – a házirend betartásával. 

3.  A berendezések használata 

 A számítástechnikai eszközök, fénymásolók rendje 

 Az óvodatitkár irodájában elhelyezett számítógép, nyomtató használatára jogosult: 

- óvodatitkár 

- óvodavezető 

- TSZ tag 1.-fő tagja 

Az óvodavezető irodájában elhelyezett számítógép és nyomtató használatára jogosult: 

- óvodavezető 

- óvodatitkár 

Az óvodavezető irodájában elhelyezett fénymásoló használatára jogosult: 
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- óvodavezető 

- óvodavezető helyettes 

- minőségirányítási vezető 

- támogató szervezet tagjai 

- óvodatitkár 

Feltétele: A számítógép használatához szükséges képzettség megléte, illetve az óvodavezetővel való 

előzetes egyeztetés. Követelmény a takarékossági szempontok betartása, a gépek kíméletes 

használata. Működési zavar esetén a használó köteles azonnal értesíteni az óvoda vezetőjét.  

Ha közalkalmazott kölcsönbe szeretne venni egy intézményi berendezést, akkor azt írásban kell 

kérvényeznie. A kölcsönkérő alkalmazottnak a tárgy átvételéről és az anyagi felelősségről 

Elismervényt kell aláírnia. A kiviteli engedély csak az óvodavezető aláírásával érvényes, az 

engedélyen fel kell tüntetni a kölcsönzési határidőt. 

4.  Karbantartás és kártérítés 

A javíthatatlan eszközöket, berendezéseket külön jogszabály alapján selejtezni kell. Az intézmény területén 

az épület felszereltségében és a berendezési tárgyaiban előidézett kárt a károkozónak meg kell térítenie. A 

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

5.  Az ellenőrzési ütemterv: az óvodai éves munkaterv része 

 Az ellenőrzés kiterjed 

- A munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjára, minőségére 

- A munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre 

- A törvényi előírások betartására 

- Írásbeli dokumentációra 

Az ellenőrzés fajtái: 

- Tervszerű, az éves munkatervben rögzített szempontok alapján 

- Alkalomszerű ellenőrzés 

Az óvodavezető, óvodavezető helyettesek, a munkaközösség vezetők és a minőségügyi vezető az 

ellenőrzési ütemterv, illetőleg írásban rögzített munkamegosztás alapján, a pedagógiai munka 

eredményessége és az intézmény zavartalan működése érdekében ellenőrzi, értékeli a 

közalkalmazottak munkáját. 

 

Az ellenőrzés tapasztalatait, majd a feladatok meghatározását az ellenőrzöttel ismertetni kell! Az 

általános tapasztalatokat a nevelőtestülettel értelmezni, értékelni kell. 

A részletes szabályozást IV. sz. melléklet tartalmazza. 

AZ  INTÉZMÉNYI  HAGYOMÁNYOK  ÁPOLÁSA  ÉS  AZ  ÜNNEPÉLYEK  RENDJE 

XXI. Hagyományok, ünnepélyek 

 Célja 

Az intézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az intézmény jó 

hírnevének megőrzése az alkalmazotti és gyermekközösség minden tagjának kötelessége. Az 

intézményi rendezvények a közösségi élet formálását, a közös cselekvés örömét szolgálják, a 

gyermekeket az egymás iránti tiszteletre, összetartozásra nevelik. 

- az épületek fel lobogózása 132/2000. (VII. 14.) Korm. rendelet szerint 

- gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományok a Pedagógiai Programban rögzítettek 

- Nemzeti ünnepről megemlékezés, 1956 október 23.1848. március 15. 

- Csoport megemlékezések, munkatervben rögzítettek. 

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 Szülői ízlés szerint 

Ünnepi viselet nemzeti ünnepeken Fehér felső, sötét alj,illetve nadrág 
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  INTÉZMÉNYI ÓVÓ – VÉDŐ ELŐÍRÁSOK 

XXII.  A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

1. a) A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletét-tisztasági szűrését-, mint ingyenesen igénybe     

vehető szolgáltatást az intézmény biztosítani köteles. Az egészségügyi ellátásban közreműködik még: 

 - a fogorvos és a fogászati asszisztens  

     b) Védőnői szűrővizsgálat 
 Testsúly, magasság 

 Vérnyomás 

 Látás, hallás, színlátás 

 Tetvesség 

 Személyi higiéné 

 Golyvaszűrés 

 Mozgásszervek 

 Konyha, tornaszoba és mosdók egészségügyi ellenőrzése - évente kétszer 

2.  Az óvoda egészségvédelmi szabályai 

Az óvoda működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által 

meghatározott szabályzatot szigorúan meg kell tartani! Részletes szabályozása a HACCP szerint. 

Az óvodában megbetegedő lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn 

belül el kell vinnie. Az óvodapedagógusnak gondoskodnia kell a gyermek lehetőségen belüli 

elkülönítéséről, lázának csillapításáról, ha szükséges orvosi ellátásáról. Lábadozó, gyógyszeres 

kezelés alatt álló gyermek az óvodát teljes gyógyulásáig nem látogathatja. 

A gyermekbetegség után csak orvosi igazolással jöhet óvodába. 

Fertőző megbetegedés esetén az óvodát azonnal értesíteni kell, a további megbetegedések 

megelőzése érdekében. 

3.   Balesetek megelőzése 

A gyermekbalesetek megelőzése érdekében az óvónők a gyermekeket balesetmegelőző oktatásban 

részesítik. Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell. A nevelési tervükben ¼ évenként 

rögzítik azokat az óvó – védő szabályokat, amelyek betartása kötelező. 

- az óvoda épületében (csoportszoba, mosdó, öltöző, folyosó, tornaszoba) 

- játszóudvaron 

- séták során 

- kirándulásokon 

- utazáskor 

- uszodában 

- rendezvényeken 

Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékot vásárolhat. A játékot használó óvodapedagógus 

köteles a játékon feltüntetett, vagy ahhoz mellékelt figyelmeztetést, feliratot, használati utasítást 

gondosan áttanulmányozni és betartatni. A játszóudvar, torna és játékeszközök épségét, 

balesetmentes használhatóságát a baleset- és munkavédelmi felelősök, a dajkák és az 

óvodapedagógusok rendszeresen ellenőrzik. A balesetveszélyes eszközöket, állapotot kötelesek 

jelezni az óvodavezetőnek, vezető helyettesnek és a veszélyforrás megszűntetéséig a berendezés, 

eszköz használatát megtiltani. Az óvoda épületeinek állapotában bekövetkezett balesetveszély esetén 

a fenntartó köteles gondoskodni a veszély elhárításáról. 

4.   Gyermekbalesetek 

Ha a gyermeket baleset éri a vele foglalkozó óvodapedagógus kötelessége az elsősegély nyújtása. Ha 

a balesetet, vagy a veszélyforrást a dajka észleli köteles azonnal intézkedni, a veszélyforrásra pedig 

az óvodavezető helyettes figyelmét haladéktalanul felhívni. A gyermekbalesettel kapcsolatos 

nyilvántartási és jelentési kötelezettség teljesítését a baleset- és munkavédelmi felelős végzi, és az 

óvodavezető ellenőrzi. 

Ha a gyermeket baleset éri az óvodapedagógusnak kötelessége az alábbi szabályok szerint eljárni: 

 horzsolásos balesetek, ütésből származó sérülések helybeni elsősegélynyújtás, a szülő 

tájékoztatása, 
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 nyílt törések, életveszélyes sérülés esetén azonnal mentő hívás és a szülő értesítése, 

 életveszélyt nem jelentő, de orvosi baleseti ellátást igénylő sérülés esetén a gyermeket orvoshoz 

vinni, a szülőt értesíteni és közös döntés a további intézkedésről, 

 minden balesetet köteles jelenteni az óvoda vezetőjének, részt venni kivizsgálásában és a 

jegyzőkönyv elkészítésében, 

 a hasonló balesetek megelőzése érdekében számára meghatározott intézkedések betartása, ennek 

dokumentálása a csoportnaplóban. 

Gyermekbalesetek jelentése 

A gyermekbaleseteket az előírt nyomtatványon, az elektronikus felületen nyilván kell tartani. 

A három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni. 

Ennek során fel kell tárni a kiváltó és közreható személyi, tárgyi és szervezési okokat. Ezekről a 

balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek egy – egy példányát a 

kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig meg kell küldeni a 

fenntartónak, a gyermek szüleinek. A jegyzőkönyv egy példányát a kiállító nevelési – oktatási 

intézmény őrzi. 

Ha a sérült állapota vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás határidejére nem 

lehet befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni. 

A súlyos balesetet telefonon, vagy személyesen azonnal be kell jelenteni az intézmény 

fenntartójának. 

A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező 

személyt kell bevonni.  

Súlyos a gyermekbaleset, ha: 

- sérült halálát, 

- valamely érzékszerv elvesztését, vagy jelentős mértékű károsodását, 

- életveszélyes sérülést, egészségkárosodást, 

- súlyos csonkulást (végtagok, részeik elvesztése), 

- beszélőképesség elvesztését, feltűnő torzulást, bénulást illetve elmezavart okozott. 

A nevelési intézményeknek lehetővé kell tenni a szülői közösség képviselője részvételét a 

gyermekbalesetek kivizsgálásába. 

Minden gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a hasonló balesetek 

megelőzésére. 

5.  Dolgozók rendszeres egészségügyi ellenőrzése 

Az intézmény minden dolgozója köteles alkalmazás előtt teljes körű munka-alkalmassági, azt 

követően évente, időszakos és szükség szerint soron kívül munka-alkalmassági vizsgálaton 

megjelenni, munkaköre ellátására való alkalmasságát a munkáltató által megnevezett orvossal 

igazoltatni. 

6. Felnőtt balesetek 

A balesetet az azt észlelő dolgozó köteles jelenteni az óvoda intézkedésre jogosult vezetőjének és 

részt venni a sérült ellátásában. 

A felnőtt balesetekről jegyzőkönyv készül, amelynek kivizsgálását a munkavédelmi ellenőr végzi. 

XXIII. Gyermekvédelmi feladatok 

Az óvoda gyermekvédelmi feladatainak ellátásáért, megszervezéséért, gyermekvédelmi felelős munkájához 

szükséges feltételek biztosításáét felelős: Gál Elekné óvodavezető. Az ellenőrzés és napi szintű irányítás 

feladatait az 1. óvodavezető helyettes végzi.  

Az óvoda közreműködik a gyermekek veszélyeztetésének megelőzésében és megszűntetésében, ennek során 

együttműködik a Gyermekjóléti Szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot 

ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. 

Ha az óvoda a veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszűntetni, segítséget kér a 

Gyermekjóléti Szolgálattól. 

Az óvónő, illetve a nevelő – oktató munkát segítő alkalmazott, az óvoda vezetője útján köteles az illetékes 

Gyermekjóléti Szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a gyermek – más vagy saját 

magatartása miatt – súlyos veszély-helyzetbe került, vagy kerülhet. 



27 

 

Az óvoda minden dolgozója titoktartási kötelezettséggel tartozik, a családok, gyermekek személyiségi 

jogainak védelme érdekében. 

A szülőket a nevelési év kezdetekor szóban és írásban tájékoztatja a gyermekvédelmi felelősök személyéről, 

elérhetőségükről. 

A gyermekvédelmi felelős koordinálja és segíti az óvodapedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi 

munkáját. 

Feladatai: 

- Tájékoztatja a szülőket, hogy az óvodán kívül milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó intézmény 

kereshetnek fel problémáikkal. 

- A pedagógusok jelzése alapján megismert, veszélyeztetett gyermekeknél – a veszélyeztető okok 

feltárása érdekében – családlátogatás keretében megismeri az otthoni környezetet. 

- Gyermekbántalmazás, vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető, veszélyeztető 

tényező esetén értesíti a Gyermekjóléti Szolgálatot. 

- A Gyermekjóléti Szolgálat felkérésére részt vesz az eset megbeszéléseken. 

- Anyagi veszélyeztetés esetén rendszeres, vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását 

kezdeményezi. 

- A hirdetőtáblákon keresztül tájékoztatja a szülőket a fontosabb gyermekvédelmi intézményekről, 

címük, telefonszámuk megjelölésével. 

- Segíti és szervezi az óvoda és a szülők tartalmas kapcsolat-tartását. 

Gyermekjóléti  Szolgálat:   92/551-863 

     Kapcsolattartó:   gyermekvédelmi felelős: 

       Nákits  Lászlóné 

Óvodapedagógusok: 

- Folyamatosan figyelemmel kísérik a gyermekek otthoni környezetében, a gyermekek 

kedélyállapotában beállt változásokat, fejlődési megtorpanásaikat. 

- Családlátogatás, fogadóóra keretében törekszenek az okok feltárására. 

- Jelzik a problémát a gyermekvédelmi felelősöknek. 

- Fokozottabb segítségadással, törődéssel segítik a gyermek lelki problémáinak 

feldolgozását. 

- Egyéni fejlesztési terv alapján segítik az ingerszegény környezet miatt hátrányos 

helyzetű gyermekek fejlődését. 

- Egyenlő fejlődési esélyt biztosítanak minden gyermek számára. 

- Munkavégzésük során kötelesek a gyermekekre veszélyt jelentő helyzetek 

megelőzésére, elhárítására. 

Dajkák: 

- Minden gyermek esetében szerető gondoskodással segítik testi, lelki szükségleteik 

kielégítését – öltözködés, étkezés, alvás, mosdó-használat. 

- Tapintattal kezelik a gyermekektől hallott információkat. 

- A tudomásukra jutott gyermekeket veszélyeztető tényezőkről tájékoztatják az óvónőt, 

gyermekvédelmi felelősöket. 

- Munkavégzésük során kötelesek a gyermekekre veszélyt jelentő helyzetek 

megelőzésére, elhárítására (óvónők is). 

-  

 EGYÉB  RENDELKEZÉSEK 

XXIV. AZ  ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT PAPÍR ALAPÚ NYOMTATVÁNYOK 

HITELESÍTÉSÉNEK ÉS TÁROLÁSÁNAK, VALAMINT KEZELÉSÉNEK RENDJE 

Amennyiben ilyen irat készül, a 83/2012. (IV. 21.) a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról 

és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról kormányrendelet szerint járunk el.  

XXV.  Óvodai  étkezési  díjak  befizetésének  rendje 

1.  A térítési díjak megállapítását, befizetésének rendjét a házirend is tartalmazza. 

A szülő gyermeke étkeztetéséért – a mindenkori érvényes jogszabály alapján – térítési díjat fizet. 

 Az étkezési térítési díj befizetés: minden hónap 15-ig történik. Lenti, Vörösmarty u. 41. Ideje: 

7
00 

- 18
00

 óra. Helye: székhely épület: óvodatitkári iroda. Befizetés módja: Készpénz. 
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 I. sz. Telephely – Lenti, Petőfi u. 25. Ideje: 7
00

 – 18
00

 óra. Helye: I. sz. Telephely épülete: 

vezető-helyettesi iroda. Befizetés módja: Készpénz. 

 Az étkezési térítési díj befizetése: utólag történik. Az előző hónapban igénybe vett tényleges 

étkezési napok számát kell rendezni. 

 Elmaradt étkezési térítési díj rendezésének módja: amennyiben a szülő befizetési 

kötelezettségének az adott hónapban anyagi okokra hivatkozva nem tud eleget tenni, az 

óvodavezetőhöz kell fordulnia, írásban engedélyt kérni az elmaradt étkezési térítési 

díjhátralék utólagos rendezésére, a befizetést megelőző 6 munkanapon belül.  A benyújtott 

kérelmet az óvodavezető 3 munkanapon belül elbírálja és írásban értesíti a szülőt a döntésről. 

 Fizetési halasztás a következő étkezési térítési díj befizetési időpontig adható. 

 Az első alkalommal elmaradt étkezési térítési díj befizetése esetén: a szülőt írásban „értesíti” 

az intézményvezető a tartozás fennállásáról és összegéről, a hátralékrendezésre 8 munkanapot 

biztosít. A továbbiakban is fennálló tartozásról újabb „felszólító” levelet küld ki az 

intézményvezető, további 8 munkanapot biztosítva a fennálló hátralék rendedzésre. Ezt 

követően, ha a hátralékteljesítés elmarad, jelzéssel él a hivatalos szervek felé. 

 Amennyiben túlfizetés keletkezik, a következő hónapban az aktuális többletösszeggel 

csökkentjük az esedékes tárgyhavi befizetés összegét. 

 Intézményváltás, elköltözés, egyéb fennálló ok miatt keletkezett túlfizetés esetén, a szülővel 

egyeztetve a lakcímre, vagy megadott számlaszámra az intézmény Gazdasági Ellátó 

Szervezete visszautalja 15 munkanapon belül. 

 Felnőtt étkeztetéséért - a mindenkori érvényes jogszabály alapján – térítési díjat kell fizetni. 

Az intézmény saját konyhával nem rendelkezik, munkahelyi vendéglátáshoz szolgáltatást 

vesz igénybe, így a felnőtt étkezők az alkalmazottak körét jelentik. Az alkalmazottak étkezési 

térítési díjának fizetési módja megegyezik a gyermekétkeztetésnél alkalmazott előírásokkal. 

A gyermekétkeztetésben alkalmazott szabályok érvényesek a felnőtt étkeztetésre is. 

2.   A  felnőtt  étkezéssel  kapcsolatos  szabályok 

- A munkahelyi étkeztetés (ebéd) minden dolgozó számára biztosított fizetési fegyelem 

betartása mellett. 

- Az étkeztetést igénybe vevők csak szakorvosi igazolással hozhatnak be főtt ételt az 

intézménybe, ezen dolgozók részére az Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi 

Járási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézete által előírt higiénés szabályok 

betartása kötelező. 

- Az étkezést igénybe nem vevő dolgozók részére mindennemű közétkeztetésből 

származó étel fogyasztása szigorúan tilos! 

- Ételhulladékot az arra szerződéssel rendelkező személy a mindenkori hulladékra 

vonatkozó szabályok betartásával, zárható és rendszeresen fertőtlenített edényben 

szállíthat ki. 

Az étkezési szabályok megszegése fegyelmi eljárást vonhat maga után.  

3. Az intézményben folyó reklámtevékenység szabályai: 

Az óvodában az egészséges életmóddal, környezetvédelemmel, társadalmi, közéleti, kulturális 

tevékenységgel összefüggő reklámtevékenység folytatható. 

4.  Ügynökök, üzletkötők az óvoda területén kereskedelmi tevékenységet csak az óvodavezető 

engedélyével folytathatnak. 

5. A  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat: 8
00

-tól 16
00

-ig megtekinthető, elérhető a vezetői 

irodákban. 

 A tájékoztatást adó személyek neve az épületek faliújságain megtalálhatóak. 

6. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges intézkedések. 

Az intézményvezető meghatározza a katasztrófa -, a tűz- és a polgári védelmi tevékenység szervezeti 

és végrehajtási rendjét. 

Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli események, bombariadó és egyéb 

veszélyhelyzet esetén közvetlen felettesének jelenteni mi történt. 
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Az óvodavezető dönt a szükséges intézkedésről valamint irányítja és ellenőrzi a felkészülési és a 

védekezési időszakra meghatározott feladatok végrehajtását. A  fenntartót mindenkor  értesíti. 

Akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni. 

Értesíteni kell: 

Óvodavezető:    0630/6417638 

Fenntartó:    92/553-924 

Rendőrség:    107 

Tűzoltóság:    105 

Székhelyen és a telephelyen az épületek kiürítése a Tűzriadó Terv szerint történik. 

Az épület kiürítésének időtartamáról, a gyermekek elhelyezéséről az intézkedést vezető hatóság 

információja alapján az óvodavezető, akadályoztatása esetén az intézkedéssel megbízott személy 

dönt. 

Az óvodavezető a bombariadóról és a hozott intézkedésekről jelentésben értesíti a fenntartót. 

Minden fenyegetést komolyan kell venni! 

Alapvető állampolgári kötelessége minden munkatársnak, hogy a mentésben, az esetleges sérültek 

felkutatásában, előzetes ellátásában és kimenekítésében valamint a vagyonmentésben részt vegyen a 

tőle elvárható módon. 

7.         Vezetékes és mobiltelefonok használata 

A saját mobiltelefonok használata a gyermekcsoportokban, a gyermekekkel történő közvetlen 

foglalkozás közben minden dolgozó számára tilos! A vezetékes telefont hivatalos ügyintézésre és 

munkájukkal összefüggésben, magáncélra használhatják az intézmény dolgozói. 

Telefonadóval kapcsolatos elszámolások 

Természetbeni juttatásnak minősül és adóköteles a helyi és távolsági távbeszélő és mobiltelefon 

szolgáltatás, továbbá az internetprotokollt alkalmazó adatátviteli szolgáltatás magáncélú használata. 

Az adót a magáncélú használat értékének a magánszemély által meg nem térített része után kell a 

költségvetési szervnek megfizetnie. Az elszámolás többféle módon történhet. 

A Gesz és a költségvetési szervek vezetőinek döntése alapján a magáncélú használat értékét a számla 

értékének 20 %-ában állapítja meg, annak összegét pedig a MÁK részére lejelenti és megfizeti a 

járulékokat. 



30 

 

 

ZÁRÓ  RENDELKEZÉSEK 

 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása csak a nevelőtestület elfogadásával, a szülői 

közösség véleményével és az óvodavezető döntésével lehetséges. 

2. A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása és jóváhagyása 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése után a 

nevelőtestület 2013. év augusztus 30. napján elfogadta. 

Az elfogadás tényét a nevelőtestület képviselői az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják. 

Tartalmával egyetértet a szülői közösség 2013. év augusztus 30. napján.  

3.  A hatálybalépéssel egyidejűleg érvényét veszti az óvoda korábban jóváhagyott Szervezeti és 

Működési Szabályzata. 

4. A hatályba lépett Szervezeti és Működési Szabályzatot meg kell ismertetni 

- Az óvoda azon alkalmazottaival is, akik nem tagjai a nevelő – testületnek, valamint 

- Azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával és meghatározott körben használják helyiségeit 

5. A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az óvoda valamennyi 

alkalmazottjára kötelező, megszegése esetén az óvodavezető munkáltatói jogkörében intézkedhet. 

 

 

Lenti, 2014. március 26. 

Jóváhagyta: 

 

Gál Elekné  

Lenti Napközi Otthonos Óvoda Vezetője 

 

 

ZÁRADÉK: 

 

Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Lenti Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési 

Szabályzatát 2014. március 26. napján tartott ülésén 94/2014. (III.26.) ÖKT. sz. határozatával jóváhagyta. 

 

 

Lenti, 2014. március 26. 

 

 

Horváth László  

polgármester 
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Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete 

I. sz. Melléklet 

A dohányzás rendje  

Az Egészségügyi Minisztérium 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól 2012. január 1-étől módosított normái alapján folyik, 

különös tekintettel a gyermekek fokozottabb védelme érdekében a dohányzás egészségkárosító hatásaival 

szemben. 

Az intézmény területén a bejárattól számított 5 méteren belül tilos a dohányzás! 

A szabályozás rendje a Lenti Napközi Otthonos Óvoda valamennyi alkalmazottjára és használójára kiterjed. 

A szabályozás a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteként szolgál. 

2011. évi XLI Törvény értelmében az óvoda egész területén a dohányzás szigorúan tilos! Életbe lépett: 

2006. 01. 05. napján az óvodavezető által hozott intézkedés alapján. 2006.IX.01.-től a törvény 2§ (2) b) 

hatályos. 

Az óvoda egész területén a dohányzást tiltó táblát jól látható helyre kell függeszteni. (Kiemelt helyek az 

óvoda összes bejárata) 

A jogszabály betartását az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, illetve tűzvédelmi 

szempontból a Tűzvédelmi Hatóság jogosult rendszeresen ellenőrizni. 

Az intézmény a dohányzásra vonatkozó korlátozást megsértőt a jogsértés haladéktalan befejezésére köteles 

felhívni. A felhívás eredménytelensége esetén a rendelkezésre jogosult az érintett személyt felszólítja az 

intézmény elhagyására. 

Az intézményben a hatóságon kívüli intézkedésre, ellenőrzésre jogosult személyek a következők: 

 Óvodavezető: Gál Elekné 

 Óvodavezető helyettes: Kovácsné Horváth Ildikó 

   Dányiné Kovács Tünde 



32 

 

 

Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete 

II. sz. Melléklet 

Adatkezelési Szabályzat 

Általános rendelkezések 

1.  Az adatkezelési szabályzat célja: 

Az alkalmazottak valamint a gyermekek adatainak nyilvántartása, kezelése, továbbítása, 

nyilvánosságra hozatala, intézményi rendjének megállapítása és az ezekkel összefüggő adatvédelmi 

követelmények szabályozása. 

2.  Az adatkezelési szabályzat alapját képező jogszabályok: 

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

LXIII. Törvény  

 A 2012. évi február 22-én az új adatvédelmi törvény a személyes adatszolgáltatásról, az 

információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló rendeletben 

rendelkezik 

 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény és módosításai, különös tekintettel a 2. sz. 

mellékletére 

 2011. évi CXC.  törvény  A nemzeti köznevelésről 41.§. 

 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény (továbbiakban Kjt.) 83/B-

D §-ai és az 5. sz. melléklete 

 20/2012.(VIII. 31.)  EMMI rendelete Az emberi erőforrások miniszterének a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

3.  Az adatkezelési szabályzat hatálya 

3/a A szabályzat hatálya kiterjed az óvoda vezetőjére, vezető beosztású alkalmazottjaira, minden 

közalkalmazottjára, továbbá az intézmény gyermekeire. 

3/b Ezen szabályzat szerint kell ellátnia  

- a közalkalmazotti alapnyilvántartást, valamint a közalkalmazott személyi iratainak, és 

adatainak kezelését (továbbiakban együtt: közalkalmazotti adatkezelés), továbbá 

- a gyermekek adatainak nyilvántartását, továbbítását, kezelését (továbbiakban: 

gyermekek adatainak kezelése). 

3/c A szabályzatot megfelelően kell alkalmazni a közalkalmazotti jogviszony megszűnése után, illetve e 

jogviszony létesítésére irányuló előzetes eljárásokra. 

 A gyermekekkel kapcsolatos titoktartási kötelezettség független a közalkalmazotti jogviszony 

fennállásától, hiszen az annak megszűnése után határidő nélkül fennmarad. 

1. rész 

A közalkalmazottakra vonatkozó adatkezelés 

1. Felelősség a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért. 

Az intézményben a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért felelősséggel tartozik: 

- az óvoda vezetője 

- vezetői team tagjai 

- a személyügyi adatkezelésben bármilyen formában közreműködő közalkalmazott 

- óvodatitkár 

- közalkalmazott saját adatainak közlése tekintetében 

 Az óvoda vezetője felelős a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok védelmére és kezelésére 

vonatkozó jogszabályok, valamint a szabályzatban rögzített előírások megtartásáért, illetve e követelmények 

ellenőrzéséért. 

Az óvodavezető, a helyettes és az óvodatitkár felelősek az illetmény számfejtés körébe tartozó adatok 

intézményen belüli feldolgozása és továbbítása során az adatvédelmi rendelkezések betartásáért. 

2.  Az alkalmazottak nyilvántartott adatai 

 A Köznevelési törvény alapján nyilvántartott adatok: 

a) név, születési hely és idő, neme 

b) lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, oktatási azonosítószám: 

c) munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok:  
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- iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása; 

- munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, besorolással 

kapcsolatos adatok; 

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

- munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre 

irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés; 

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

tartozás és annak jogosultja; 

- szabadság, kiadott szabadág; 

- alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei; 

- az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei; 

- az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei; 

- a többi adat az érintett hozzájárulásával. 

 A Köznevelési törvény szerint nyilvántartott és kezelt adatok köre alapvetően megegyezik a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 5. számú mellékletében meghatározott adatkörök adataival, 

ezért az alkalmazottak adatainak nyilvántartására a közalkalmazotti alapnyilvántartás vezetése szolgál a 

Szabályzat melléklete szerinti adatkörök formájában. 

 A közalkalmazotti alapnyilvántartás rendezetten tárolja és feldolgozza a közalkalmazott közalkalmazotti 

jogviszonyával összefüggésben keletkezet és azzal kapcsolatban álló adatait. 

 A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörén kívül – törvény eltérő rendelkezése hiányában – 

adatszerzés nem végezhető, ilyen adat nem tartható nyilván. 

3.  A közalkalmazotti adatkezelésben közreműködők feladatai 

3.1 Az intézmény közalkalmazottainak adatkezelését az óvodavezető, az óvodatitkár közreműködésével 

végzi. 

3.2 A dajkák tekintetében az adatkezelésben az óvodavezető helyettes működik közre. 

3.3 A magasabb vezető beosztású óvodavezető tekintetében a közalkalmazotti adatkezelést a munkáltatói 

jogokat gyakorló fenntartó szerv látja el. 

3.4 Az adatkezelés során gondoskodni kell arról, hogy: 

- a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat és megállapítás az adatkezelés teljes 

folyamatában megfeleljen a jogszabályi rendelkezések tartalmának; 

- a személyi iratra csak olyan adat, illetve megállapítás kerülhessen, amelynek alapja 

közokirat vagy a közalkalmazott írásbeli nyilatkozata, írásbeli rendelkezése, bíróság 

vagy más hatóság döntése, jogszabályi rendelkezés; 

- a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat helyesbítésre és törlésre kerüljön, ha 

a személyi iraton szereplő adat a valóságnak már nem felel meg; 

- a közalkalmazott írásbeli hozzájárulásának beszerzése az önkéntes adatszolgáltatás 

körébe tartozó adatok nyilvántartását megelőzően történjen meg. 

4 A közalkalmazotti alapnyilvántartás vezetése, az adatok továbbítása 

4.1 A közalkalmazotti alapnyilvántartás számítógépes módszerrel is vezethető. Ez esetben – a következő 

kivételekkel – papír alapú adatlapot nem kell vezetni. A számítógéppel vezetett adatokat ki kell 

nyomtatni: 

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

igazolja az adatok valódiságát; 

- a közalkalmazott áthelyezésekor; 

- a közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén; 

- a betekintési jog gyakorlójának erre irányuló külön kérelmére azokat az adatokat, 

amelyekre betekintési joga kiterjed. 

4.2 A 4.1 pont alapján készített iratokat személyügyi iratként kell kezelni. 

4.3 A számítógépes módszerrel vezetett alapnyilvántartásából a közalkalmazotti jogviszony megszűnése 

és végleges áthelyezés esetén azonnal és véglegesen törölni kell a közalkalmazott személyazonosító 

adatait. Statisztikai célokból a személyazonosításra alkalmatlan adatok továbbra is felhasználhatók. 
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4.4 Az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, megsemmisítés, jogosulatlan 

továbbítás és nyilvánosságra hozatal ellen. A számítógépen vezetett közalkalmazotti 

alapnyilvántartás technikai védelmére vonatkozó szabályokat az informatikai szabályzat tartalmazza. 

4.5 A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a munkáltató megnevezése, a közalkalmazott neve, 

továbbá a besorolására vonatkozó adat közérdekű, ezeket az adatokat a közalkalmazott előzetes tudta 

és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet hozni. 

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

adattovábbítás kivételével – tájékoztatás nem adható. A közalkalmazott személyi anyagát az 

áthelyezéshez kapcsolódó eset kivételével kiadni nem lehet. 

4.7 Az óvoda a nem nyilvános személyes adatokat csak törvényben meghatározott esetekben és célokra, 

illetve az érintett közalkalmazott erre irányuló írásbeli hozzájárulásával használhatja fel, vagy 

adhatja át 3. személynek. 

4.8 A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörébe tartozó és a közoktatásról szóló törvény 2. számú 

mellékletében felsorolt adatok – a 2. sz. melléklet 3. pontja alapján – továbbíthatók: a fenntartónak 

(helyi önkormányzatnak), a kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, 

államigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a 

nemzetbiztonsági szolgálatnak. Ezen kívül a Kjt. 83/D §-a szerint a közalkalmazott felettesének, a 

minősítést végző vezetőnek (óvodában: a teljesítményértékelésben közreműködő vezetőnek), a 

törvényességi ellenőrzést végző szervnek, a fegyelmi eljárást lefolytató testületnek, vagy a 

személynek (óvodában: a vizsgálóbiztosnak és a fegyelmi tanács tagjainak). 

4.9 Az adattovábbítás a 4.9 pontban felsoroltak írásos megkeresésére postai úton ajánlott 

küldeményként, kézbesítés esetén átadókönyvvel történhet. Intézményen belül papír alapon, zárt 

borítékban. 

4.10 Az adattovábbításra az óvoda vezetője jogosult. Az illetményszámfejtő hely részére történő 

adattovábbításban az óvodatitkár működik közre. 

5 A közalkalmazott jogai és kötelezettségei 

5.1 A közalkalmazott a saját személyi anyagába, az alapnyilvántartásba, illetve a személyes adatait 

tartalmazó egyéb nyilvántartásokba, személyi iratokba korlátozás nélkül betekinthet, azokról 

másolatot vagy kivonatot kérhet, illetve kérheti adatai helyesbítését, kijavítását. Tájékoztatást kérhet 

személyi irataiba történő betekintésről, adatszolgáltatásról, személyi anyagának más szervhez történő 

megküldéséről. 

5.2 A közalkalmazott az általa szolgáltatott adatai helyesbítését és kijavítását az óvodavezetőtől írásban 

kérheti. A közalkalmazott felelős azért, hogy az általa a munkáltató részére átadott, bejelentett adatok 

hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek. 

5.3 A közalkalmazott az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles írásban tájékoztatni 

az óvodavezetőt, aki 3 napon belül köteles intézkedni az adatok aktualizálásáról. 

6 A személyi irat 

6.1 A közalkalmazotti szempontból személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen 

eszköz felhasználásával keletkezet – adathordozó, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 

(ideértve a közalkalmazotti jogviszony létrehozását kezdeményező iratokat is), fennállása alatt, 

megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik, és a közalkalmazott személyével összefüggésben 

adatot, megállapítást tartalmaz. 

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

elbírálás során keletkezet iratokat személyi iratként, de más ügyiratoktól elkülönítve kell iktatni és 

kezelni. 

6.3 A személyi iratok körében az alábbiak sorolandók: 

- a személyi anyag iratai; 

- a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok; 

- a közalkalmazottnak az alkalmazotti jogviszonyával összefüggő más jogviszonyaival 

kapcsolatos iratok (adóbevallás, fizetési letiltás); 

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

iratok. 
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6.4 Az iratokban szereplő személyes adatokra a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései vonatkoznak. 

7 A személyi irat kezelése 

7.1 Az intézmény állományába tartozó közalkalmazottak személyi iratainak őrzése és kezelése, a 

személyi számítógépes nyilvántartó rendszer működtetése az óvodatitkár közreműködésével az 

óvodavezető feladata. 

7.2 A személyi iratokba betekinteni jogosult szervek és személyek: a közalkalmazottak jogállásáról 

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

- a közalkalmazott felettese; 

- a teljesítményértékelés végző vezető (óvodavezető – helyettes); 

- feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző szerv; 

- a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy; 

- munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság; 

- a közalkalmazott ellen indult büntetőeljárásban nyomozó hatóság, az ügyész és a 

bíróság; 

- az illetmény – számfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal megbízott munkatársa 

feladatkörén belül; 

- az adóhatóság, a társadalombiztosítási igazgatási szerv, az üzemi baleseteket 

kivizsgáló szerv és a munkavédelmi szerv. 

7.3 Az intézményben keletkezet személyi iratok kezelése jelen szabályzat iratkezelési előírásai alapján 

történik. 

7.4 A közalkalmazotti jogviszony létrehozásának elmaradása esetén a közalkalmazotti jogviszony 

létrehozását kezdeményező iratokat vissza kell adni az érintettnek.  

7.5 A személyi anyag tartalma: 

- a közalkalmazotti alapnyilvántartás; 

- pályázat vagy a szakmai önéletrajz; 

- az erkölcsi bizonyítvány; 

- az iskolai végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevél másolata; 

- a kinevezés és annak módosítása; 

- a vezetői megbízás és annak visszavonása; 

- a címadományozás; 

- a besorolás iratai, közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos iratok; 

- az áthelyezésről rendelkező iratok; 

- a teljesítményértékelés; 

- a közalkalmazotti jogviszonyt megszüntető irat; 

- a hatályban lévő fegyelmi büntetést kiszabó határozat; 

- a közalkalmazotti igazolás másolat. 

7.6 A 7.5 pontban felsorolt iratokat (személyi anyagként) minden esetben együttesen kell tárolni. 

7.7 A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a közalkalmazotti alapnyilvántartással együtt össze kell 

állítani a közalkalmazott személyi anyagát. Törvény eltérő rendelkezésének hiányában, a személyi 

anyagban a személyi iratokon kívül más irat nem tárolható. 

7.8 A személyi iratokat tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, az e célra 

személyenként kialakított iratgyűjtőben kell őrizni. Az elhelyezett iratokról tartalomjegyzéket kell 

készíteni, amely tartalmazza az iktatószámot és az ügyirat keletkezésének időpontját is. 

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

anyagba történő betekintés tényét, jogosultjának személyét, jogszabályi alapját és időpontját, a 

megismerni kívánt adatok körét, a betekintő aláírását. A betekintési lapot a személyi anyag részeként 

kell kezelni. 

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

Kjt. 83/D §-ában felsorolt személyek „betekintési lap” kitöltését követően jogosultak betekinteni, 

kivéve a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. Törvény 42. §-ában foglalt 

eseteket. 
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7.11 A közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén a tartalomjegyzéket és a betekintési lapot le 

kell zárni, és a személyi anyagot irattárazni kell. A közalkalmazotti jogviszony megszűnése után a 

közalkalmazott személyi iratait az irattárazási tervnek megfelelően a központi irattárban kell 

elhelyezni. Az irattárba helyezése előtt az iratgyűjtő tartalomjegyzékén fel kell tűntetni az irattárazás 

tényét, időpontját és az iratkezelő aláírását. 

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

jogviszony megszűnésétől számított 50 évig kell megőrizni. 

2. rész 

A gyermekek adatainak kezelése és továbbítása 

       1. Felelősség a gyermekek adatainak kezeléséért 

1.1 Az óvoda vezetője felelős a gyermekek adatainak nyilvántartásával, kezelésével, továbbításával 

kapcsolatos jogszabályi rendelkezések és a szabályzat előírásainak megtartásáért, valamint az 

adatkezelés ellenőrzéséért. 

1.2 Az óvodavezető helyettese, az óvodapedagógusok és az óvodatitkár munkakörével összefüggő 

adatkezelésért tartoznak felelősséggel. 

2.    A gyermekek nyilvántartható és kezelhető adatai 

 2.1 A gyermekek személyes adatai a törvényben meghatározott nyilvántartások vezetése céljából, 

pedagógiai célból, pedagógiai célú, rehabilitációs feladatok ellátása céljából, gyermekvédelmi 

célból, egészségügyi célból, a célnak megfelelő mértékben célhoz kötötten kezelhetők. 

       A köznevelési törvény alapján nyilvántartott adatok: 

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

tartózkodási helyének címe, nem magyar állampolgárság esetén a Magyar 

Köztársaság területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító Okirat 

megnevezése, száma; 

- a szülő, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma; 

- a gyermek óvodai jogviszonyával kapcsolatos adatok, 

- a gyermek mulasztásával kapcsolatos adatok, 

- fejlődésével kapcsolatos adatok; 

- a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre vonatkozó adatok, 

- a gyermekek oktatási azonosító száma, 

- a gyermekbalesetre vonatkozó adatok; 

- jogszabályban biztosított kedvezményekre való jogosultság elbírálásához és 

igazolásához szükséges azon adatok, amelyekből megállapítható a jogosult személyek 

és a kedvezményre való jogosultsága; 

- a többi adat a szülő írásbeli hozzájárulásával. 

3.  Az adatok továbbítása 

Az adattovábbításra az óvoda vezetője jogosult. A gyermek adatai a közoktatási és a köznevelési 

törvényben meghatározott célból továbbíthatók az óvodából: 

- fenntartó, kifizetőhely, bíróság, rendőrség, ügyészség, a közneveléssel összefüggő 

igazgatási tevékenységet végző közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat 

részére valamennyi adat 

- sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési zavarra, magatartási rendellenességre 

vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, illetve onnét vissza 

- az óvodai fejlődéssel, iskolába lépéshez szükséges fejlettséggel kapcsolatos adatok a 

szülőknek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának 

- a gyermek óvodai felvételével, átvételével az érintett óvodához 

- az egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a gyermek egészségügyi állapotának 

megállapítása céljából 

- a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermekvédelemmel 

foglalkozó szervezetnek, intézménynek, a gyermek veszélyeztetettségének feltárása, 

megszűntetése céljából. 

Nem szükséges az adattal kapcsolatosan rendelkezésre jogosult beleegyezése az adattovábbításhoz, ha az 

óvoda vezetője a gyermekek védelméről szóló törvény rendelkezése alapján, azért fordul a Gyermekjóléti 
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Szolgálathoz, mert megítélése szerint a gyermek – más vagy saját magatartása miatt – súlyos 

veszélyhelyzetbe kerülhet, vagy került. 

4.  Az adatkezelés  intézményi  rendje 

Az óvodában adatkezelést végző vezető, óvodatitkár, óvodapedagógus az adatfelvételkor tájékoztatja a 

szülőt arról, hogy az adatszolgáltatás kötelező e, vagy önkéntes. A kötelező adatszolgáltatás esetében 

közölni kell az alapjául szolgáló jogszabályt. Az önkéntes adatszolgáltatásnál fel kell hívni a szülő figyelmét 

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

fel kell tüntetni. A szülőt külön kell tájékoztatni arról, ha különleges adatról van szó, amelynek kezeléséhez 

a személyes adatok védelméről szóló törvény az érintett írásos hozzájárulását írja elő. Az önkéntes 

adatszolgáltatási körbe tartozó adatok gyűjtéséről az óvoda vezetője határoz. 

A felvételi előjegyzési naplóba az adatokat a jelentkezéskor a szülőtől az óvodavezető veszi fel. A Kt. 2. 

számú melléklete alapján a nyilvántartható adatok körébe nem tartozó önkéntes adatszolgáltatáshoz a szülő 

írásbeli nyilatkozatát kell kérni. A felvételi előjegyzési napló biztonságos őrzéséről az óvodavezető 

gondoskodik. 

Az óvodába felvett gyermekek nyilvántartására szolgáló felvételi és mulasztási naplót 

gyermekcsoportonként óvodapedagógusok vezetik. 

Az óvodai foglalkozásokról, nevelésről, oktatásról az óvodapedagógusok csoportnaplót vezetnek. 

A felvételi és mulasztási, valamint a csoportnapló a gyermekek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok, a 

beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek rendellenességére vonatkozó adatok, a 

gyermekvédelem körébe tartozó adatok biztonságos kezeléséről és őrzéséről a csoportot vezető 

óvodapedagógusok gondoskodnak; az iratokat az e célra rendelkezésre álló iratszekrényben zárják el. 

A gyermekbalesetre vonatkozó adatok kezelésében közreműködik a munka- és balesetvédelmi felelős.  

A jogszabályban biztosított kedvezményekre való jogosultság megállapításához szükséges adatok 

kezelésében közreműködik az óvodatitkár. Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési 

időt. A gyermekre vonatkozó minden adat továbbítása az óvodavezető aláírásával történik.  

5.  Titoktartási  kötelezettség 

Az óvoda közalkalmazottait hivatásuknál fogva 3. személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli, a 

gyermekekkel és a családjukkal kapcsolatos minden olyan tényre, adatra, információra vonatkozóan, 

amelyről a gyermekkel, szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. 

A gyermek szülőjével közölhető minden gyermekével összefüggő adat kivéve, ha az adat közlése súlyosan 

sértené, vagy veszélyeztetné a gyermek érdekét. 

A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület tagjainak egymás 

közti a gyermek fejlődésével összefüggő megbeszélésre. A titoktartási kötelezettség kiterjed mindazokra, 

akik részt vettek a nevelőtestületi értekezleten. 

A titoktartási kötelezettség alól a szülő írásban felmentést adhat. A felmentés megadását az óvodavezető 

kezdeményezheti írásban. A kezdeményezésre az óvodavezető részére javaslatot tehet az óvodapedagógus. 

Az adatok nyilvántartását és továbbítását végzők és abban közreműködők betartják az adatkezelésre 

vonatkozó előírásokat. 

6. Adatszolgáltatási feladatok 

A Köznevelési törvényben felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatóak, és statisztikai felhasználás 

céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatóak. Az átadás a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 

oktatási államtitkársága, az Oktatási Hivatal, a Kormányhivatal, a fenntartó Önkormányzat, Lenti Város 

Jegyzője, a Lenti Többcélú Kistérségi Társulás, részére és a KIR rendszerben történhet. Az 

adatszolgáltatásért felelős az intézmény vezetője és vezető helyettese. Az adatszolgáltatásban részt vesznek 

az óvoda pedagógusai és az óvodatitkár. 

A 32/2008. (XI.24.) OKM rendelet szerint a Különös közzétételi lista a nevelési- oktatási intézmények 

részére, személyes adatokat nem tartalmazhat, a helyben szokásos módon közzéteszik, nyilvánosságra 

hozzák, évente felülvizsgálják: 

 óvodapedagógusok számát, 

 óvodapedagógusok iskolai végzettségét, szakképzettségét, 

 dajkák számát, 

 dajkák szakképzettségét, 
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 óvodai nevelési év rendjét, 

 óvodai csoportok számát, illetve az egyes csoportokban a gyermekek létszámát. 

7. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére 

A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét az intézmény dolgozóinak az alábbi szabályok 

betartása mellett kell elősegíteniük: 

A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül. 

A felvilágosítás-adás, nyilatkozattétel esetén be kell tartani a következő előírásokat: 

 Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az intézményvezető 

vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult. 

 Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak udvarias, 

konkrét, szabatos válaszokat adjon. A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények 

objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel. 

 A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra 

vonatkozó rendelkezésekre, valamint az intézmény jó hírnevére és érdekeire. 

 Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő 

előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, az intézménynek anyagi, 

vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a 

nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik. 

 A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés előtt 

megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét, amely az ő szavait 

tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse. 

 Külföldi sajtószervek munkatársainak nyilatkozat minden esetben csak az intézményvezető 

engedélyével adható. 

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

megjelentetése csak a szereplők/érintettek előzetes hozzájárulásával lehetséges. 
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III. sz. Melléklet 

III/1 sz. A munkaidő nyilvántartás vezetésének eljárási szabályai 

Az intézményben dolgozók naponta rendszeresen vezetett jelenléti íven kötelesek aláírásukkal igazolni jelen 

vagy távollétüket.  

Abban az esetben pedig, ha a pedagógus a kötelező órák teljesítésével le nem kötött munkaköri feladatait az 

intézményen kívül teljesíti- és az Mt. 140/A. § (2) bekezdésben foglaltak alapján munkaideje felhasználását 

maga határozza meg, nyilvántartási kötelezettség nélkül -, az intézményen kívül teljesített munka 

időtartamát a munkáltatónak nem kell nyilvántartania; ennek megfelelően az egyes órakeretek 

kiszámításakor figyelmen kívül kell hagyni. 

A kötelező óraszámon túlmunkát a jelenléti íven, zöld színen jelöli a munkavállaló, melyet az óvodavezető 

helyettes ellenőriz és összesít, majd a változásjelentési íven feltüntet a Magyar Államkincstár felé, ami 

alapja a kifizetésnek. 

IV. sz. Melléklet 

B E L S Ő    E L L E N Ő R Z É S I    S Z A B Á L Y Z A T 

LENTI  NAPKÖZI  OTTHONOS  ÓVODA 

I. AZ   ELLENŐRZÉS CÉLJA, TÍPUSAI ÉS FŐ TERÜLETE 

1. A belső ellenőrzés célja 

- Biztosítja az intézmény felelős vezetője számára a megfelelő mennyiségű és minőségű 

információt az intézményben folyó nevelő és oktató munka tartalmáról és annak színvonaláról 

- Jelezze a pedagógusok és egyéb közalkalmazottak, valamint a vezető számára a pedagógiai, 

gazdasági és jogi követelményektől való eltérést, tárja fel a szabálytalanságokat, hiányosságokat, 

mulasztásokat. 

- Segítse a vezetői irányítást: a döntések előkészítését és megalapozását, biztosítsa az intézmény 

törvényes, belső utasításokban előirt pedagógiai, gazdasági, pénzügyi és munkaügyi működését. 

- Megszilárdítsa a belső rendet és fegyelmet. 

- Vizsgálja az intézményi vagyon védelmét a takarékosság érvényesítését, a leltározás, a selejtezés 

és egyéb tevékenységek helyességét. 

2. Az ellenőrzés típusai 

Tárgyát tekintve: 

- átfogó ellenőrzés 

- célellenőrzés 

- témaellenőrzés 

- utóellenőrzés 

         Tartalmát tekintve 
- pedagógiai 

- gazdálkodási 

- pénzügyi – számviteli 

- ügyviteli 

Amennyiben a felsorolt területek összevont ellenőrzésére kerül sor, komplex ellenőrzésről beszélünk. 

          Időpontja szerint 

   - előzetes 

   - egyidejű 

   - utólagos 

Szervezési szempontból 

   - munkafolyamatba épített 

   - folyamat teljes egészét nem érintő 

 A vizsgálat körét tekintve 

- teljes körű  

                        - szúrópróbaszerű  

3.  A belső ellenőrzés fő területei 

A pedagógiai tevékenység ellenőrzése 



40 

 

- a pedagógiai program nevelési és oktatási feladatainak végrehajtása, 

- a nevelési év munkatervi feladatainak megvalósulása, a pedagógusok ezzel kapcsolatos 

tevékenységének vizsgálata, 

- a nevelői és oktatói munka tartalmának és színvonalának viszonyítása a követelményekhez, ezzel 

kapcsolatban a pedagógusok szakmai és módszertani felkészültségének vizsgálata, 

- a gyermekek fejlődésének ellenőrzése, a csoport szokásrendszerének alakulása, 

- a csoportnaplók, felvételi és mulasztási naplók, fejlődési lapok, egyéb dokumentumok 

folyamatos, szabályszerű vezetésének ellenőrzése, 

- veszélyeztetett és hátrányos helyzetű, részképességbeli zavarokkal küzdő gyermekek 

fejlődésének figyelemmel kísérése,  

- a szakmai munkaközösségek tevékenységeinek ellenőrzése, 

- a gyermekek egészség- és balesetvédelmi felkészítésének és dokumentálásának ellenőrzése, 

- a fenntartó által előírt ellenőrzések végrehajtása, 

- a túlórák helyettesítésének pontos megállapítása, ellenőrzése. 

           Gazdálkodási tevékenység ellenőrzése 

a nevelő-oktató munka gazdasági és műszaki hátterének, tárgyi feltételrendszerének biztosítása, 

- állóeszköz-gazdálkodás: kihasználtság, szabad kapacitás vizsgálata, 

- létszám- és bérgazdálkodás: a közalkalmazottak foglalkoztatásának, munkakörülményeinek, 

ösztönzési rendszerének vizsgálata, 

- készlet és energiagazdálkodás: a beszerzések és felhasználások összhangjának, a takarékossági 

intézkedések megvalósításának vizsgálata, 

- működési bevételek: a bevételek növelésének vizsgálata, 

- érdekeltségi rendszer: a költségkímélő eljárások és a jutalmazási rendszer összefüggéseinek 

áttekintése, 

- a pénzügyi és számviteli tevékenység: az analitikus és szintetikus nyilvántartás, a bizonylati rend, 

a könyvelési adatok,  

- vagyonvédelem során a vagyontárgyak tárolásának, óvásának, felelősségi körök kialakításának 

vizsgálata. 

- a pénzügyi belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, 

melynek célja, hogy az intézmény működését fejlessze és eredményességét növelje 

- a belső ellenőrzés az intézmény céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és 

módszeresen értékeli, illetve fejleszti az intézmény kockázatkezelési, valamint ellenőrzési és 

irányítási eljárásainak eredményességét 

- az intézményben folyó pénzügyi belső ellenőrzés a pénzügyminiszter által közzétett minta 

alapján elkészített belső ellenőrzési kézikönyv szerint történik 

- a belső ellenőri tevékenységet az intézményben a fenntartó önkormányzat polgármesteri 

hivatalának belső ellenőre látja el. 

II. A BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDSZERE 

   1.  A vezetői ellenőrzés 

 A vezetői ellenőrzés az irányító tevékenység szerves része. Valamennyi vezető beosztású 

alkalmazott alapvető feladata az irányítása alatt működő pedagógiai és gazdasági terület munkájának 

folyamatos ellenőrzése. A vezetői ellenőrzés az intézmény hierarchikus felépítésének megfelelően 

megosztottan történik. Az intézményvezető a vezető helyettese és a középvezetők (munkaközösség 

vezetők, minőségügyi vezető) vizsgálatainak le kell fedniük a teljes intézményi működés 

ellenőrzését. 

A vezető hatáskörét és ez által ellenőrzési körét munkaköri leírás részletesen tartalmazza. 

A vezető helyettes és a középvezetők ellenőrzéseik során kiemelten kezeljék az alábbiakat: 

- a hatályos jogszabályok: a törvények és a rendeletek előírásainak betartását, 

- a vezetői utasítások és döntések végrehajtását, 
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- a tanügy igazgatási, a módszertani, statisztikai, és egyéb belső használatú rendelkezések 

betartását, 

- a határidős pedagógiai és gazdasági feladatok teljesítését, az eseti intézkedések végrehajtását, 

- az aláírási, utalványozási, láttamozási, ellenjegyzési és érvényesítési jog gyakorlását. 

2. Az ellenőrzési ütemterv 

Az ellenőrzési ütemterv összeállításánál figyelembe kell venni az ellenőrzési igényeket, különös 

tekintettel a magasabb rendű jogszabályok előírásaira, az intézmény fenntartójának elvárásaira, jelen 

belső ellenőrzési szabályzat előírásaira valamint az intézményvezető igényeire. 

Az ellenőrzési ütemtervet az intézmény vezetője, vezető helyettese és a munkaközösség vezetők 

készítik el. A pedagógiai ellenőrzési ütemterv a nevelési év rendjét követi. Az ellenőrzési ütemtervet 

az intézményvezető hagyja jóvá. 

Az ellenőrzési ütemterv konkrét feladatai 

- az összetartozó (kapcsolódó) feladatokat együtt kell kezelni, 

- el kell végezni a szükséges és a lehetséges rangsorolásokat és az esetleges szelektálásokat, 

- meg kell állapítani, hogy az ellenőrzéseket milyen formában célszerű végrehajtani, 

- fel kell mérni az egyes feladatok munkaigényességét, 

- meg kell határozni a végrehajtás legcélszerűbb időzítését, 

- ki kell jelölni az ellenőrzési feladatok felelőseit. 

Az ellenőrzési ütemterv arra irányul, hogy: 

- az ellenőrzések a lehető legközvetlenebbül és leghatékonyabb módon elégítsék ki a vezetés 

aktuális igényeit, 

- az ellenőrzési kötelezettségek rendszeresen teljesíthetők legyenek, 

- kedvező szervezési feltételek teremtődjenek az ellenőrzések végrehajtásához, azok 

hatékonyságának biztosításához, 

- lehetővé váljon az ellenőrzési feladatok rangsorolása, a párhuzamosságok kiküszöbölése, a 

feladatok és a kapacitás összehangolása, illetve az ellenőrzést végzők közötti megfelelő 

koordináció biztosítása. 

3. Az ellenőrzés előkészítése 

Az ellenőrzés előkészítése az ellenőrzést végzők feladata, amelynek feltételeiről a vezető és a vezető 

helyettes gondoskodik. 

Az ellenőrzés előkészítése során el kell végezni: 

- a feladatok és szempontok, illetve a prioritások meghatározását, 

- az ellenőrzés céljainak eléréséhez szükséges szervezési és végrehajtási feltételek biztosítását, 

       Az ellenőrzés előkészítésének információs bázisaként szolgálnak: 

- a korábbi ellenőrzési jelentések, 

- pedagógiai és tanügy igazgatási tárgyú statisztikák, jelentések, 

- a gazdasági tárgyú beszámolók, költségvetések. 

4. Az ellenőrzés programja 

Az ellenőrzési program olyan utasítás, amely az ellenőrzést végző számára meghatározza az ellenőrzés 

célját, fő irányát, annak módszereit és a megállapítások írásba foglalásának szerkezetét. Az ellenőrzési 

program tervezetét az ellenőrzést végző köteles elkészíteni és azt az intézményvezető hagyja jóvá. 

Az ellenőrzési program tartalmazza a következőket: 

- az ellenőrzés célját és típusát, 

- az ellenőrzött szakterület vagy személy megnevezését, 

- az ellenőrzött időszakot, 

- az ellenőrzést végzők nevét és munkabeosztását, 

- a dátumot, az aláírást és a hivatalos bélyegző lenyomatát. 

5. Helyszíni ellenőrzés 

A közoktatási intézmény feladatellátásának jól hasznosítható ellenőrzési módszere a helyszíni 

ellenőrzés. Ez lehet közvetlen vagy közvetett jellegű. 
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Közvetlen ellenőrzés: megfigyelésen, személyes tapasztalatokon alapuló tájékozódás (szemle, 

mintavétel stb.), melyet kiegészíthet szóbeli kérdésfeltétel, beszélgetés, kérdőív kitöltése. 

Közvetett ellenőrzés: a nyilvántartások és okmányok alapján végzett dokumentálás ellenőrzés, (tételes, 

próbaszerű stb. ) 

A  helyszíni ellenőrzést indokolt esetben, egy ízben meg lehet szakítani. Az ellenőrzés megszakításáról 

az ellenőrzöttet soron kívül értesíteni kell. 

6. A munkafolyamatba épített belső ellenőrzés 

Az intézménykülönböző szintű vezetői kötelesek biztosítani a pedagógiai, a szakmai és gazdasági 

folyamatok összhangját. 

Megfelelő munkaszervezéssel biztosítani kell, hogy: 

- a pedagógiai és gazdasági feladatok ellátása során a munkafolyamat megszakítás nélkül 

ellenőrzésre kerüljön, 

- a munkafolyamatok hibái, kedvezőtlen jelenségei kellő időben észrevehetők legyenek és a 

tapasztalt rendellenességeket gyors intézkedéssel szüntessék meg, 

- a pedagógusok és más közalkalmazottak személyes felelőssége a végrehajtás minden 

szakaszában megfelelően érvényesüljön. 

7. Az ellenőrzés értékelése és következményei 

Az ellenőrzési jelentés kézhezvételét követő héten belül értékelő (realizáló) megbeszélésen kell 

megvitatni az ellenőrzés megállapításait. Az értékelő megbeszélésen a vizsgált területtel vagy tárgykörrel 

kapcsolatos tapasztalatokat foglalják össze. 

Ennek keretében nem csak a feltárt hiányosságokat, hanem a megismert kedvező tapasztalatokat is 

célszerű bemutatni és értékelni. 

Az ellenőrzés értékelő megbeszélésen mindig rá kell mutatni a hibák és a mulasztások jellegére, valamint 

rendszerbeli okaira, az előidéző körülményekre és a felelős személyekre. 

A megállapított hiányosságok megszüntetésére, a megállapítások hasznosítására, az ellenőrzött 

tevékenység javítására vonatkozó intézkedési javaslatokat is az értékelő megbeszélésen egyeztetik. 

Az értékelő (realizáló) megbeszélésen részt vesznek az ellenőrzést végzők valamint az intézményvezető 

által kijelölt személyek. 

8. Az ellenőrzést követő intézkedések 

Az értékelő megbeszélést követően a szükséges szóbeli vagy írásbeli intézkedéseket a felelős ellenőrző 

személy köteles elvégezni. 

Az ellenőrzést követően intézkedni kell: 

- a hibák hiányosságok kijavításáról, káros következményeinek ellensúlyozásáról, 

- a megelőzés feltételeinek biztosításáról, más illetékes tájékoztatásáról, 

- a felelősség vizsgálatáról, annak módjáról, 

- a kedvező tapasztalatok alapján a megfelelő elismeréséről. 

Kirívó szabálytalanság vagy hiányosság esetén az intézmény felelős vezetője rendeli el a szükségesnek 

ítélt intézkedéseket. 

III. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÍRÁSBELI DOKUMENTÁLÁSA 

1.  Az ellenőrzési jelentés 

Az ellenőrzésről, az ellenőrzés megállapításairól, valamint a tapasztaltak értékeléséről ellenőrzési jelentést 

kell készíteni. 

Az ellenőrzési jelentésnek tartalmaznia kell a következőket: 

- az ellenőrzés adatait, 

- az ellenőrzési jegyzőkönyvet, 

- az ellenőrző személy megállapításait az ellenőrzött feladatokról, területekről, személyekről – az 

ellenőrzési program - ban meghatározott módon, 

- a tapasztalatok értékelését, az esetleges felelősök megnevezésével, az ellenőrzést végző aláírását. 

- A súlyos mulasztásokat bizonyító iratokat 

2.  Az ellenőrzési jegyzőkönyv 
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Az ellenőrzési jegyzőkönyv tartalmazza a lefolytatott ellenőrzés konkrét adatait.  Az ellenőrzési 

jegyzőkönyv fontos része az ellenőrzési záradék, szükség esetén felelősségi záradék. 

A megismerési (realizálási) záradék azt tartalmazza, hogy az ellenőrzött személy az ellenőrzés 

megállapításait megismerte, aláírásával azt elismeri, egyben tudomásul veszi, hogy a hatáskörébe tartozó 

szükséges intézkedéseket 10 napon belül köteles megtenni, amelyről az ellenőrzést végzőt tájékoztatja. 

Az ellenőrzött személy az ellenőrzéssel kapcsolatban írásos észrevételt tehet. 

A felelősségi záradék rögzíti, hogy a felelőssé tett személy a rá vonatkozó megállapításokat tudomásul 

vette és azokat elismerte. A felelőssé tett ellenőrzött személy köteles 3 napon belül a kifogásolt eljárásra 

– a bizonyítékok becsatolása mellett – írásbeli magyarázatot adni. Az ellenőrzést végző az ellenőrzési 

jelentés egy példányát köteles átadni az intézmény vezetőjének. 

Az ellenőrzési jegyzőkönyvben rögzíteni kell a következőket: 

- az ellenőrzés helye és (időtartama) ideje, 

- az ellenőrzött munkaterület megnevezése, 

- az ellenőrzést végző neve, 

- az ellenőrzés tényszerű tapasztalatai, 

- az ellenőrzési záradék. 

2/1.  Ellenőrzések nyilvántartása 

Az ellenőrzést végző az ellenőrzési kötelezettségekről és az elvégzett ellenőrzésekről évente áttekinthető 

nyilvántartást köteles vezetni. 

    A nyilvántartás tartalmazza: 

- az ellenőrzések helyét és idejét (időtartamát), 

- az ellenőrzött területek, tevékenységek, személyek felsorolását, 

- az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságokat, szabálytalanságokat, a megállapított felelősök 

nevét, 

- a lefolytatott felelősségi vizsgálatok számát és eredményét, 

- az ellenőrzés pozitív tapasztalatait és 

- a jutalmazási javaslatokat. 

2/2.  Az ellenőrzési iratok irattárolása   

Az ellenőrzések iratanyagainak rendezett, áttekinthető, a gyors visszakeresést biztosító tárolásáról és 

megőrzéséről az intézményvezető utasítása alapján az óvodatitkár köteles gondoskodni. Ennek keretében 5 

évig meg kell őrizni: 

- az ellenőrzési programokat, 

- az ellenőrzési jelentéseket és bizonyító okmányokat, 

- az ellenőrzöttnek a jelentésre adott írásos észrevételeit, magyarázatait, intézkedéseit, 

- a felelősség vizsgálatának eredményét, 

- az éves ellenőrzési ütemterveket, beszámolókat, valamint 

- az ellenőrzések nyilvántartását, 

A felsorolt iratanyagok 5 év után selejtezhetőek. 

IV. AZ ELLENŐRZÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 

1.  Az intézményvezető jogállása 

Az intézmény egyszemélyes felelős vezetője a belső ellenőrzés irányítója. Ellenőrzési joga kiterjed az 

intézmény összes alkalmazottjára és munkavégzésükre, valamint a teljes intézmény felelős vezetőjének 

feladata, hogy biztosítsa a belső ellenőrzési rendszer tárgyi – és személyi feltételeit és határidőket adjon az 

éves ellenőrzési munkaterv és az ellenőrzési programok összeállítására és megtartsa az értékelő (realizáló) 

megbeszéléseket. Ezen túlmenően meg kell követelnie a belső ellenőrzési rendszer hatékony működését és 

el kell rendelnie a következetes számonkérést és intézkedéseket. 

2.   Az ellenőrző személyek jogai 

- beléphet az ellenőrzött egység bármely helyiségébe, és betekinthet az ellenőrzött egység bármely 

iratába, okmányába, szekrényébe és íróasztalának fiókjába, 
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- lefoglalhat bármely okmányt, bizonylatot, iratot az átvétel elismerésével és az okmányokról 

hitelesített másolatot, kivonatot, azok adatairól összeállításokat, kimutatásokat készíttethet, 

- felvilágosítást (nyilatkozatot) kérhet az ellenőrzött egység bármely munkavállalójától szóban 

vagy írásban, azonnal vagy megadott határidőre, 

- felvilágosítást kérhet az ellenőrzött személlyel kapcsolatban álló más szervektől az ellenőrzéssel 

összefüggő kérdésekben – vezető felhatalmazás alapján – szóban vagy írásban. 

- mulasztás esetén utasítást ad – továbbképzésre, önképzésre, hospitálásra, határidő betartására, 

fegyelmezettebb munkavégzésre, közös munkába való bekapcsolódásra.                                                                                

3. Az ellenőrző személyek kötelezettségei 

- köteles bejelenteni az ellenőrzöttnek a helyszíni ellenőrzést, annak megkezdését megelőzően, 

amennyiben a bejelentés nem veszélyezteti az ellenőrzés céljának megvalósulását, 

- végre kell hajtania az ellenőrzési feladatot a programban foglaltak alapján maradéktalanul úgy, 

hogy minden lényeges tény feltárásra és rögzítésre kerüljön, 

- tárgyilagosan kell értékelnie a feltárt tények alapján a kialakult helyzetet, felelős a megállapításai 

helytállóságáért és megalapozottságáért, 

- titoktartás vonatkozik rá a hivatalból tudomására jutott adatok, információk tekintetében, kivéve, 

ha azokból szabálysértésre vagy bűncselekmény elkövetésére alapos okkal lehet következtetni, 

- ismertetni kell megállapításait az ellenőrzött személlyel és a vonatkozó részeket azokkal akiknek 

személyes felelősségét név szerint megállapította, 

- írásbeli nyilatkozatot köteles kérni, az ellenőrzött személytől az ellenőrzésben tapasztaltak 

elfogadásáról vagy elutasításáról és előbbiek indoklásáról.  

4.  Az ellenőrzött személyek   

Jogai 

- meggyőződhetnek az ellenőrzés jogszerűségéről, 

- megismerhetik az ellenőrzésnek a tevékenységükkel kapcsolatos megállapításait, 

- kifejthetik észrevételeiket és azokra valamilyen formában választ kaphatnak. 

           Kötelezettségei 

- biztosítsák az ellenőrzést végzők részére az ellenőrzés zavartalan lebonyolításának minden 

feltételét (munkafeltételeket, a haladéktalan tájékoztatást, a belépési, betekintési jog 

érvényesítését,). 

- működjenek együtt az ellenőrzőkkel, a feltett kérdésekre a valóságnak megfelelően 

nyilatkozzanak, elhallgatott vagy félrevezető adatok, információk közlésével az ellenőrzést ne 

tévesszék meg, 

- tegyék meg haladéktalanul vagy a meghatározott határidőre – az ellenőrzés megállapításai 

alapján – a saját hatáskörükbe tartozó intézkedéseket és erről megfelelően adjanak számot. 

   5. A gazdasági vezető ( GESZ) 

- folyamatosan ellenőrzi az intézmény gazdálkodási és pénzügyi- számviteli szabályok betartását, 

ennek során különösen: 

- az intézmény pénzgazdálkodását, költségvetésének gazdálkodását, fizetőképességét 

- az intézmény működéséhez szükséges fejlesztéseket, felújításokat, karbantartásokat és 

beszerezéseket 

- a vagyonvédelemmel kapcsolatos előírások betartását 

- a leltározás és selejtezés szabályszerű eljárását. 
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IV/A. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 

31.) Kormányrendelet szerinti belső ellenőrzést végző személy, szervezet jogállása, feladatai az 

intézmény ellenőrzése területén
1
 

 

Jogállása: 

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, 

hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet 

céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az 

ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát. 

A belső ellenőrzés megfelelő működtetéséről az intézmény vonatkozásában a költségvetési szerv 

vezetője gondoskodik. 

A költségvetési szerv vezetője a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról Lenti Város Önkormányzata, mint 

irányító szerv által polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott külső szolgáltató útján gondoskodik. 

A költségvetési szerv vezetője biztosítja a belső ellenőr funkcionális függetlenségét. A belső ellenőrzést 

végző személy, szervezet tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi. 

A belső ellenőrzést végző személy munkáját a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős 

miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével, valamint a 

költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzi. 

 

Feladatai: 

1. elemzi, vizsgálja és értékeli: 

- a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való 

megfelelését; 

- a belső kontrollrendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét; 

- elemzi, vizsgálja a rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és 

gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, beszámolók valódiságát; 

2. a függetlenített belső ellenőrzés a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott éves ellenőrzési terv 

keretében a szabályszerű gazdálkodás előmozdítása és a belső tartalékok feltárása céljából ellenőrzi 

és vizsgálja: 

- az ellátott feladatok és a költségvetési szerv gazdálkodási formája kapacitásainak összhangját, 

- az alaptevékenység ellátását és annak módját, eredményességét, 

- az előirányzatok, rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználását, 

- a létszám- és illetménygazdálkodást, 

- a tárgyi eszközök kihasználását, fenntartását és fejlesztését, az egyéb erőforrások 

felhasználását, 

- a saját bevételek alakulását, azok feltárására, növelésükre tett intézkedések hatását, a 

követelések nyilvántartásának szabályszerűségét és beszedését, 

- a kötelezettségvállalások megalapozottságát, azok előirányzattal való összhangját, 

nyilvántartását, 

- a költségvetési szervi működés szabályozottságát, a bizonylati rend és okmányfegyelem 

helyzetét, valamint a vagyon védelmét, ésszerű hasznosítását, 

- a költségvetési beszámoló, valamint az előirányzat-maradványok és az eredmény 

kimunkálásának valódiságát, szabályszerűségét, a befizetési kötelezettségek teljesítését, 

- a Kincstárnak megküldött bizonylatok, pénzügyi jelentések adatait, valamint a kapcsolódó 

intézményi belső bizonylatok, nyilvántartások szabályszerűségét, összhangját, 

- a számviteli előírások betartását. 

3. a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat fogalmaz 

meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a 

szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szerv működése 

eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében; 

4. nyilvántartja és nyomon követi a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket; 

                                                 
1
 A 94/2014. (III.26.) ÖKT. számú határozat szerinti IV/A. számú melléklet kiegészítés 2014.03.26-án lép hatályba. 
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5. a belső ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény-

ellenőrzéseket, illetve informatikai ellenőrzéseket,  

6. elkészíti a belső ellenőrzési kézikönyvet; 

7. összeállítja a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési terveket, a költségvetési 

szerv vezetőjének, helyi önkormányzat képviselő-testületének jóváhagyása után a terveket 

végrehajtja, valamint azok megvalósítását nyomon követi; 

8. megszervezi a belső ellenőrzési tevékenységet, irányítja és összehangolja az ellenőrzések 

végrehajtását, 

9. amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 

megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, a költségvetési 

szerv vezetőjét, illetve a költségvetési szerv vezetőjének érintettsége esetén az irányító szerv 

vezetőjét haladéktalanul tájékoztatja és javaslatot tesz a megfelelő eljárások megindítására; 

10. a lezárt ellenőrzési jelentést az ellenőrzött költségvetési szerv vezetője számára megküldi; 

11. összeállítja az éves ellenőrzési jelentést, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentést; 

12. gondoskodik arról, hogy érvényesüljenek az államháztartásért felelős miniszter által közzétett 

módszertani útmutatók; 

13. gondoskodik az ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, 

illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról; 

14. a költségvetési szerv vezetőjét az éves ellenőrzési terv megvalósításáról, és az attól való eltérésekről 

tájékoztatja; 

15. kialakítja és működteti a nyilvántartást az elvégzett belső ellenőrzésekről; 

16. a megbízatásával kapcsolatban vagy személyére nézve összeférhetetlenségi ok tudomására jutásáról 

köteles haladéktalanul jelentést tenni a költségvetési szerv vezetőjének, amelynek elmulasztásáért 

vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi felelősséggel tartozik. 

A belső ellenőr a belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásakor a mindenkor hatályos Ber. és a Belső 

ellenőrzési kézikönyv előírásai szerint köteles eljárni 

 

V. A VEZETŐHELYETTESEK ÉS A KÖZÉPVEZETŐK ELLENŐRZÉSI FELADATAI 

FELADATELLÁTÁSI HELYENKÉNT 

1.Vezető helyettesek ellenőrzése 

Az intézmény nevelő és oktató feladatait irányító vezető helyettesek ellenőrzési területe kiterjed teljes 

hatáskörükre, különösen az alábbiakra: 

- az oktatási dokumentumokban, a határozatokban, a jogi szabályozásban foglaltak betartására, 

- az intézményi nyilvántartások, statisztikák, összegzések, értékelések, az adminisztráció pontos 

vezetésére, 

- a nevelő – oktató munkával kapcsolatos határidők betartására, 

- a követelmények megvalósítására, 

- a nevelő – oktató munka eredményességére, 

- a  két feladat ellátási hely szakmai munkájának ellenőrzésére, 

- a gyermek és ifjúságvédelmi munkára, 

- a pedagógusok és más közalkalmazottak munkafegyelmére, az intézményi tulajdont károsító 

eseményekre. 

2. A munkaközösség vezetők ellenőrzési feladatai 

Az intézmény szakmai munkaközösség – vezetői, mint középvezetők ellenőrzési jogkörrel rendelkeznek a 

munkaközösség tagjai felett. 

A munkaközösség vezetője felelős a munkaközösségi tagok munkájának megszervezéséért, munkájuk 

szakmai irányításáért és ellenőrzéséért. 

- a munkaközösség munkatervi feladatainak határidőre való színvonalas elvégzéséért, 

- a munkaközösség feladatrendszerébe tartozó továbbképzések, szakmai bemutatók folyamatos, 

eredményes megtartásáért, 
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- a gyermekek egyéni portfólióinak (fejlődési lapok és a gyermek fejlődésével kapcsolatos 

dokumentációk) ellenőrzéséért, 

- az intézményben szervezett ünnepek, megemlékezések és az intézményen kívüli egyéb 

programok színvonalas megszervezéséért. 

VI. A KIEMELT MUNKAVÉGZÉSÉRT JÁRÓ KERESETKIEGÉSZÍTÉS ELOSZTÁSÁNAK 

ELVEI 

- Magas színvonalú nevelőmunka végzése, a 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 

- Pedagógiai kísérletben való részvétel, szakmai értékelése, továbbadása 

- Szakmai igényességgel összeállított bemutató és elemzése  

- Hospitáló pedagógus jelöltek felkészítése, irányítása, gyakornok mentorálás 

- Kollégák pedagógiai munkájának segítése, gyakorlati és elméleti síkon 

- Óvodai szabályzatok, dokumentumok elkészítésében való aktív részvétel 

- Szülőkkel történő együttműködési színvonal mértéke, szülők elégedettsége  

- Az óvoda igényes képviselete különböző rendezvényeken, eseményeken: szakmai napok, 

előadások, konferenciák, 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. 

- Értékelés, mérés kiváló eredménye. 

Szabályai: 

- Legalább 1 éves munkaviszony a Lenti Napközi Otthonos Óvodában. 

- A vezetői team, a Szakszervezeti megbízott és a Közalkalmazotti Tanács javaslata és 

véleményezése alapján az óvodavezető dönt. 

VII. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 

1. A szabályzat személyi és időbeli hatálya 

A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi közalkalmazottjára.  

Jelen intézményvezetői utasítás a Nevelő Testület 2013. március 28-i értekezletén hozott jóváhagyással lép 

hatályba és ezzel egyidejűleg minden korábbi vonatkozó belső utasítás hatályát veszti. 

2. A szabályzat hozzáférhetősége és módosítása 

A szabályzat tartalmát az intézményvezető és a helyettes köteles ismertetni a beosztott munkatársakkal. A 

szabályzat egy példányát hozzáférhetővé kell tenni az intézmény valamennyi alkalmazottja számára a vezető 

helyettesi és az óvodatitkári irodában. 

A felelős vezetőnek gondoskodni kell jelen szabályzat olyan módosításáról, amely az új törvények és 

rendeletek hatályba lépése miatt szükséges. 

V. számú melléklet  

MUNKAKÖRI LEÍRÁS MINTÁK 

 

ÓVODAVEZETŐ – HELYETTESEK MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 
Munkavállaló 

Név:  
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Született: 

Anyja neve:  

Oktatási azonosító: 

Munkakör 

Munkakör megnevezése:  

Cél:  

Közvetlen felettese: óvodavezető 

Munkavégzés 

Helye:  

Heti munkaidő: 40 óra 

 Napi munkaidő: 8 óra  

 Gyermekcsoportban eltöltött kötelező óraszám: 22 óra. 

 Vezető helyettesi feladatait heti 10 órában végzi. 

Munkaidő beosztás rendje: naponta változó, éves munkaterv szerint. 

Munkavégzését, munkáját – a jogok és kötelezettségek összhangjában: 

1992. évi XXXIII. törvény:A közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) 

1993. évi LXXIX. törvény:A közoktatásról 

2011. évi CXC. törvény: A nemzeti köznevelésről 

2012. évi I. törvény: A Munka Törvénykönyvéről  

Alapvető Általános Dokumentumok. 

 Alapító Okirat 

 SZMSZ 

 Házirend 

Alapvető Szakmai Dokumentumok 

 Pedagógiai Program 

 Továbbképzési Terv 

 Éves Munkaterv 

 IMIP 

Az óvodavezető – helyettesi és pedagógusi feladatait az óvodavezető irányítása és ellenőrzése mellett végzi! 

Feladatkör részletesen: 

Feladatai: 

 Az óvodavezető távollétében teljes felelősséggel látja el a vezetői teendőket, valamennyi részegység 

vonatkozásában. (Személyi feltételek, szervezési gondok) 

 Anyagi felelősséggel tartozik az óvoda vagyontárgyiért. 

 Részt vesz a leltározási és a selejtezési munkában. /feladat ellátási helyén/ 

 Nyilvántartást vezet a szabadságokról, szabadságolási tervet készít.  /feladat ellátási helyén/ 

 Elkészíti a dolgozók munkaidő beosztását.  /feladat ellátási helyén/ 

 Figyelemmel kíséri a munkaegészségügyi vizsgálatok érvényességét. /feladat ellátási helyén/ 

 Az óvodához érkező hivatalos küldeményeket az óvodavezető távolléte esetén felbontja. 

 Ügyel a takarékossági intézkedések betartására – betartatására. (Víz, villany, gáz, szakmai anyagok, 

fogyóeszközök, tisztítószerek). 

 Az óvodavezető távollétében elvégzi az óvoda ügyvitelével kapcsolatos teendőket. 

 Naprakészen vezeti a túlóra kimutatást, elszámolja a túlórákat.  

 Megszervezi a távollévők helyettesítését.  

 Javaslatot tesz a túlmunka arányos elosztására. 

 Figyelemmel kíséri a munkavédelmi szemlét, balesetvédelmi jelentést, tűzvédelmet, 

gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok megvalósulását, segíti a csoportokban folyó 

nevelőmunkát, az óvodavezetővel együtt csoportellenőrzésen vesz részt, az Ellenőrzési Tervben 

foglaltak alapján.  

 Figyelemmel kíséri az óvoda Munkatervének időarányos megvalósítását, a határidők betartását. 

 Ellenőrzi a hivatalos dokumentumok folyamatos vezetését (Mulasztási Naplók – hó 05-ig, 

Csoportnaplók, Fejlődési Lapok).  
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 Az óvoda kulcsaiért és a bélyegzők használatáért teljes felelősség terheli. 

 Az óvodavezető távollétében aláírási és bélyegzőhasználati joggal rendelkezik. 

 Évente rendszeresen legalább 1 alkalommal, illetve szükség szerint Munkatársi Értekezletet tart.  

 Havi rendszerességgel biztosítja és kiadja a technikai dolgozók részére a HACCP kötelező 

rendszerességgel vezetett adminisztrációs dokumentumait.  

 Havonta ellenőrzi a technikai dolgozók munkáját a HACCP dokumentációja alapján. 

 A nevelőtestület tagjaként részt vesz a nevelési értekezleteken, törekszik a pedagógiai célok 

megvalósítására, véleményével, észrevételeivel segíti a vezető munkáját.  

 A gyermekek, a szülők, a dolgozók személyiség jogait érintő információkat megőrzik, a Közoktatási 

a Köznevelési és a Közalkalmazotti Törvényben foglaltak szerint jár el. 

 Együttműködik a vezetővel, a közművelődési intézményekkel való kapcsolattartásban. 

 Javaslatot ad az óvoda pedagógiai programjához, és éves munkatervéhez. 

 Javaslatot ad a szükséges felújításokhoz, javításokhoz és fejlesztésekhez. 

 Javaslatot ad értekezletek, ünnepélyek megszervezéséhez. 

 Az intézményi ünnepek szervezése, előkészítése, az aktualitásoknak megfelelő dekoráció 

ellenőrzése, az intézményi hagyományok ápolása is feladata. 

 Csoportlétszámok naprakész nyilvántartása 

 Folyamatos kapcsolatot tart az óvoda közvetlen és közvetett partnereivel. 

 Vezeti az intézmény Minőségirányítási Programját. 

 Elkészíti a Beiskolázási Tervet, a Továbbképzési Programot és ezek dokumentációját. 

 Beszámolási kötelezettséggel az óvodavezetőnek tartozik. 

Általános magatartási követelmények: 

 Munkahelyén köteles a munkaidő beosztás szerint időben megjelenni. 

 Betegség vagy bármilyen akadályoztatás esetén köteles – 1 – órával a munkakezdés időpontja előtt 

értesíteni az óvodavezetőt. 

 A munkatársakkal együttműködik.  

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

tiszteletben tartja, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ ad.  

 A szülőkkel, idegenekkel, illetéktelenekkel – intézményi titoknak számító adatokat, véleményeket, 

gondolatokat – nem közölhet, nem vitathat meg! Ez különösen vonatkozik a gyermekek fejlődésére, 

magatartására, azzal kapcsolatos véleményére. Köteles a munkája során tudomására jutott hivatali 

titkot megőrizni.  

 Véleménynyilvánításhoz való jogát a munkáltató jó hírnevét, jogos szervezeti érdekeit súlyosan 

sértő vagy veszélyeztető módon nem gyakorolhatja.  

 Írásbeli munkája pontos, napra kész, a dokumentumnak megfelelő formátumban készült.  

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

megjelentetése csak a szereplők/érintettek és az óvodavezető előzetes hozzájárulásával lehetséges. 

Felelősségre vonható: 

 Munkaköri feladatainak elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért. 

 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért.  

 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek jogainak 

megsértéséért.  

 A munkaeszközök, a berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, megrongálásáért.  

 A vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért.  

Ellenőrzésére jogosultak: 

 Az óvoda vezetője 

Kapcsolatok: 

 Napi munkájában rendszeresen együttműködik az óvodavezetővel, az óvodapedagógusokkal, a 

pedagógiai asszisztensekkel, és a nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottakkal. 

Munkakörülmények: 

 Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a mindenkor 

hatályos jogszabályok szellemében végzi. 

Technikai döntések: 
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 Betartja a tűz-, munka- és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a rábízott 

anyagokkal.  

Járandóság: 

 Bérbesorolás szerinti fizetés. 

 Szabadság  

Dátum:      ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Gál  Elekné 

Óvodavezető 

A munkakörrel kapcsolatos kötelezettségeket, feladatokat tudomásul veszem, Magamra nézve kötelezőnek 

tartom: 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Munkavállaló 

 

ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

Munkavállaló 

Név:  

Született: 

Anyja neve:  

Oktatási azonosító: 

Munkakör 

Munkakör megnevezése:  

Cél:  

Közvetlen felettese: óvodavezető 

Munkavégzés 

Helye: Lenti Napközi Otthonos Óvoda 8960 Lenti Vörösmarty út 41. 

Heti munkaidő: 40 óra 

 Napi munkaidő: 8 óra  

 Gyermekcsoportban eltöltött kötelező óraszám: 32 óra. 

Munkavégzését, munkáját – a jogok és kötelezettségek összhangjában: 

1992. évi XXXIII. törvény:  A közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) 

1993. évi LXXIX. törvény:  A közoktatásról 

2011. évi CXC. törvény:         A nemzeti köznevelésről 

2012. évi I. törvény:                A Munka Törvénykönyvéről  

Alapvető Általános Dokumentumok 

 Alapító Okirat 

 SZMSZ 

 Házirend 

Alapvető Szakmai Dokumentumok 

 Pedagógiai Program 

 Továbbképzési Terv 

 Éves Munkaterv 

 IMIP 

Feladatainak ellátására a törvény heti: 40.- órát ír elő. 

Kötött munkaidő: heti – 32 óra  

Munkaidő beosztása: Heti váltásban: délelőtt - délután 

Alapvető feladata: 

- A gyermekek nevelése. 

- A gyermekek fejlődésének segítése és fejlesztése. 

- A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyeket az 

idevonatkozó jogszabályok határoznak meg. 

Javaslatot ad: 

- Az óvoda munkatervéhez. 

- Külön óvodai munkaszervezési kérdésekhez. 
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- A felszerelés bővítéséhez. 

- A szükséges javításokhoz. 

- Az óvoda alapdokumentumaihoz. 

Feladatai: 

 Folyamatosan képezi magát, továbbképzésre jár. 

 Felkészül és részt vesz nevelési értekezleteken. 

 Bemutató foglalkozásokat szervez, tart. 

 Képességfejlesztő foglalkozásokat vezet. 

 Egyenrangú összehangolt munkát végez az óvoda többi dolgozójával. 

 Folyamatosan együttműködik a családokkal. 

 Szülői értekezletet, fogadóórát tart, családlátogatást végez, amelyről feljegyzést készít. 

 Az óvónő a gyermekek testi-lelki szükségleteit kielégíti, az életkoruknak megfelelő 

műveltségtartalmat és tevékenységet biztosít számukra. 

 Pedagógiai, pszichológiai ismereteit felhasználva megteremti a játék feltételeit, melyek: nyugodt 

légkör, elegendő hely, idő, és élmény, elfogadó, támogató óvónői magatartás, modellnyújtás. 

 Ünnepeket, kirándulásokat szervez. 

 Évzáró szereplésre készíti fel a csoportját. 

 Kapcsolatot tart társintézményekkel. 

 Felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért. 

 Nevelőtevékenysége keretében gondoskodjon a gyermekek testi épségének megóvásáról, erkölcsi 

védelméről, személyiségének fejlődéséről. 

 A humanista pedagógia elveivel ellentétes büntetési eljárásokat nem alkalmazhat (testi fenyítés, 

megfélemlítés, alvásra, étel elfogyasztásra való kényszerítés). 

 Alkalmazza a gyermekek tevékenységéhez szükséges szemléltető eszközöket, segédanyagokat. 

 Ellátja a szakmai munkával kapcsolatos ügyviteli teendőket. 

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

lapon, illetve a helyileg elfogadott iratokban feljegyzést készít. 

 A csoportszobában teremtsen esztétikus környezetet, a mindenkori aktualitások figyelembevételével. 

 A minőségfejlesztésben aktívan vegyen részt. 

 A nevelés folyamatosságának biztosítása érdekében kapcsolatot tart a bölcsődei és iskolai 

nevelőkkel. 

 Kapcsolatot tart a szülőkkel, pedagógiai és egészségügyi felvilágosító tevékenységgel hozzájárul az 

óvodai és a családi nevelés egységének kialakításához. 

 A szülőket folyamatosan érdemben tájékoztatja az óvodában folyó nevelőmunkáról, a kisgyermek 

fejlődéséről. 

 A gyermek életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttatja a közösségi együttműködés 

magatartási szabályait, törekszik azok betartásáról. 

 Naprakészen vezeti a csoportmunkához kapcsolódó adminisztrációt (mulasztási napló, csoportnapló, 

fejlődési lap). 

 Alapvető feladata a rábízott gyermek egyéni differenciált nevelése, a gyermekközösségek alakítása, 

fejlesztése. Vegye figyelembe a gyermek egyéni képességeit, tehetségét, fejlődési ütemét, 

szociokulturális helyzetét, átlagtól eltérő másságát. Biztosítsa a gyermekek részére az etikus 

viselkedéshez szükséges ismereteket. 

 Az iskolaérettség megállapításához szakvéleményt készít. 

 Pedagógiai – szakmai munkáját a szakmai munkaközösség vezetője segíti és ellenőrzi. 

 Az óvoda tárgyait és eszközeit felelősséggel használja, óvja. 

 Irányítja, ellenőrzi és értékeli a dajka munkáját. 

 Kötelező óraszámán belül csak a vezető vagy helyettese engedélyével lehet távol az óvodától. 

 Az óvoda működésével, ügyvitelével kapcsolatos – kötelező óraszámon kívüli – teendőket a vezető 

útmutatása szerint végzi. 

 Beszámolási kötelezettséggel az óvodavezetőnek tartozik. 

 10 (tíz) munkanapon az új óvodások befogadását végzi. 
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  Mozgásfejlesztő tevékenységek szervezésében, lebonyolításában szükség szerint részt vesz: úszás, 

labdajátékok, gyógytestnevelés, néptánc. 

 Részt vállal a gyermekek életét érintő egyéb programok szervezésében, lebonyolításában 

(színházlátogatás, kirándulás, séta, fogászat) 

 Aktívan vesz részt: továbbképzéseken, nevelőtestületi értekezleteken, nevelési értekezleteken, 

munkatársi értekezleteken, munkaközösségi összejöveteleken, folyamatos önképzésben. 

 A gyerekek balesetvédelmét szolgáló szokásokat, szabályokat a csoportnaplóban rögzíti, a 

gyermekek figyelmét minden szükséges esetben felhívja a szabályok megtartásának fontosságára. 

Általános magatartási követelmények: 

 Munkahelyén köteles a munkaidő beosztás szerint időben megjelenni. 

 Betegség vagy bármilyen akadályoztatás esetén köteles – 1 – órával a munkakezdés időpontja előtt 

értesíteni az óvodavezetőt. 

 A munkatársakkal együttműködik.  

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

tiszteletben tartja, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ ad.  

 A szülőkkel, idegenekkel, illetéktelenekkel – intézményi titoknak számító adatokat, véleményeket, 

gondolatokat – nem közölhet, nem vitathat meg! Ez különösen vonatkozik a gyermekek fejlődésére, 

magatartására, azzal kapcsolatos véleményére. Köteles a munkája során tudomására jutott hivatali 

titkot megőrizni.  

 Véleménynyilvánításhoz való jogát a munkáltató jó hírnevét, jogos szervezeti érdekeit súlyosan 

sértő vagy veszélyeztető módon nem gyakorolhatja.  

 Írásbeli munkája pontos, napra kész, a dokumentumnak megfelelő formátumban készült.  

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

megjelentetése csak a szereplők/érintettek és az óvodavezető előzetes hozzájárulásával lehetséges. 

Felelősségre vonható: 

 Munkaköri feladatainak elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért. 

 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért.  

 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek jogainak 

megsértéséért.  

 A munkaeszközök, a berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, megrongálásáért.  

 A vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért.  

Ellenőrzésére jogosultak: 

 Az óvoda vezetője, vezető helyettesei, munkaközösség vezetők 

Kapcsolatok: 

 Napi munkájában rendszeresen együttműködik az óvodavezetővel, az óvodapedagógusokkal, a 

pedagógiai asszisztensekkel, és a nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottakkal. 

Munkakörülmények: 

 Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a mindenkor 

hatályos jogszabályok szellemében végzi. 

Technikai döntések: 

 Betartja a tűz-, munka- és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a rábízott 

anyagokkal.  

Járandóság: 

 Bérbesorolás szerinti fizetés. 

 Szabadság  

 

Dátum:      ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Gál  Elekné 

Óvodavezető 

A munkakörrel kapcsolatos kötelezettségeket, feladatokat tudomásul veszem, Magamra nézve kötelezőnek 

tartom: 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Munkavállaló 
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PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

Munkavállaló 

Név:  

Született: 

Anyja neve:  

Munkakör 

Munkakör megnevezése:  

Cél:  

Közvetlen felettese: óvodavezető helyettes 

Munkavégzés 

Helye:    

Heti munkaidő: 40 óra 

 Napi munkaidő: 8 óra  

 Gyermekcsoportban eltöltött kötelező óraszám: 4 óra. 

Munkaidő beosztás rendje: munkaterv szerint 

Munkavégzését, munkáját – a jogok és kötelezettségek összhangjában: 

1992. évi XXXIII. törvény:A közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) 

1993. évi LXXIX. törvény:A közoktatásról 

2011. évi CXC. törvény: A nemzeti köznevelésről 

2012. évi I. törvény: A Munka Törvénykönyvéről  

Alapvető Általános Dokumentumok. 

 Alapító Okirat 

 SZMSZ 

 Házirend 

Alapvető Szakmai Dokumentumok 

 Pedagógiai Program 

 Továbbképzési Terv 

 Éves Munkaterv 

 IMIP 

Feladatkör részletesen: 

Feladatai: 

 

 Nyolcórás napi munkaidejének felében a gyerekekkel való közvetlen foglalkozást lát el, a 

fennmaradó időben a tanítás – tanulás eszközeinek előkészítését, a foglalkozásokra való szervezést 

és felkészülést végez. 

 Szabadlevegőn, és csoportban szervezett testmozgás (gimnasztika, labdajátékok, stb.), és játékok 

kezdeményezésével segíti a gyerekek mozgásfejlesztését, igényes szabadidős foglalkoztatását. 

 A tevékenységek előtt és után segít az öltözésben, vetkőzésben, a gyermekeket kíséri a folyosón. 

 Egyezteti a létszámokat, leadja a konyhára. 

 A dolgozók számára megnyitja a jelenléti íveket, a határidők betartásával kezeli a jelenléti ívet és a 

szabadságok nyilvántartó lapját. 

 Vezeti a csoportok hiányzási naplóját és az étkezési lapját. 

 Alkalmanként küldeményeket kézbesít a másik feladat ellátási helyre, intézménybe.  

 A humanista pedagógia elveivel ellentétes büntetési eljárásokat nem alkalmazhat (testi fenyítés, 

megfélemlítés, alvásra, étel elfogyasztásra való kényszerítés). 

 Alkalmazza a gyermekek tevékenységéhez szükséges szemléltető eszközöket, segédanyagokat. 

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

  A pedagógusokkal és a dajkával együttműködésben gondoskodik a kulturált étkezés, a nyugodt 

pihenés és a gondozás egyéb feltételeinek biztosításáról. 

 Az óvodai ünnepélyeken, programokon aktívan közreműködik, a szervezési feladatokban a vezető és 

az óvónő útmutatásai szerint részt vesz. 

 Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az óvodapedagógushoz irányítja. 
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 Közös óvodai programokon a más csoportba járó gyermekekre azonos figyelmet fordít. 

 Elvégzi a vezetők alkalmi megbízásait. 

 Hiányzó felnőtt esetén a kijelölt csoportban segít a vezető utasításai szerint. 

 Támogatja a gyermekek önálló önkiszolgálási tevékenységét, szükség szerint segít az óvónők 

elvárásainak megfelelően. 

 Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik, az ételeket az óvónőkkel együtt 

kiosztja. 

 Segít az altatásban, az alvó gyermekcsoportra szükség szerint felügyel. 

 Alapvető feladata a rábízott gyermek egyéni differenciált nevelésében, a gyermekközösségek 

alakításában, fejlesztésében való részvétel az óvodapedagógus útmutatása alapján. 

  Vegye figyelembe a gyermek egyéni képességeit, tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális 

helyzetét, átlagtól eltérő fejlődését.  

 Biztosítsa a gyermekek részére az etikus viselkedéshez szükséges modellhatásokat és tudatosítsa a 

szokások, szabályok szükségességét.  

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

megtenni. 

 Folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek szükségleteit, igény szerint segít (orrtörlés, 

vécéhasználat, ruhacsere, stb.)  
 Az érvényben lévő alapdokumentum előírásai és ajánlásai szerint megfelelően felkészül a tervszerű 

nevelőmunkára, egyeztetve a csoportos óvodapedagógusokkal. 

 A munkatársi és technikai értekezleteken részt vesz.  
 Felkérés alapján vállalhat szertárfelelős, könyvtárfelelős, leltározás, selejtezés előkészítése feladatot. 

Általános magatartási követelmények: 

 Munkahelyén köteles a munkaidő beosztás szerint időben megjelenni. 

 Betegség vagy bármilyen akadályoztatás esetén köteles – 1 – órával a munkakezdés időpontja előtt 

értesíteni az óvodavezetőt. 

 A munkatársakkal együttműködik.  

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

tiszteletben tartja, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ ad.  

 A szülőkkel, idegenekkel, illetéktelenekkel – intézményi titoknak számító adatokat, véleményeket, 

gondolatokat – nem közölhet, nem vitathat meg! Ez különösen vonatkozik a gyermekek fejlődésére, 

magatartására, azzal kapcsolatos véleményére. Köteles a munkája során tudomására jutott hivatali 

titkot megőrizni.  

 Véleménynyilvánításhoz való jogát a munkáltató jó hírnevét, jogos szervezeti érdekeit súlyosan 

sértő vagy veszélyeztető módon nem gyakorolhatja.  

 Írásbeli munkája pontos, napra kész, a dokumentumnak megfelelő formátumban készült. 

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

megjelentetése csak a szereplők/érintettek és az óvodavezető előzetes hozzájárulásával lehetséges. 

 

 

Felelősségre vonható: 

 Munkaköri feladatainak elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért. 

 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért.  

 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek jogainak 

megsértéséért.  

 A munkaeszközök, a berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, megrongálásáért.  

 A vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért.  

Ellenőrzésére jogosultak: 

 Az óvoda vezetője vezető helyettesei, óvodapedagógusok 

Kapcsolatok: 

 Napi munkájában rendszeresen együttműködik az óvodavezetővel, az óvodapedagógusokkal, a 

pedagógiai asszisztensekkel, és a nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottakkal. 

Munkakörülmények: 
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 Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a mindenkor 

hatályos jogszabályok szellemében végzi. 

Technikai döntések: 

 Betartja a tűz-, munka- és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a rábízott 

anyagokkal.  

Járandóság: 

 Bérbesorolás szerinti fizetés. 

 Szabadság  

Dátum:      ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Gál  Elekné 

Óvodavezető 

A munkakörrel kapcsolatos kötelezettségeket, feladatokat tudomásul veszem, Magamra nézve 

kötelezőnek tartom: 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Munkavállaló 

 

ÓVODATITKÁR MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

Munkavállaló 

Név:  

Született: 

Anyja neve:  

Oktatási azonosító: 

Munkakör 

Munkakör megnevezése:  

Cél:  

Közvetlen felettese: óvodavezető 

Munkavégzés 

Helye: Lenti Napközi Otthonos Óvoda 8960 Lenti Vörösmarty út 41. 

Heti munkaidő: 40 óra 

 Napi munkaidő: 8 óra  

Munkaidő beosztás rendje: munkaterv szerint 

Munkavégzését, munkáját – a jogok és kötelezettségek összhangjában: 

1992. évi XXXIII. törvény:A közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) 

1993. évi LXXIX. törvény:A közoktatásról 

2011. évi CXC. törvény: A nemzeti köznevelésről 

2012. évi I. törvény: A Munka Törvénykönyvéről  

Alapvető Általános Dokumentumok. 

 Alapító Okirat 

 SZMSZ 

 Házirend 

 Éves Munkaterv 

Feladatainak ellátását a törvény heti: 40 órában szabályozza. 

Munkarendjét és munkaköri leírását a törvénynek, helyi szabályoknak megfelelően, az intézmény 

folyamatos működése érdekében az óvodavezető helyettes készíti el. 

Munkaidő – beosztás rendje: A törvény szerint előírt óraszámkereten belül az év elején történt 

megbeszélés alapján. 

 Munkavégzésre irányuló feladatok, kötelezettségek: 

 Munkájának végzésére, módosítására, átcsoportosítására az óvodavezető adhat utasítást. 

 Az óvodatitkári feladatok ellátásáért a törvény által előírt besorolásának megfelelő illetmény 

adható. 
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 Betegség, vagy bármilyen akadályoztatás esetén köteles -1 – órával a munkakezdés időpontja 

előtt értesíteni az óvodavezetőt. 

1. Munkavégzésre, munkahelyi magatartásra vonatkozó megállapodás: 

 A szülőkkel, idegenekkel – intézményi titoknak – számító adatokat nem közölhet, nem 

vitathat meg! 

 Probléma esetén forduljon az óvoda vezetőjéhez. 

Feladatai: 

 Fogadja és rendszerezi a naponta érkező és kimenő postai küldeményeket. 

 Vezeti a pénztárkönyvet, az ellátmányt elszámolja. 

 Adatszolgáltatást készít a fenntartó felé az előírt határidőre. 

 Felelős a különböző adatszolgáltatások határidejének betartásáért és azok tartalmának pontossága, 

valódisága miatt. 

 A jelentéseket, jegyzőkönyveket, pedagógiai anyagokat legépeli, sokszorosítja az óvodavezető 

útmutatása alapján. 

 Előkészíti a személyi anyagok tartalmát (alkalmazás, átsorolás, előrelépés, továbbképzés időpontja). 

 Közreműködik a szakmai anyagok, fogyóeszközök megrendelésében, minőségileg ellenőrzi, átveszi. 

 A dolgozók úti és egyéb költségeinek igénylése, kifizetése, átvételének igazolása a feladata. 

 Fogadja az óvodába érkező vendégeket. 

 A költségvetés elkészítésében közreműködik. 

 Tevékenyen részt vesz a leltározásban és selejtezésben. 

 Vagyonnyilvántartást, leltárt vezet, részt vesz a selejtezésben.  

 A Gazdasági Ellátó Szervezettel és a Magyar Állam Kincstárral napi kapcsolatot tart.  

 A gazdasági és ügyviteli feladataival összefüggő írásos anyagok, nyilvántartások vezetése 

számítógépen, nyugtázás, levelezés, kimutatások elkészítése. 

 Bizalmasan kezeli a telefonbeszélgetéseket, dolgozók, gyermekek személyi adatait. 

 Az intézményvezetővel közvetlen napi kapcsolat, a beszélgetések témáit bizalmasan kezeli. 

  A gyermekek és felnőttek étkezési térítési díjának havi beszedése, bank felé történő feladása, GESZ  

felé jelzése (étkezési nyugtákról kimutatás, pénzfeladásról utalvány, számla elkészítése). 

 A szülők által igényelt nem kötelező szolgáltatások díjának beszedése. 

 A befizetéskor letöltött túlórát szabadnapban kiveszi. 

 Havonta kimutatást készít az étkezésben részt vevő gyermekekről: melyet negyedévente jelez a 

GESZ felé. 

 Havonta kimutatást készít a tényleges étkezést igénybe vevőkről és továbbítja a GESZ  illetve Lenti 

Városi Bölcsőde felé. 

 Az átvállalt étkezési térítési díjak havi kimutatása, utalványozása, számlázása és negyedévenkénti 

továbbítása GESZ  - érintett önkormányzatok, intézmények felé.  

 A térítési díjak beszedéséhez kapcsolódó határozatokat begyűjti. 

 A személyi jövedelemadóval, családkedvezménnyel kapcsolatos nyomtatványokat a dolgozóktól 

összegyűjti, és továbbítja a MÁK felé. 

 A dolgozók éves adóbevallásának elkészítésében közreműködik. 

 Gondoskodik a dolgozók Egészségügyi könyvének érvényességéről, a munka alkalmassági vizsgálat 

megszervezéséről.  

 Anyagi felelősséggel tartozik az általa kezelt pénzért, ellátmányért és egyéb értékért.  

 Átveszi, kezeli és kiadja a vegyi árut.  

 Iktatókönyv kezelése, vezetése. 

 Változásjelentés –Jelentés a munkából való távolmaradásról – elkészítése. 

 Szabadság-nyilvántartás vezetése. 
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 Segítséget nyújt a „Szabadságolási terv” elkészítésében Beszámolási kötelezettséggel tartozik az 

óvoda vezetőjének. 

 Munkáját a kijelölt irodában végzi, amelynek berendezéseit, gépeit rendeltetésszerűen használja. 

 Követi a jogszabályok, rendeletek változásait. 

 Sürgős esetekben azonnal tájékoztatást ad az óvoda vezetőjének. 

Általános magatartási követelmények: 

 Munkahelyén köteles a munkaidő beosztás szerint időben megjelenni. 

 Betegség vagy bármilyen akadályoztatás esetén köteles – 1 – órával a munkakezdés időpontja előtt 

értesíteni az óvodavezetőt. 

 A munkatársakkal együttműködik.  

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

tiszteletben tartja, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ ad.  

 A szülőkkel, idegenekkel, illetéktelenekkel – intézményi titoknak számító adatokat, véleményeket, 

gondolatokat – nem közölhet, nem vitathat meg! Ez különösen vonatkozik a gyermekek fejlődésére, 

magatartására, azzal kapcsolatos véleményére. Köteles a munkája során tudomására jutott hivatali 

titkot megőrizni.  

 Véleménynyilvánításhoz való jogát a munkáltató jó hírnevét, jogos szervezeti érdekeit súlyosan 

sértő vagy veszélyeztető módon nem gyakorolhatja.  

 Írásbeli munkája pontos, napra kész, a dokumentumnak megfelelő formátumban készült.  

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

megjelentetése csak a szereplők/érintettek és az óvodavezető előzetes hozzájárulásával lehetséges. 

Felelősségre vonható: 

 Munkaköri feladatainak elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért. 

 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért.  

 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek jogainak 

megsértéséért.  

 A munkaeszközök, a berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, megrongálásáért.  

 A vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért.  

Ellenőrzésére jogosultak: 

 Az óvoda vezetője, vezető helyettesei. 

Kapcsolatok: 

 Napi munkájában rendszeresen együttműködik az óvodavezetővel, az óvodapedagógusokkal, a 

pedagógiai asszisztensekkel, és a nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottakkal. 

Munkakörülmények: 

 Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a mindenkor 

hatályos jogszabályok szellemében végzi. 

Technikai döntések: 

 Betartja a tűz-, munka- és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a rábízott 

anyagokkal.  

Járandóság: 

 Bérbesorolás szerinti fizetés. 

 Szabadság  

 

Dátum:      ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Gál  Elekné 

Óvodavezető 

A munkakörrel kapcsolatos kötelezettségeket, feladatokat tudomásul veszem, Magamra nézve 

kötelezőnek tartom: 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Munkavállaló 
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DAJKA-GONDOZÓ- TAKARÍTÓ MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

Munkavállaló 

Név:  

Született: 

Anyja neve:  

Oktatási azonosító: 

Munkakör 

Munkakör megnevezése:  

Cél:  

Közvetlen felettese: óvodavezető 

Munkavégzés 

Helye: Lenti Napközi Otthonos Óvoda 8960 Lenti Vörösmarty út 41. 

Heti munkaidő: 40 óra 

 Napi munkaidő: 8 óra  

Munkaidő beosztás rendje: munkaterv szerint 

Munkavégzését, munkáját – a jogok és kötelezettségek összhangjában: 

1992. évi XXXIII. törvény:A közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) 

1993. évi LXXIX. törvény:A közoktatásról 

2011. évi CXC. törvény: A nemzeti köznevelésről 

2012. évi I. törvény: A Munka Törvénykönyvéről  

Alapvető Általános Dokumentumok. 

 Alapító Okirat 

 SZMSZ 

 Házirend 

Alapvető Szakmai Dokumentumok 

 Pedagógiai Program 

 Továbbképzési Terv 

 Éves Munkaterv 

 IMIP 

Feladatainak ellátását a törvény heti: 40 órában szabályozza. 

Munkarendjét és munkaköri leírását a törvénynek, helyi szabályoknak megfelelően, az intézmény 

folyamatos működése érdekében az óvodavezető helyettes készíti el. 

 

1. Munkaidő – beosztás rendje: 

 Napi 8 óra : 7
30

– 15
30

-ig vagy 10
00

-18
00

-ig, heti váltásban. 

2. Munkavégzésre irányuló feladatok, kötelezettségek: 

 Munkahelyén köteles a munkaidő – beosztás szerint időben megjelenni. 

 Betegség vagy bármilyen akadályoztatás esetén köteles – 1 – órával a munkakezdés időpontja előtt 

értesíteni az óvodavezetőt. 

 Az óvoda állag- és vagyonvédelme érdekében az épület bezárása alkalmával-, köteles gondoskodni a 

nyílászáró szerkezetének bezárásáról, az épületet áramtalanításáról.  

3. Munkavégzésre, munkahelyi magatartásra vonatkozó megállapodás: 

 A szülőkkel – intézményi titoknak számító adatokat, véleményeket, gondolatokat – nem közölhet, 

nem vitathat meg! Ez különösen vonatkozik a gyermekek fejlődésére, magatartására, azzal 

kapcsolatos véleményére. 

 Probléma esetén forduljon az óvoda vezetőjéhez. 

Takarítási feladatai: 

 A takarítási feladatokat az óvodavezető által „munkaterületté” nyilvánított helyiségekben végzi. 

 A higiéniai szokásokat, az ÁNTSZ és az óvoda HACCP rendszere által meghatározott szabályokat, - 

takarítási, fertőtlenítési feladatokat – utasítás alapján köteles végrehajtani! 
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 A HACCP rendszer által meghatározott dokumentációt pontosan és rendszeresen az óvodavezető – 

helyettes ellenőrzése mellett vezeti. 

Állandó feladatai: 

 Az óvoda helyiségeit tisztán tartja a vezető és a helyettes által megjelölt területen. 

 Naponta végez fertőtlenítő takarítást, portalanítást – padozat, szőnyegek ajtók, ablakok, 

fűtőtestek, gyermekmosdók, gyermeköltözők, előterek, felnőttek által használt helyiségek- 

 Szükség szerint segít a gyermekek gondozásában, öltöztetésében. 

 Étkezéskor tálal, ételt oszt, segíti az étkeztetést, az edényeket leszedi.  

 Segíti a gyermekek lefektetését, - ágyak leszedése -, felkelést – ágyfelrakás -, vetkőzést és 

öltözést. 

 Szertár és játéktároló rendbetétele, tisztántartása. 

 Türelmes, halk, szeretetteljes hangnemet használ a gyermekekkel. 

 A szemetet az esetleges fertőzés, illetve balesetveszélyt okozó anyagok miatt naponta, vagy 

szükség szerint naponta többször is ki kell üríteni a szeméttárolóba. 

 A tisztítószerek és eszközök zárt helyre történő elrakása a munka végeztével. 

 Takarítógépet kisgyermekek között használni tilos! 

 Elektromos berendezéseket, háztartási gépeket csak üzemképes állapotban lehet használni. 

 Balesetforrás észlelése esetén értesíteni kell az intézményvezetőt, illetve a balesetvédelmi 

felelőst. 

Időszakos feladatai: 

 Gondozza az óvoda udvarát, járdát seper, a játszóhomokot felássa és fertőtleníti, virágokat gondoz. 

 Az óvoda textíliáit kimossa, vasalja, javítja. 

 Fertőtleníti a játékokat, használati eszközöket /fogmosó, fésű/. 

 Ablakot tisztít, ajtókat fertőtlenít,. a függöny, drapéria, terítő tisztítása. 

 Őszi időszakban összetakarítja a lehullott faleveleket, azt kijelölt helyre gyűjti. 

 Havazáskor a bejárati részek, utcai járdaszakaszok tisztítását elvégzi, - munkarend átszervezéssel -. 

 Csúszásmentességről folyamatosan gondoskodik: jégfeltörés, sózás, homokozás, - munkarend 

átszervezéssel -. 

 Folyamatosan elvégzi a javításokat amelyek illetékességi körébe tartoznak 

 Segít az intézmény nagytakarításában, lomtalanításában. 

 Hatékonyan közreműködik az eszközök szállításánál, átrendezésénél /asztalok, székek, 

szekrények,…stb/. 

 Az óvodai rendezvényeket megelőzően a szükséges előkészületeket a vezető, illetve a helyettes 

irányításával elvégzi. Rendezvényeket követően a rend helyreállításában tevékenyen részt vesz. 

 A szeméttároló konténerek ürítése után rendet rak, egyéb szállításokat követően felelős a kapu 

bezárásáért. 

 Kazánok fűtése – felügyelete, vízhőmérséklet ellenőrzése 

Általános magatartási követelmények: 

 Munkahelyén köteles a munkaidő beosztás szerint időben megjelenni. 

 Betegség vagy bármilyen akadályoztatás esetén köteles – 1 – órával a munkakezdés időpontja előtt 

értesíteni az óvodavezetőt. 

 A munkatársakkal együttműködik.  

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

tiszteletben tartja, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ ad.  

 A szülőkkel, idegenekkel, illetéktelenekkel – intézményi titoknak számító adatokat, véleményeket, 

gondolatokat – nem közölhet, nem vitathat meg! Ez különösen vonatkozik a gyermekek fejlődésére, 

magatartására, azzal kapcsolatos véleményére. Köteles a munkája során tudomására jutott hivatali 

titkot megőrizni.  

 Véleménynyilvánításhoz való jogát a munkáltató jó hírnevét, jogos szervezeti érdekeit súlyosan 

sértő vagy veszélyeztető módon nem gyakorolhatja.  

 Írásbeli munkája pontos, napra kész, a dokumentumnak megfelelő formátumban készült.  

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

megjelentetése csak a szereplők/érintettek és az óvodavezető előzetes hozzájárulásával lehetséges. 
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Felelősségre vonható: 

 Munkaköri feladatainak elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért. 

 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért.  

 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek jogainak 

megsértéséért.  

 A munkaeszközök, a berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, megrongálásáért.  

 A vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért.  

Ellenőrzésére jogosultak: 

 Az óvoda vezetője, vezető helyettesei, óvodapedagógusok 

Kapcsolatok: 

 Napi munkájában rendszeresen együttműködik az óvodavezetővel, az óvodapedagógusokkal, a 

pedagógiai asszisztensekkel, és a nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottakkal. 

Munkakörülmények: 

 Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a mindenkor 

hatályos jogszabályok szellemében végzi. 

Technikai döntések: 

 Betartja a tűz-, munka- és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a rábízott 

anyagokkal.  

Járandóság: 

 Bérbesorolás szerinti fizetés. 

 Szabadság  

Dátum:      ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Gál  Elekné 

Óvodavezető 

 

A munkakörrel kapcsolatos kötelezettségeket, feladatokat tudomásul veszem, Magamra nézve kötelezőnek 

tartom: 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Munkavállaló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 

 

 

1. Véleményezte 

 

 

 

__________________________ ____________________________ 

 Dátum Szülői Közösség 
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2. Elfogadta 

 

 

 

__________________________ ___________________________ 

 Dátum Nevelőtestület 

 

 

3. Jóváhagyta 

 

 

 

_________________________ ____________________________ 

 Dátum Óvodavezető 

 

 

4. Érvényességi nyilatkozat 

      2013. szeptember 2-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   

      csoportszobában. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

Az  intézmény  általános  jellemzői        2.- oldal 

         I. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) 

céljai, jogi alapja és hatálya         2.- oldal 

II. Az intézmény jellemzői, jogállása és gazdálkodási módja    2.- oldal 

III. Az intézmény feladatai, alapdokumentumai és jogosultságai    6.- oldal 

IV. Az intézmény szervezeti felépítése és vezetése      7.- oldal 
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V. Az intézmény vezetősége         8.- oldal 

VI. Az intézményi  közösségek, jogaik és kapcsolattartásuk   15.- oldal 

         VII. A feladat ellátási helyek zavartalan működése érdekében szükséges  

     kapcsolatok                  15. oldal 

   

   VIII. Az alkalmazotti közösség és kapcsolattartásának rendje      15.-oldal  

IX. Az óvoda csoportjai és kapcsolattartásának rendje   15.- oldal 

X. A szülői közösség és a kapcsolattartás rendje    16.- oldal 

XI. Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere    17.- oldal 

XII. A nevelőtestület és működési rendje     17.- oldal 

XIII. A nevelőtestület szakmai munkaközösségei    18.- oldal 

XIV. A nevelési év helyi rendje      19.- oldal 

XV. Az intézmény munkarendje      20.- oldal 

XVI. Pedagógiai feladatok       21.- oldal 

XVII. A gyermek óvodai jogviszony és következményei   22.- oldal 

XVIII. A gyermek távolmaradása és annak igazolása   22.- oldal 

XIX. Az épület egészére vonatkozó rendszabályok               22.- oldal 

XX. A helyiségek és berendezésük használati rendje   23- oldal 

XXI. Hagyományok, ünnepélyek      24.- oldal 

XXII. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje  25.- oldal 

XXIII. Gyermekvédelmi feladatok      26.- oldal 

                     XXIV. Az elektronikus úton előállított papír alapú nyomtatványok 

hitelesítésének és tárolásának, valamint kezelésének rendje  27.-oldal 

XXV. Óvodai étkezési díjak befizetésének rendje    27.-oldal 

Záró  rendelkezések        29.- oldal 

I. sz.  Melléklet     -    A  dohányzás  rendje     31.- oldal 

II. sz. Melléklet   -    Adatkezelési  Szabályzat    31.- oldal 

III. sz. Melléklet   - A munkaidő nyilvántartás vezetésének eljárási            38.- oldal 

szabályai 

IV. sz. Melléklet   -  Belső ellenőrzési szabályzat                                         38.-oldal 

          V. sz. Melléklet   -  Munkaköri leírás minták                                         46.-oldal 

          Legitimációs záradék                 59.-oldal 

Tartalomjegyzék                                                                                            60.-oldal 

          Az intézmény szervezeti felépítése               61.-oldal 
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Óvodavezető 

Óvodavezető helyettesek 

Szakmai munkaközösségek vezetői 

 

Óvodatanács 

Szakszervezeti titkár 
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irányítás 

Telephely 

szintű 
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Óvodavezető 
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Munkaközösség 

vezetők 

Óvodavezető 
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Munkaközösség 
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Minőségügyi 

vezető 

Támogató 

Szervezet vezetője 

Támogató 

Szervezet tagjai 

Fejlesztő 

pedagógus 

Logopédus 

Megbízásos 

gyógypedagógusok 

 

Petőfi úti 

telephely 

Petőfi úti 

Óvodatanács 
Székhely 

óvoda 

Székhely 

Óvodatanács 

Óvodapedagógusok 

Fejlesztő pedagógus 

Dajkák 

Óvodapedagógusok 

Dajka-takarítók 

  

Gazdasági 

kérdésekben 

          GESZ vezetője 


