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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1.AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya 

 

Az SZMSZ megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-ban 

foglalt felhatalmazás alapján történik.  

 

Szabályozza: 

Mindazokat a kérdéseket, amelyek meghatározását jogszabály írja elő, és amelyet jogszabály nem 

utal más szabályzatba. 

Meghatározza: 

Az intézmény szervezeti felépítését az intézmény működésére vonatkozó előírásokat, a belső 

rendet, a külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket 

jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

Segíti az intézmény helyi nevelési programjában rögzített cél és feladatrendszer hatékony 

megvalósítását. 

 

 

 

1.1.A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapjai, törvények, kormányrendeletek és 

miniszteri rendeletek, a működtetést meghatározó egyéb dokumentumok 

 

• 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban: Nkt.) és a módosításáról 

szóló  

• 2012.évi CXXIV. törvény 

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

• 1999.évi XLII. Törvény a nemdohányzók védelméről 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról  

• 229/2012.(VIII.28.) Korm. Rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról  

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

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

(Ámr.) 

• 1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

•  335/2005.(XII.29.) korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeiről 

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

védelméről 

•  44/2007.OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és polgári védelemről 

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

• 1997.évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

• 2007. CLII. törvény Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről 

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

nyilvántartási rendszerről 

• 2011.évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól 

• 62/2011.(XII.29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 
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• 2011.évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

• 28/2011.(VIII.3.) NGM rendelet a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet 

végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzésről 

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

• Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet 

 

 

1.2.Az SZMSZ érvényességi hatálya 

 

• Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyása napján lép hatályba és határozatlan időre szól. 

Módosítására akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban a szervezeti és működési 

tekintetben változás történik, illetve, ha a szülők, vagy a nevelőtestület minősített többséggel 

erre javaslatot tesz. 

• Az SZMSZ, és a mellékleteit képező egyéb szabályzatok betartása kötelező érvényű 

valamennyi az intézménnyel kapcsolatba lépőre nézve. Betartásáért az óvodában dolgozók 

fegyelmi felelősséggel tartoznak. 

• Az SZMSZ-t az intézményvezető előterjesztése és az Alkalmazotti közösség véleményezése 

után a nevelőtestület fogadja el. 

A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályon kívül helyeződik az óvoda korábbi SZMSZ-e. 

• Az SZMSZ egy példányát az óvodában ki kell függeszteni, s arról az első értekezleten a 

szülőknek tájékoztatást kell adni. 

 

1.3.Az SZMSZ területi hatálya 

 

• Az SZMSZ az óvoda területén, az óvodába való belépéstől annak elhagyásáig szabályoz, 

továbbá azokra az esetekre érvényes ameddig a gyermekek az óvoda nyitvatartási idejében, 

óvónői felügyelet alatt állnak. Rendelkezései nem vonatkoznak arra az időszakra, amelyben 

a gyermek még, vagy már szülői felügyelet alatt áll. 

 

 

1.4. Az SZMSZ személyi hatálya 

 

Jelen SZMSZ hatálya kiterjed az intézmény vezetőjére, és valamennyi közalkalmazottjára. Az 

SZMSZ-ben foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek megtartani, akik az intézménnyel kapcsolatba 

kerülnek, valamint igénybe veszik szolgáltatásait: 

 

• az óvodába járó gyermekek közössége, 

• a gyermekek szülei, törvényes képviselői, 

• a nevelőtestület, 

• az intézményvezető, 

• a nevelőmunkát segítő egyéb alkalmazottak (dajka, konyhai kisegítő). 
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II. ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 

1. Az óvoda alapvető adatai 

 

Neve: Belegi Pitypang Óvoda 

Az intézmény székhelye: Beleg 

Címe: 7543 Beleg, Rákóczi u. 163. 

Az intézmény fenntartója  

 címe: 

Beleg Község Önkormányzata 

7543 Beleg, Kossuth u. 97. 

OM azonosító: 202213 

Törzsszáma: 808873 

Bankszámlaszáma: 11743033-15808873 

Adószáma: 15808873-1-14 

Alapító okiratának száma, kelte: 2070-2/2017. 

2017. április 24. 

Működési körzete: Beleg Község teljes közigazgatási területe 

Csoportszám: 1 csoport 

Irányító szerve: Beleg Község Önkormányzatának  

Képviselő testülete.  

 

Maximális gyermeklétszám: 25 fő 

Tűzvédelmi szempontból az óvoda épületének besorolása: „D” 

 

Használt bélyegző lenyomata 

 

 

 

2.Az óvoda jogállása 

 

• Az intézmény önálló jogi személyként működő, és önállóan gazdálkodó teljes jogkörű 

költségvetési szerv, a köznevelési törvény és az intézményre vonatkozó hatályos 

jogszabályok előírásai szerint, az intézmény vezetőjének vezetői felelőssége mellett. 

• Az intézmény a gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatait az intézmény a székhelyén látja 

el,a fenntartó által jóváhagyott költségvetési kereten belül önálló bérgazdálkodást folytat, de 

a gazdálkodással összefüggő kötelezettséget a fenntartó jóváhagyása nélkül nem vállalhat.  

 

 

3. Az intézmény tevékenysége 

Az ellátandó tevékenységek leírása az Alapító Okirat szerint: 

 

 

Fő tevékenységének államháztartási szakágazati besorolása 

Szakágazat száma, megnevezése: 
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 851020   Óvodai nevelés 

 

Alaptevékenysége: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.törvény (Nkt.) 8.§ (1) bekezdése szerint az óvoda, a 

gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a 

gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében 

folyik. 

Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja – a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint – a gyermek napközbeni ellátásával 

összefüggő feladatokat is, valamint az Nkt.47.§-a alapján a sajátos nevelési igényű gyermekek 

integrált nevelését. 

 

Alaptevékenységének korményzati funkció szerinti megjelölése 

Kormányzati funkciószám, funkció megnevezése: 

    

091110    Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120    Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai  

                feladatai 

091130    Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091140    Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

096015    Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

107080    Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

 

 

4. Az intézmény feladatai 

• egy összevont csoportban végzi az óvodai nevelést és az iskolai előkészítést 

• nyitvatartási ideje: napi 10 óra, illetve heti 50 óra 

 

Ebből: - óvodai foglalkozások napi 5,5 óra 

 - gyermekek napközbeni ellátása, gyermekfelügyelet napi 4,5 óra. 

 

5. Az intézményi feladat ellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jogosultság 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodásról szóló rendeleteikben meghatározottak szerint gazdálkodhat a használatba 

adott vagyonnal. A költségvetési-szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. 

 

5. 1. Az intézmény gazdálkodása 

 

• Az intézmény önálló, az intézményi előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező 

költségvetési szerv.  Költségvetése Beleg Község Önkormányzata költségvetésébe épül be. 

• Az intézmény megbízott vezetője a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó 

szabályok szerint a képviselőtestület által jóváhagyott költségvetés előirányzataival önállóan 

gazdálkodik. 

• Az intézményvezető szakmai önállósága mellett az intézmény az önkormányzat 

képviselőtestülete által jóváhagyott költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi, 
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gazdasági és számviteli feladatait a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatala látja el, a 

költségvetési szervek közötti megállapodás alapján. 

• Az intézmény vezetője felel a gazdálkodás szabályszerűségéért, a költségvetés 

végrehajtásáért, a képviselő-testület pedig a gazdálkodás biztonságáért. 

 

 

III. AZ INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS 

RENDELKEZÉSEK 

 
Az intézmény alapdokumentumai. A hozzáférhető elhelyezés biztosítása, helye, rendje. 

A tájékoztatás, megismertetés rendje. (Nevelési Program, SZMSZ, Házirend). 

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

  

1. Az intézmény alapdokumentumai 

A törvényes működést az alábbi, - hatályos jogszabályokkal összhangban álló – 

alapdokumentumok határozzák meg: 

 

• Alapító okirat 

• Óvodai törzskönyv 

• Helyi Nevelési Program 

• Az óvoda éves pedagógiai munkaterve 

• Jelen SZMSZ és mellékletei 

• Házirend 

• Felvételi előjegyzési napló 

• Felvételi és mulasztási napló 

• Csoport napló                                                                               csak az intézményben 

• Tankötelesség megállapításához szükséges szakvélemény           használható. 

 

1. 1. Alapító Okirat 

• tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, biztosítja az intézmény nyilvántartásba 

vételét, jogszerű működését.  

 

1. 2. Óvodai törzskönyv 

• Formanyomtatvány, amely tartalmazza az intézménnyel kapcsolatos alapvető információt: 

épületről, gyermek létszámról, dolgozók belépési és kilépési dátumát 

 

 

1. 3. Helyi Nevelési Program 

 

• Tartalmazza: az alapelveknek megfelelően a helyi sajátosságok figyelembevételével a 

célkitűzéseket és feladatokat, továbbá a szervezet munkafejlesztésének fő irányait, alapvető 

módszereit és formáit. 
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1. 4.Éves pedagógiai munkaterv 

• Az intézmény hivatalos feladatsora, amely az intézményi célok, feladatok megvalósításához 

szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési terve a felelősök 

megjelölésével. 

• Az éves pedagógiai munkatervet az óvodavezető készíti el. A nevelőtestület véleményezi, 

megvitatja, kiegészíti és a nevelési évet nyitó nevelőtestületi értekezleten fogadja el. 

Az éves munkaterv tartalmazza: 

• A kiinduló helyzetképet 

▪ a pedagógiai munka hangsúlyos területeit, az adott nevelési évben 

• Stratégiai tervet, mely az alábbi pontokra terjed ki: 

▪ szakmai programok, 

▪ rendezvények, 

▪ kapcsolattartási formák, programok, 

▪ feladatelosztás a nevelőtestületben. 

• Gazdálkodást, fejlesztést 

• Az ellenőrző, értékelő tevékenységek ütemezését is. 

 

1. 5. Felvételi előjegyzési napló 

• Tartalmazza: azoknak a gyermekeknek az adatait, akiket a következő nevelési évre szüleik 

beírattak intézményünkbe. 

 

1. 6. Felvételi és mulasztási napló 

• Tartalma: a csoportba járó gyermekek adatait, hiányzások napjait (igazolt és igazolatlan 

mulasztási napok számát), a szülők elérhetőségét, valamint a szakértői bizottság által adott 

vizsgálati és felülvizsgálati időpontokat. 

 

2.Nyilvánossággal kapcsolatos rendelkezések 

 

2. 1. Az SZMSZ nyilvánossága 

• Az óvodavezető tájékoztatási kötelezettsége az SZMSZ-re és a Házirendre vonatkozik. Az 

SZMSZ – t, és a Házirendet nyilvánosságra kell hozni. 

. 

2. 2. A dokumentumok nyilvánossága 

• Nevelési Programunkat, Házirendünket a szülők számára mindenkor hozzáférhető helyen, 

kifüggesztve helyezzük el (az öltözői részeken, jól látható helyen), hogy szabadon 

megtekinthető legyen. Biztosítjuk a nyugodt körülmények közötti ismerkedést előre 

megbeszélt időpontban. (iroda) 

• Házirendet minden újonnan beiratkozott gyermek szüleinek a beiratkozáskor ismertetés 

céljából átadjuk. A házirend belső törvény, melynek betartása mindenkire nézve 

kötelező. 

• A minőségépítő munka aktuális dokumentációit és az SZMSZ-t a szülők számára előzetes 

egyeztetés után olvasásra átadjuk, illetve személyes tájékoztatást adunk.  

• Minden óvodapedagógus köteles - értekezleteken, illetve folyamatosan - a szülők számára 

tájékoztatást adni helyi nevelési programunkról, illetve a csoport éves pedagógiai 

programjáról. 
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2. 3. Aktuális jogszabályok nyilvánossá tétele 

• Biztosítjuk dolgozóink, a szülők tájékozottsága érdekében a jogszabály gyűjtemény 

kialakítását 

• Szakkönyvek, beszerzése segíti a törvényességet. 

• Gondoskodunk a folyamatos frissítésről, hogy aktuális információval rendelkezzünk. 

 

 

IV. AZ ÓVODA SZERVEZETI, ÉS MŰKÖDÉSI EGYSÉGEINEK FELÉPÍTÉSE, 

FELADAT- ÉS HATÁSKÖREI 

 

Állami feladatként ellátott alaptevékenység, benne elhatároltan a kisegítő és kiegészítő 

tevékenységek, valamint az azokat meghatározó jogszabályok. 

 

Az óvoda hároméves kortól az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséig, legkésőbb 8 éves 

korig nevelő intézményként ellátja a szülők igényei szerint az óvodai neveléssel, a gyermekek 

napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.  

Az óvoda a fenntartótól önálló gazdálkodási jogkört kapott. 

 

 

 

1.Az óvodavezetés szerkezete 

 

         
 

 

 

 

Intézményvezető

Pedagógiai 
asszisztens

Dajka
Konyhai kisegítő, 

Takarítónő

Óvodapedagógus
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2. Az intézmény szerkezete 

 

2.1. Óvodavezető 

 

• Óvodavezetőt az önkormányzat képviselő-testülete együttes ülésén bízza meg. Magasabb 

vezető beosztású. 

• A vezető megbízásakor az intézményben, közalkalmazotti jogviszonyban, illetőleg 

munkaviszonyban foglalkoztatottak közössége írásban véleményezési jogot gyakorol. 

• Az alkalmazotti közösség abban a kérdésben foglal állást, hogy támogatja-e a pályázó 

vezetői megbízását. A pályázó nem vehet részt a nevelőtestület döntésének meghozatalában 

akkor, amikor személyéről illetőleg az általa benyújtott vezetési programról szavaznak. 

 

Kapcsolatrendszerek, irányítási szint 

• Az óvodavezető jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott 

közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. Az óvodavezető jogkörét, 

felelősségét feladatait a köznevelési törvény, az óvoda belső szabályzatai, valamint a 

fenntartó határozza meg. 

• Felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a Köznevelési Törvény állapítja meg. A törvény 

által meghatározott jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében más 

alkalmazottjára átruházhatja. 

Feladatai 

• pedagógiai, munkaügyi, gazdálkodási és tanügy-igazgatási területek szerint 

csoportosíthatók. 

• Ellátja, továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt és át nem ruházott 

feladatokat. 

• Kizárólagos jogkörébe tartozik: az óvodában dolgozó közalkalmazottak feletti teljes 

munkáltatói jogkör gyakorlása. Melléklet tartalmazza a munkaköri leírást. 

 

 Az óvodavezető kizárólagos jogkörébe tartozik 

• Az intézmény szakszerű és törvényes működéséért 

• Az intézmény képviselete 

• A nevelőtestület vezetése 

• A szakmai munka irányítása és ellenőrzése 

• Személyi és tárgyi feltételek biztosítása 

• A nevelőtestületi értekezlet és az alkalmazotti közösség értekezletének előkészítéséért, 

vezetéséért 

• A pedagógus középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terv 

elkészítéséért 

• Alkalmazottak feletti teljes munkáltatói jogkör gyakorlása 

• Az alkalmazottak fegyelmi felelősségre vonása, közalkalmazotti jogviszonyuk 

(munkaviszonyuk) megszüntetése 

• A nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért 

• A balesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenységek irányítása 

• Az érdekképviseleti szervekkel, a szülői szervezetekkel való együttműködésért  

• Az intézményvezető munkaköri leírását a fenntartó készíti el. 
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2.2. Az óvodavezető-helyettes jogköre és felelőssége 

• Az óvodavezető helyettest a nevelőtestület véleményének kikérése után az intézményvezető 

bízza meg a feladat ellátásával. 

• Az óvodavezető-helyettes munkáját a munkaköri leírása alapján, valamint az 

intézményvezető közvetlen irányításával végzi.  

• Az óvodavezető közvetlen munkatársa, annak akadályoztatása, távolléte esetén felelősséggel 

helyettesíti.  

• Nevelő-oktató munkát végez az óvodai csoportjában, az óvónők munkaköri leírása alapján.  

• Elkészíti az óvoda dolgozóinak munkaidő beosztását, gondoskodik az előírt nyitvatartás 

betartásáról.  

• Munkatársi értekezletet tart évente 2-3 alkalommal. 

• Elkészíti a dolgozók szabadságolási tervét, ellenőrzi a végrehajtást. 

• Kapcsolatot tart a Szülői Szervezettel. 

• A vezető távolléte esetén gondoskodik az óvoda működési feltételeinek megteremtéséről, 

hiányzó eszközök anyagok beszerzéséről. 

• Megszervezi a hiányzó dolgozók helyettesítését.  

• Javaslatot tesz az óvoda dolgozóinak jutalmazásával kapcsolatban. 

• Részt vesz az óvodai statisztikai adatok feldolgozásában. 

• Havonta elkészíti a távolmaradás, helyettesítés kimutatását. 

• Az óvodavezető-helyettes feladat- és hatásköre kiterjed az egész munkakörére. 

• Az óvodavezető-helyettes felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörére. 

• Beszámolási kötelezettsége kiterjed az intézmény rá bízott területeire. 

 

 

3. Az óvodai munka szervezete 
 

A célok és feladatok megvalósításában a dolgozók egymás közti együttműködése kötelező 

Az óvodában a dolgozókra a belső titoktartás kötelező! 

 

3.1. Nevelőtestület / Óvodapedagógusok / 

• A nevelőtestületet a foglalkoztatott óvodapedagógusok alkotják. A nevelési intézmény 

pedagógusainak közössége, nevelési kérdésekben az óvoda legfontosabb tanácskozó és 

határozathozó szerve. 

Feladata: 

• A nevelő-oktató munka fejlesztése, a nevelőtestületi egység megvalósítása. 

• A munkaköri leírást a melléklet tartalmazza, amelyet feladathoz megfelelően személyre 

szólóan bővítjük, s ezáltal nevelési évente felülvizsgáljuk. 

 

 

3. 2.  Alkalmazotti közösség 

 

• Az intézményben foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott alkotja. Nevükben az általuk 

közvetlenül megválasztott közalkalmazotti képviselő gyakorolja az érdekképviseletet. 

 

3. 3.  Nevelőmunkát segítő közalkalmazottak/ Dajka, Pedagógiai asszisztens/ 
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Elsődleges feladatuk: 

• A gyermekek gondozásában való részvétel. 

• Technikai hátteret biztosítanak az óvodapedagógusok számára. 

• Munkájukkal az egészséges személyiség fejlődését segítik. 

• A Helyi Nevelési Programban megfogalmazott céloknak, feladatoknak megfelelően 

segítsék a csoport óvodapedagógusát. Így az egységes pedagógiai elvek megvalósulásának 

elve érvényesül. 

 

3. 4. Technikai Személyzet/ Konyhai kisegítő, takarítónő/ 

 

Elsődleges feladata: 

• Az étel kiadagolása, étel minta elrakása, mosogatás. 

• Az intézmény takarítása, higiéniai szabályok betartása. 

• Az intézmény zárása, és a biztonsági előírások betartása mellett a vagyon védelemről 

gondoskodás (riasztó bekapcsolása, gépek, villanyok ki-, és bekapcsolása). 

 

A dolgozók munkaköri leírását a melléklet tartalmazza, amelyet nevelési évente felülvizsgáljunk, s 

az adott év feladatainak megfelelően személyre szólóvá tesszük. 

 

4.  A Szülői Szervezet 

 

• A mindenkori óvodás gyermekek szüleiből szerveződött Szülői Közösség. 

• Az óvodai és családi nevelés összehangolásában a szülők képviseletét ellátó, az óvodában 

működő Szülői Közösség segíti. Tagjait a szülők nyílt szavazással választják. 

• A választmány tagjai elnököt és tisztségviselőket választanak, ezeket az Sz. K. elnöke az 

óvodavezetővel, illetve a mindenkori kapcsolattartóval együttműködve irányítja. 

A Szülői Szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését. 

 

 

 

5. Az intézmény közösségei, jogok és kötelességek, belső kapcsolatok rendje 

 

5. 1. Alkalmazotti Közösség 

 

Döntési joga van: Véleményezési joga van: 

Szervezetében eljáró személy megválasz-

tásában, 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

elfogadásáról, működéséről és 

döntéshozatalának rendjéről, 

 

óvodavezetői pályázatokról 

a helyi nevelési program elfogadásáról, 

szabadságolási terv kialakításáról, 

a munkarend kialakításáról, 

megszűnéséről, átszervezéséről, intézmény 

elnevezéséről, 

 

• Az óvodai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az érdekképviseleti 

lehetőségeit a magasabb jogszabályok (MT.; KJT., KN., és az ehhez kapcsolódó rendeletek ) 

valamint e Szabályzat tartalmazza. 
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• A kapcsolattartás formáját, rendszerességét, az évet nyitó értekezleten határozza meg az 

alkalmazotti közösség. 

Minősítés rendje: 

• a közalkalmazott kérésére, közalkalmazotti munkaviszonyának megszűnése esetén, az 

óvodavezető köteles minősítést készíteni, amennyiben a közalkalmazotti jogviszony 

legalább egy évig fennállt.  

• A minősítés a közalkalmazott személyi adatain túl csak a munkakör betöltésével kapcsolatos 

tényeket és a ténymegállapításokon alapuló értékelést tartalmazhat.  

• A közalkalmazottal minősítését annak elkészülte után haladéktalanul ismertetni kell. A 

megismerés tényét a közalkalmazott a minősítésen aláírásával igazolja, továbbá feltüntetheti 

esetleges észrevételeit is. A minősítés egy példányát annak ismertetésekor a 

közalkalmazottnak át kell adni (KJT. 40.§.). 

 

 

 

5. 2. Nevelőtestület/Óvodapedagógusok/ 

 

Az óvodapedagógus alapvető feladatai: 

 

•    A rábízott gyermekcsoport nevelése. 

• Az érvényben lévő ONAP és a HNP alapján végzi nevelő-fejlesztő munkáját, vezeti a 

pedagógiai dokumentációkat. 

• Gondoskodik arról, hogy minden gyermek fejlődéséhez biztosított legyen a nyugodt légkör, 

hely és idő. 

• A szülőkkel korrekt, tapintatos nevelőpartneri kapcsolatot alakít ki. 

• A veszélyeztetettség megszüntetése és megelőzése érdekében együttműködik a 

gyermekjóléti szolgálattal, csoportjában ellátja a gyermekvédelmi feladatokat. 

•    A nevelési év kezdetén a veszélyeztetett gyermek környezetét családlátogatás során ismeri 

meg és feltárja a veszélyeztetettség okait. 

•   A gyermek érdekében, ha fennáll a veszélyeztetettség, illetve hátrányos helyzet, akkor azt 

mérlegelve eljárást kezdeményez a gyermekvédelmi felelősnél és az óvodavezetőnél. 
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• a Helyi Nevelési Program elfogadásáról, 

• a nevelőtestületi értekezleten hozott határozatok, illetve határozati 

javaslatok elfogadásáról, 

• munkaterv, heti rend, napirend elfogadásáról, 

• működéséről és döntéshozatalának rendjéről, 

• működési szabályzat elfogadásáról, 

• a csoport elosztásáról, csoportba történő besorolásról, 

• a szülőkkel való kapcsolattartás formáiról, rendjéről, 

• a Házirend kialakításáról, hagyományrendszer ápolásáról. 
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l • a munkarend kialakításáról, 

• az óvoda fejlesztési tervéről, jelentős beruházásokról, költségvetésben 

szakmai célokra, rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának 

megtervezéséről, 

• reszortfelelősök kiválasztásáról, 

• óvodavezetői pályázatokról, 

• szabadságolási terv kialakításáról, 

• egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztásáról,  

• külön jogszabályban meghatározott ügyekben 
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• a működési szabályzat kiegészítéséről, módosításáról 

• a nevelőtestületi értekezleteken hozott határozatok végrehajtásáról, 

• a munka színvonalának fejlesztését szolgáló módszerek kidolgozásáról. 

 

 

 

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

rendes értekezleteit az óvoda vezetője hívja össze. Az óvodavezető a rendkívüli 

nevelőtestületi értekezlet összehívásánál a napirend három nappal előbb történő 

kihirdetésével intézkedik. Rendkívüli Nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a 

nevelőtestület egyharmada kéri, valamint a Közalkalmazotti megbízott, vagy az óvoda 

vezetője, szükségesnek látja. A rendkívüli nevelőtestületi értekezletet foglalkozási időn 

kívül a kezdeményezéstől számított nyolc napon belül kell összehívni. 

• Havi rendszerességgel a munkatervben elfogadott időkeretben munka értekezlet 

összehívására kerül sor a megfelelő információ áramlás és az esedékes éves feladatok 

előkészítése érdekében. E megbeszélések időszakos rendszerességét, az évet nyitó 

értekezleten bírálja felül a nevelő testület. 

• A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyv készül. (A jegyzőkönyvet az óvodavezető, és a 

jegyzőkönyvvezető írja alá.) 

• A nevelőtestület egy nevelési év során az alábbi értekezleteket tartja: 

• nevelési évet nyitó értekezlet 

• őszi nevelési értekezlet 

• tavaszi nevelési értekezlet 

• nevelési évet záró értekezlet 

• A nevelőtestület döntéseit és határozatait, - jogszabályokban meghatározott kivételekkel – 

nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza.  

• A szavazatok egyenlősége esetén az óvodavezető szavazata dönt. 

 

A nevelőtestület a következő feladatok elvégzésére adhat megbízást 

• Fejlesztő, felzárkóztató munka végzése 

• Gyermekvédelmi feladatok végzése 

• Helyi nevelési program készítése, folyamatos gazdagítása érdekében végzett írásos 

tevékenység 

• Munka-és tűzvédelmi feladatok végzése (alaptevékenységen kívüli kiegészítő tevékenység) 

• Ünnepek szervezése, hagyományok ápolása  
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5.3. Az óvodapedagógusok egyéb megbízatásai 

 
Gyermekvédelmi felelős 

 

Kiválasztása a nevelőtestület véleménye alapján történik, a döntési jog az óvodavezetőé. Az aktuális 

megbízott nevét jól látható helyre ki kell függeszteni, valamint azt az időpontot, amikor a szülők 

tájékoztatást kaphatnak az őket megillető jogokról. 

 

Megbízatásának elvei: 

• Megbízatása több évre szól – visszavonásig, 

• Rendelkezzen több éves pedagógiai tapasztalattal, 

• Tudjon együtt működni a szülőkkel, 

• Ismerje a helyi viszonyokat, a faluközösségeket, 

• Ismerje a hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésének módját, az ezzel kapcsolatos 

rendelkezéseket. 

 

Feladata: 

• Ellátja a gyermekvédelemmel kapcsolatos általános és speciális feladatokat, 

amelyeket az évenként elkészített munkaterv tartalmaz, 

• Felderíti az óvónőkkel és a védőnővel közösen az egyes gyermekek fejlődését veszélyeztető 

tényezőket, a pedagógiai eszközök előtérbe helyezésével törekszik a káros hatások 

megelőzésére, ellensúlyozására, 

• Nyilvántartást vezet a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett 

környezetben élő gyermekekről, 

• Heti egy óra munkaidő kedvezményben részesül, túlmunka végzésére lehetőleg ne legyen 

igénybe véve, 

• Részt vesz a csoportokban dolgozó óvónőkkel (ha azok igénylik) közösen a hátrányos 

helyzetű és veszélyeztetett környezetben élő gyermekeknél tett családlátogatáson. 

• Részt vesz a gyermekjóléti szolgálat esetmegbeszélésein, jelzéseket tesz a gyermekjóléti 

szolgálat felé. 

• Figyelemmel kíséri a tanköteles gyermekek rendszeres óvodába járását. 

 
 

6. A Szülői Szervezet, jogosítványai, szervezeti felépítése, az SZK. választmány jogosítványai 

 

6.1. A Szülői Közösség szervezeti felépítése 

Összesen: 3-4 fő, ebből 1 fő a vezetési feladatokat látja el 

• Maguk közül elnököt választanak 

• Éves munkatervet maguk készítik el 

• Azokban az ügyekben, amelyekben az SZK-nek bármely jogszabály véleményezési jogot 

biztosít, a véleményt az óvodavezető kéri meg az írásos anyag átadásával. 
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• Az SZK. munkaterve elkészítéséről, 

• Működési rendjéről, 

• Tisztségviselőinek megválasztásáról, 

• A kijelölt feladatok végrehajtásáról, 

• A társadalmi munka szervezéséről, 

• A képviseletében eljáró személy kiválasztásáról, 

• Az anyagi támogatás mértékének és felhasználási módjának  

           megállapításáról. 
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: • Az SZMSZ - ben megfogalmazott gyermekek fogadását illetően. 

• A vezető és az SZK. közötti kapcsolattartás módját illetően. 

• Az ünnepélyek és megemlékezések rendjét szabályzó kérdésekben. 

• A házirend, életrend összeállításában, elfogadásában. 

• A szülőket érintő rendelkezésekben, anyagi ügyekben. 

• Az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában. 

• Befizetés időpontjának meghatározásában 

• Az intézmény óvó-védő előírásainak megfogalmazásában. 

• SZMSZ, Házirend, HNP vonatkozásában 
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 • Óvodán kívüli kirándulások megtervezésében és megszervezésében 

• A szülői értekezletek témáinak meghatározásában, 

• A házirend kialakításában, 

• A hátrányos helyzetű gyermekeknél tett családlátogatáson tapasztalt 

problémák megoldásában, 

 

 

• Az óvoda vezetője, vagy a kapcsolattartó az SZK. vezetőjét rendszeresen, de legalább 

negyedévente egy alkalommal tájékoztatja az óvodában folyó nevelő- oktató munkáról, a 

gyermekeket érintő kérdésekről. 

• A SZK. tagjaival a csoportban dolgozó óvodapedagógusok tartanak kapcsolatot. 

• Az szülői közösség vezetőjét, meg kell hívni a nevelőtestületi értekezlet azon napirendi 

pontjainak tárgyalásához, illetve biztosítani kell egy időpontot amikor meg tud jelenni 

azokban az ügyekben, amelyekben a jogszabály, vagy az óvoda Szervezeti és Működési 

Szabályzata, a Szülői Közösség részére véleményezési jogot biztosít.  

 

 

 

6.2. A panaszkezelés szabályai 

 

• A szülő bármilyen jellegű panaszával első fokon a gyermek óvónőihez fordulhat. 

• Amennyiben problémáját nem sikerült rendezni, megoldani, másodfokon az óvoda 

vezetőjéhez fordulhat, aki a beérkező panaszt, észrevételt dokumentálja, és azt az érinttettek 

bevonásával kivizsgálja.  

• A szóbeli panaszra szóban, az írásbeli panaszra írásban visszajelez, aminek határideje 30 

nap, kivéve az azonnali intézkedést igénylő panasz. 

•  Az intézményen belül lehetőség szerint megoldást kell találni a szülői panaszra. Ellenkező 

esetben a szülőnek jogában áll ügyét tovább vinni az intézményt fenntartó 

Önkormányzathoz, aki kivizsgálást rendelhet el. 
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6.3. A szülői értekezletek feladatai 

 

• az óvoda és a szülői ház együttműködésének elősegítése; 

• a szülők tájékoztatása az óvoda célkitűzéseiről, megnyerésük azok támogatására; 

• a szülők pedagógiai kultúrájának fejlesztése; 

• A szülői értekezlet idejét az éves munkatervben kell rögzíteni. 

• A nevelési év folyamán kétszer csoport szülői értekezletre, igény szerint rendkívüli 

értekezlet, illetve fogadónap összehívására is sor kerülhet. 

• A szülői csoportlátogatások - az óvónővel való előzetes egyeztetés alapján, 

valamely nevelési kérdésben való egységes vélemény kialakítása céljából történnek. 

 

6. 4. A szülői szervezet részére a jogszabályi előírásokon felül biztosított jogok 

 

A szülői szervezet véleményét be kell szerezni: 

 

• SZMSZ elfogadása előtt 

• vezetők és a Szülői Közösség közötti 

     kapcsolattartás módját szabályozó   

     dokumentumhoz 

• és a család kapcsolattartási rendjének kialakításához. 

 

A kapcsolattartás módját, az együttműködés formáit a nevelési év első Szülői Közösségi ülésén 

határozza meg a Szülők Közössége, az óvodavezető és a kapcsolattartó. Ezt az éves munkatervben 

kell rögzíteni. 

 

7. A vezető nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje 

 

Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői feladatok 

folyamatosan ellátottak legyenek. Ennek érdekében a vezető, illetve a vezető távollétében a 

rangidős óvodapedagógus, illetve a délutános munkarendben is a rangidős óvodapedagógus veheti 

át az intézkedést, ha szükséges. Felelőssége és döntési jogköre az intézmény működésével és a 

gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 

Ha a vezető elérhető, tehát távolléte a munkarendjéből adódik, akkor telefonon azonnal értesítendő. 

 

 

A vezető intézményben tartózkodásának rendje 

Vezető kötelező óraszáma 12 óra. A kötelező óraszám és a teljes munkaidő (40 óra) közötti időben 

látja el a vezetői teendőket. 

A munkarendből adódó megbízott helyettes a vezető távozásával válik aktuálissá. 

Ha ez időn túl fordul elő probléma az intézményben tartózkodó - munkarendjéből bent tartózkodó - 

dolgozó értesíti a vezetőt. 

 

7. 1. Helyettesítés rendje 

 

Az intézmény – a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés f9 pontja alapján –a 
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Szervezeti és Működési Szabályzatban szabályozni, valamint az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 131.) Kormányrendelet 13. §(5) bekezdés 

figyelembevételével a Szervezeti és Működési Szabályzatban szabályozni köteles az 

intézményvezető akadályoztatása esetére a helyettesítés rendjére, valamint az ehhez kapcsolódó 

felelőségi szabályokra vonatkozó rendelkezéseket. 

 

• Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői 

feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. Ennek érdekében a vezető távollétében, ill. 

akadályoztatása esetén a rangidős óvodapedagógust bízza meg a feladatok ellátásával. 

• Az óvodavezető munkarendje feletti időben, a délutános munkarendből adódó rangidős 

óvodapedagógus veszi át az intézkedést, ha szükséges. Intézkedési jogköre és felelőssége az 

intézmény működésével és a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali 

döntést igénylő ügyekre terjed ki. 

• Ha a vezető elérhető, távolléte munkarendjéből adódik, telefonon azonnal értesítendő. 

• Ha a gyermekfogadási időn túl fordul elő probléma, az intézményben tartózkodó – 

munkarendjéből adódóan bent tartózkodó – dolgozó értesíti a vezetőt. 

 

8. Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás  

 

• Az óvoda nevelési egységei közti rendszeres szakmai kapcsolattartás az év elején elfogadott 

munkaterv szerint ütemezett nevelőtestületi értekezleten, ill. rendkívüli nevelőtestületi 

értekezleten valósul meg. 

• A nevelőtestület feladatainak ellátása érdekében az éves munkatervben meghatározott 

számú és témájú értekezletet tart. Rendkívüli értekezlet hívható össze abban az esetben, ha 

azt a vezetőség szükségesnek tartja, vagy a nevelőtestületnek legalább az egyharmada 

kezdeményezi. 

• Alkalmazotti közösség értekezlete biztosítja a szakmai munkát végző óvodapedagógusok és 

a nevelési-oktatási munkát közvetlenül segítők, technikai dolgozók együttműködését: 

▪ Információk átadása, 

▪ Intézmény működésével kapcsolatos információk 

megbeszélése. 

A nevelőtestületi és az alkalmazotti közösségi értekezletet az óvodavezető hívja össze az éves 

munkaterv alapján, kivéve az óvodavezetői pályázattal kapcsolatos értekezleteket. 

 

 

 

8.1.Vezető és a szülői közösség közötti kapcsolattartás formája 

 

• A szülői szervezet vezetőjével az óvodavezető, ill. a csoport óvodapedagógusai tartanak 

kapcsolatot. 

• Az intézményt érintő ügyekben, ill. dokumentumainak elfogadása együttes ülésen történik meg, 

melyen a szülői véleményezési jogok érvényesülnek. 

• Szülői közösség egyetértését be kell szerezni az óvoda adatkezelési szabályzatának 

elfogadásakor, a gyermekek adatainak kezelése, és ezek továbbításának szabályozása 

tekintetében.  

• Ha a szülői közösség a gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékozódni 

kíván, a kérést a vezetőhöz kell intézni. A tájékoztatás megállapodás szerint történhet szóban 
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vagy írásban. A szóbeli tájékoztatásról emlékeztető készül, amelynek egy példányát át kell adni 

a szülői szervezet képviselőjének. A szülői szervezet képviselője tanácskozási joggal vesz részt 

a gyermekek nagyobb csoportját érintő tárgyalásnál. A meghívásról az óvodavezetőnek kell 

gondoskodnia. A gyermekek nagyobb csoportját a házirend határozza meg. 

• Ha a szülői szervezet a gyermeki jogok érvényesülésének, és a pedagógiai munka 

eredményességének figyelemmel kísérése során megállapításokat tesz, az óvodavezető 

gondoskodik arról, hogy azt a nevelőtestület, a szülői szervezet képviselőjének részvételével 

megtárgyalja. 

• Kapcsolattartás formája más közvetlenebb formában is valósuljon meg, amik alkalmat adnak a 

személyes, közvetlen párbeszédre. Fórumai: fogadóóra, nyílt hét, munkaestek, munkadélutánok, 

közös, nyitott rendezvények. 

 

 

 

V. KÜLSŐ KAPCSOLATOK 

 

1. Pedagógiai Oktatási Központ (POK) 

Az óvodavezető kapcsolatot tart a pedagógiai szakmai szolgáltatások ellátására létrehozott 

intézményekkel. 

A pedagógiai szakmai szolgáltató szerv által közölt határidőben (ha igényli) javaslatot tesz az általa 

igényelt, az intézményt érintő feladatok munkatervi ütemezésére. 

 

2.Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, és a Nevelési Tanácsadó 

 

Kapcsolattartó az óvoda vezetője. 

A kapcsolat tartalma: a gyermekek speciális vizsgálata, egyéni fejlesztése, a beiskolázás segítése, 

valamint tanácsadás nevelési kérdésekben. 

A kapcsolat formája: vizsgálat kérése, kölcsönös tájékoztatás, esetmegbeszélés, konzultáció, szülői 

értekezleten való részvétel. 

A kapcsolattartás formája kiterjed: 

• a gyermek fejlettségével, személyiségével, magatartásával összefüggő szakvélemény  

            megkérésére 

• az iskolai alkalmasság, felkészültség megállapítására 

• a gyerekek Nevelési Tanácsadóban történő fejlesztésére, foglalkozására 

• az óvodavezető konzultációs kapcsolatot tarthat a Nevelési Tanácsadóval a vizsgálatra 

küldött, vagy fejlesztő foglalkozásokon résztvevő gyermekekkel kapcsolatban. 

Gyakoriság: nevelési évenként a beiskolázást megelőzően (részképesség mérés, iskolaérettségi 

vizsgálat), illetve a pszichológus, logopédus és óvónők jelzése alapján szükség szerint. 

 

3. Általános Iskola 

 

Az óvodavezető, ill. az általa megbízott óvodapedagógus adott feladatra vonatkozóan az általános 

iskolával rendszeres információs kapcsolatot tart fenn. 

 

Formái:  

• Kölcsönös meghívások (évnyitó, ballagás, értekezlet, nyílt napok) 

• Munkaterv egyeztetés (nevelés nélküli napok) 



      Belegi Pitypang Óvoda 

 

24 

 

• Kapcsolattartás az alsó tagozatos gyermekek tanítóival 

• Igény szerint a leendő első osztályos tanítók látogatása a nagycsoportosoknál, 

szülői értekezleten 

 

 

 

4. Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 

 

Kapcsolattartó az óvodavezető (gyermekvédelmi felelős). 

Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése 

érdekében: 

• a gyermekjóléti szolgálattal, illetve 

• a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, 

intézményekkel és hatóságokkal. 

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

pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni. Az intézmény a gyermekjóléti szolgálattal 

közvetlen kapcsolatot tart fenn. 

A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: 

• gyermekjóléti szolgálat értesítése – ha az intézmény a szolgálat beavatkozását szükségesnek 

látja, 

• esetmegbeszélés – az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére, 

• a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése,  

            lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget, 

• előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére 

 

5. Egészségügyi szolgáltatóval (orvos, fogorvos, védőnő)  

Az óvodavezető tart fenn kapcsolatot. Egészségügyi szolgáltató munkaterve alapján. 

Formája: 

• Védőnő rendszeresen tájékozódik (munkaköréből adódóan) a gyermekek tisztaságáról 

(fejtetvesség, rüh stb.) 

• Évente egyszer fogászati-, szemészeti-, és hallásvizsgálaton vesznek részt a gyermekek. 

 

 

 

6. Szakmai szervezetekben az óvodát az óvodavezető képviseli 

 

7. A fenntartóval 

A kapcsolattartás elsősorban az óvodavezető feladata, amely kiterjed:  

• Alapdokumentumok elfogadására, jóváhagyására; 

• Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységére; 

• Intézmény ellenőrzése gazdálkodási, működési tevékenység szempontjából; szakmai munka 

eredményességének szempontjából. 

 Kapcsolattartás formái:  

• Szóbeli, írásbeli tájékoztatás adása; 

• Egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel. 

 

8. Az intézmény más közösségekkel való kapcsolattartása 
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A kapcsolattartás formája, rendszeressége a kapcsolat jellegétől függően alakulhat: szakmai, 

kulturális, sport és egyéb jellegű.  

Formái: 

• rendezvények (hagyományos, egyedi), 

• versenyek, továbbképzések, látogatások, tapasztalatcsere 

• A kapcsolatok megjelenhetnek egyéb támogatási formában: felajánlások (anyagi, tárgyi), 

amiről az intézmény olyan nyilvántartást vezet, amely egyértelművé teszi, a felajánlást mely 

támogató szervezettől kapta. 

Anyagi támogatás esetén az intézmény részletes nyilvántartása a támogatás 

felhasználásának módját tartalmazza. 

 

VI.AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁSOK 

 

1. A működés rendje, nyitvatartás 

 

1. 1. Általános szabályok 

• Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig - legfeljebb 8 éves 

korig - nevelő intézmény 

• A nevelési év az oktatási miniszter által meghatározott rend szerint tart az óvodában. 

A nevelési év minden év 09. 01- től a következő év 08. 31. - ig tart. 

• Eltérő az óvodai munkarend a gyermekek fogadásának rendje, ha a nemzeti ünnepek miatt 

az általános munkarend, a munkaszüneti napok rendje is eltérően alakul. 

• Az óvodai nevelési év helyi rendjét az óvodai munkaterv határozza meg, mely a 

nevelőtestület által elfogadott. 

 

Az óvodai nevelési év rendjében meg kell határozni: 

 

• az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, 

• a szünetek időtartamát,  

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

• a nevelőtestületi értekezletek időpontját. 

• A nyitvatartással kapcsolatos változásokról a szülőket legkésőbb hét nappal a zárás előtt 

tájékoztatni kell (nevelés nélküli napok). 

• Évenként négy hétig karbantartási és felújítási feladatok elvégzése érdekében- a fenntartó 

szerv egyeztetése alapján- zárva tart. A zárva tartás pontos dátumáról minden év február 15-

ig kell tájékoztatni a szülőket. 

• A nyári zárva tartás alatt a gyermekek fogadása szünetel. Ilyenkor történik az óvoda szükség 

szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás. 

 

• Az új gyermekek befogadása szeptember 1-jétől történik. Azokat a gyermekeket, akik 

évközben töltik be a három évet, és a beíratáskor előjegyzésbe kerültek a harmadik életévük 

betöltése utáni naptól fogadjuk. 

• Az óvónők kötelező munkaideje heti 40 óra. Csoportban eltöltendő 32 óra. A 32 és a 40 óra 

közötti heti óraszám nevelőmunkával összefüggő rendszeres vagy alkalmankénti feladatokra 

(pl: családlátogatás, színházlátogatás, fogadóóra kirándulás, felkészülés) használható fel.  
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• A szülők kötelesek a nyitvatartási időhöz igazodni és gondoskodni arról, hogy a gyermekeik 

a meghatározott nyitvatartási időben érkezzenek, illetve távozzanak az óvodából. 

• Az óvoda dolgozóinak munkaidő beosztását a törvényes munkaidő keretein belül az 

óvodavezető állapítja meg. 

• Helyettesítést az óvodavezető rendelheti el hosszan tartó hiányzás esetén, ügyelve arra, hogy 

a nevelőtestület arányosan legyen terhelve. 

 

1. 2. Nyitvatartás 

• Az óvodai feladatok ellátásához igénybe vehető heti időkeret 50 óra, napi nyitvatartási 

időtartam 10 óra. Indokolt esetben növelhető, az óvodavezető javaslatára a fenntartó 

engedélyével. 

• A nyitvatartási idő megállapítására vonatkozó módosítási javaslatot a tanév elején kell 

megtenni. 

• Az óvoda teljes nyitvatartási időben– délelőtt és délután – óvodapedagógusok foglalkoznak 

a gyermekekkel. Az óvodapedagógusok csoport-, illetve munkaidő beosztását mindig a 

tanévnyitó munkaértekezleten határozzuk meg egy nevelési év időtartamára. 

• Az óvoda nyitvatartásának rendjét az óvodai életrend - Házirend - tartalmazza. 

A gyermekek fogadása óvónő jelenlétében 7 órától 17 óráig, hétfőtől péntekig tartó 

időszakban történik. Az óvodát reggel a munkarend szerint 7, 00-kor a délelőttös óvónő 

nyitja.  

 

• Nyári időszakban a szabadságolás idején, illetve távol maradás idején ez változik. Attól 

kezdődően az aktuálisan megbízott dolgozó látja el a biztonsági intézkedésekre vonatkozó 

szabályokat. 

• Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az óvoda vezetője engedélyezi. 

 

 

 

Az intézményből a gyermeket, a foglalkozásokat követően: 

 

• ha ebédet nem igényel 11.30 órától – 12.00 óráig 

• ha ebédet igényel 12.30 órától – 13.00 óráig lehet 

• délután legkésőbb 17.00 óráig kell elvinni. 

 

• Amennyiben 17 óráig nem viszik el a gyermeket, akkor a vele lévő óvónőnek negyedórát az 

intézményben kell várakoznia a gyermekkel együtt. Ezután a szülőket, ha lehet telefonon, 

értesíti, hogy a gyermek még az intézményben tartózkodik, vagy a gyermek lakására viszi, 

de ha kell lehetőségei szerint magához, vagy az óvodavezetőjéhez. 

• A gyermeket csak a gondviselő szülő, illetve az általa írásban meghatalmazott személy 

viheti el. 

• A gyermeket az óvodába érkezéskor az óvodai csoportba vezetéssel kell átadni az óvodai 

dolgozóknak, akik átveszik a gyermek felügyeletét. 
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1.3.Munkaidő nyilvántartás 

 

A KNT által meghatározott kéthavi munkaidőkeret számítás alapján határozzuk meg az 

óvodapedagógusok kötelező munkaidejét, melyet minden ciklus végén összesíteni kell, hogy 

teljesítette-e a kötelező munkaidőt. A kötelező órán túli és a 40 órán belül elvégzendő feladatokat a 

feladat ellátási terv tartalmazza. 

 

A munkából való távolmaradást az óvodavezető engedélyezi a következő esetekben (Mt.): 

• orvosi vizsgálat, 

• hivatalos ügy (bíróság), 

• továbbképzés, 

• közeli hozzátartozó temetésével kapcsolatos intézkedés miatt. 

A dolgozók a jelenléti íven rögzítik a munkahelyre történő érkezést, illetve távozást. 

 

 

Feladat ellátási terv  

 

• Tartalmazza a pedagógusokra vonatkozó kötelező órán túli – és a 40 órán belül elvégzendő 

feladatait. 

 

 

• Tartalmazza, hogy a munkaidő óvodai foglalkozásokkal le nem kötött részében, melyek 

azok a feladatok: 

▪ melyeket a nevelési intézményben kell, 

▪ és melyek, amiket az intézményen kívül lehet teljesíteni. 

• A feladat ellátási tervben meghatározott feladatok elosztása során figyelembe kell venni: 

▪ az egyenlő bánásmód követelményeit, 

▪ az arányos, egyenletes feladat megosztást. 

 

 

 

1.4. Munkából való távolmaradás jelentése 

 

A dolgozó a munkából való rendkívüli távolmaradást, illetve annak okát lehetőleg egy nappal 

előbb, de legkésőbb az adott munkanapon 7 óráig köteles jelenteni az intézményvezetőnek vagy a 

helyettesnek, hogy a helyettesítésről intézkedhessen. Az óvoda alkalmazottai munkaidőben csak 

különlegesen sürgős esetekben vezetői engedéllyel hagyhatják el az intézményt.  

  

A munkavégzés általános szabályai: 

 Az óvoda dolgozói munkájukat, megfelelő szakértelemmel, és gondossággal, a munkájukra 

vonatkozó szabályok, előírások, utasítások (munkaköri leírás), és szokások (etikai kódex) szerint 

végezik. 

 

 

2. Belépés és benntartózkodás rendje  
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2. 1. Az intézménnyel jogviszonyban állók benntartózkodására vonatkozó szabályok 

 

Jogviszonyban áll:  

• Szülő, gondviselő, ill. általuk írásban felhatalmazott személy 

• Fenntartó 

 

Rájuk vonatkozó szabályok:  

• A szülők a gyermek átadása-átvétele idején tartózkodhatnak az intézményben, ill. az 

intézmény területén. 

• Kivétel: szervezett programok (munkaestek, szülői értekezlet), előzetes bejelentés alapján 

(nyílt hét, fogadó óra; a gyermek fejlődésével kapcsolatos tájékozódás (óvodapedagógussal 

előre egyeztetett időpontban). 

• Ezekben az esetekben köteles egészségügyi szabályokat betartani és váltócipőről 

gondoskodni. 

• Egyéb esetekben a csoportszobába kinti cipővel belépni TILOS! 

• Ha a szülők a megszokottól eltérő időben kívánják gyermeküket hazavinni, azt előre be kell 

jelenteni az óvónőnek. 

• Ha a gyermekért nem közvetlen hozzátartozó jön, azt a szülő előre jelezze. Egyedül járó, 

vagy általános iskolás gyermek csak a szülő írásbeli kérelmére és nyilatkozata alapján lehet 

hazaengedni. 

• Kiscsoportos gyermeket csak szülő vihet haza! 

 

2.2. Az intézménnyel jogviszonyban nem állókkal kapcsolatos szabályok 

 

• Csak előzetes bejelentés alapján tartózkodhatnak az intézmény területén.  

Kivéve: áruszállítók, meghívott vendégek, szakszolgálat képviselői. 

• Nem kell előzetes engedélyt kérnie azoknak a szerveknek, akik az intézmény működésével 

kapcsolatos ellenőrzést, vizsgálatot végez: 

▪ Tűzoltóság 

▪ ÁNTSZ 

▪ Ügyészség 

▪ OH 

• Utcai árusok kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak. 

 

3.Pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje 

 

3. 1. A pedagógiai munka belső ellenőrzése a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógiai 

tevékenységre kiterjed. A nevelőmunka belső ellenőrzésének megszervezése és hatékony 

működtetése az óvodavezető felelőssége. 

Célja:  

 

• Hibák mielőbbi feltárása, s ez alapján a helyes gyakorlat megteremtése, 

• Pedagógiai munka hatékonyságának fokozása, 

• Egységes pedagógiai gyakorlat, adminisztráció a Helyi Nevelési Program alapján. 

 

Követelmények:  
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• Fogja át a pedagógiai munka egészét, 

• Segítő szándékú legyen, 

• Mérje, értékelje a pedagógus által elért eredményeket, ösztönző hatású legyen, 

• Támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb ellátását, 

• Segítse, támogassa a megfelelő pedagógiai módszerek megtalálását. 

 

Szempontok:  

• Pedagógiai munka fegyelme, 

• HOP, hálóterv megtartása, 

• Adminisztráció pontossága, 

• Program elmélet/gyakorlat koherenciája, 

• Óvónő-gyermek kapcsolata, 

• Nevelői munka színvonala a tanulás tartalmakban is. 

 

Belső ellenőrzésre jogosult: 

• Óvodavezető (elsősorban), 

• Szakmai szempont alapján megbízott pedagógus. 

 

 

 

Formái, módszerei: 

• Írásos dokumentáció megtekintése, 

• Csoportban folyó gyakorlati munka megfigyelése. 

 

 

 

Fajtái: 

• Tervszerű: előre megbeszélt szempontok szerint, 

• Spontán, alkalomszerű: problémák feltárása, megoldása érdekében; napi készültség 

felmérése érdekében. 

 

3.2. Ellenőrzési terv 

Az ellenőrzés területeit, tartalmát, módszerét, ütemezését a nevelési évre az ellenőrzési terv 

tartalmazza. 

• Nyilvánosságra kell hozni, 

• A spontán alkalomszerű ellenőrzésről az óvodavezető dönt; kérheti a pedagógus is, 

• A belső ellenőrzés rendjét úgy kell kialakítani, hogy a nevelési év során valamennyi 

pedagógus munkája értékelve legyen, 

• Az ellenőrzés tapasztalatait az érintett pedagógussal is ismertetni kell. 

 

Folyamata: 

▪ Önértékelés (tervezett, megvalósult) 

▪ „Vezetői” tapasztalatok elmondása 

▪ Érintett pedagógus vélemény nyilvánítása az értékelésre, 

▪ Írásos rögzítése. 
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• Nevelési év záró értekezletén értékelni kell a pedagógiai munka belső ellenőrzésének 

eredményeit, ill. az általánosítható tapasztalatokat, esetleges hiányosságok megszüntetésére 

vonatkozó javaslatok, intézkedések. 

• Kiterjed az intézmény teljes működésére is. 

• A munkaterv részeként a nevelési év nyitóértekezletén a nevelőtestület ill. alkalmazotti 

közösség jóváhagyásával válik érvényessé. 

 

3. Ünnepek, ünnepélyek, megemlékezések rendje; a hagyományok ápolásával kapcsolatos 

feladatok 

 

 Ünnepek, ünnepélyek, hagyományok: 

• Mikulás 

• Karácsony 

• Farsang 

• Húsvét – locsolkodással összekötve 

• Anyák napja 

• Évzáró-ballagás 

• A gyermek születésnapja 

 

 

• Az ünnepek, ünnepélyek megrendezése munkanapokon történik. 

• Az ünnepek megrendezése a délelőtti időszakban történik bensőséges körülmények között, 

ezeken a napokon szervezett foglalkozást nem tartunk (kivéve a születésnapokon). 

• Az ünnepek, ünnepélyek megtartásáért a csoportban dolgozó óvónők a felelősek. Az 

ünnepek szervezésében, előkészületében a nevelőtestület minden tagja és szükség szerint a 

technikai dolgozók is részt vesznek. 

•  A nyilvános ünnepélyek, megemlékezések lebonyolítása (anyák napja, évzáró, március 15.) 

a gyerekek napi ritmusához alkalmazkodva a koradélutáni időben történik. 

 

 

Megemlékezéseink: 

• Március 15. 

Egyéb hagyományaink: 

• kirándulás 

• munkaestek (szülőkkel) 

 

A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai: 

• Az óvoda hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az óvoda jó 

hírnevének megőrzése, öregbítése az óvodaközösség minden tagjának joga és kötelessége. 

• A hagyományápolással kapcsolatos feladatokat, továbbá az ünnepélyekre, 

megemlékezésekre, rendezvényekre vonatkozó időpontokat a nevelőtestület az éves 

munkatervben határozza meg. 

• A népszokásokhoz kapcsolódó jeles napok felidézése, a csoporthagyományok bevezetése, az 

óvodavezetővel és a szülőkkel egyeztetve a csoportok óvónői döntik el. 
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5. A gyermek felvételének, átvételének feltételei, eljárásrendje 

 

• Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik, melyről az óvodavezető dönt, és a 

döntést írásba kell foglalni. A szülő a gyermekét annak anyakönyvi kivonatával, TAJ 

számával és lakcímkártya bemutatásával igazolja. 

• Az óvodába a harmadik életévét betöltött gyermek – nevelési év közben – amennyiben a 

létszám engedi, bármikor felvehető. 

• Ha az igénylők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, felvételi bizottságot kell 

létrehozni. 

A bizottság tagjai: 

▪ elnöke: óvodavezető 

▪ tagok: Szülői Közösség 

▪ önkormányzat képviselete 

▪ gyermekjóléti szolgálat képviselője 

 

• A felvételi bizottság határozatáról a szülőt 5 napon belül értesíteni kell. 

• Elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amely körzetében lakik, ill. szülője 

dolgozik. 

• Fel kell venni az óvodába azt a gyermeket, annak a nevelési évnek a kezdő napjától, 

amelyben betölti ötödik életévét, mert köteles az óvodai nevelésben részt venni. 

• Felvehető az intézménybe az a SNI gyermek, akiről a szakértői bizottság megállapítja, hogy 

a többi gyermekkel együtt nevelhető. 

• Kötelező felvenni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket, akinek felvételét a 

gyámhatóság kezdeményezi. 

• Az óvoda a fenntartó által megfogalmazottak szerint az óvodai jelentkezés idejét és módját a 

határidő előtt legalább 30 nappal köteles közzé tenni.  

            Ennek fórumai: 

▪ Óvodai hirdetőtábla és faliújság 

▪ A községben kihelyezett hirdetőtáblák 

 

 

6. A gyermekek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések 

 

• Az óvodába csak teljesen egészséges gyerek tartózkodhat. 

• A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-

oktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a 

többi gyermektől való elkülönítéséről és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a beteg 

gyermek szüleit. 

• Azt, hogy a gyermek egészséges, orvosnak kell igazolnia.  

• Ha a gyermek az óvodai foglalkozásokról távol marad, mulasztását igazolnia kell. 

 

Igazoltnak kell tekinteni, ha: 

 

• A szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el az óvodába 

• A szülő írásbeli kérelmére (Házirend alapján), tartós távollét esetén, üdülés, szülő 

szabadsága, iskolai tanítási szünet stb., ha legalább 3 nappal előtte benyújtja. 
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• Alapos indok miatt (hatósági intézkedés stb.) nem tudott kötelezettségének eleget tenni. 

 

Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. 

• Ha a gyermek az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásról egy nevelési évben 7 napnál 

többet igazolatlanul mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye szerinti 

illetékes jegyzőt, ha megtörtént a kétszeri írásos felszólítás. Az írásos felszólítás 

formanyomtatványon történik. 

• A hiányzást az óvónő a Felvételi és mulasztási naplóban jegyzi fel. 

• A gyermekvédelmi felelős az intézményvezetőnek kéthetente írásban jelzi a tanköteles 

gyermekek rendszeres óvodába járását. 

 

6. 1. Óvodai elhelyezés megszűnése 

a) Gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján, 

b) A szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad a bejelentésben megjelölt naptól, 

c) Fizetési hátralék miatt az óvodavezető a szülő eredménytelen felszólítása és a   gyermek 

      szociális helyzetének vizsgálata után megszüntette, a jogerőre emelkedés napján, 

d) Ha a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján, 

e) Annak a nevelési évnek az utolsó napján, amelyben a gyermek betöltötte a 8. életévét, 

f) A jogszabályban meghatározottnál igazolatlanul többet hiányzott 

 

A halmozottan hátrányos ill. hátrányos helyzetű gyermek, valamint, ha tankötelezettségét teljesíti, a 

gyámügyi hatóság kezdeményezte az óvodai felvételét, nem alkalmazható a megszüntetés b), c), f) 

pontokra. Ez esetekben a hivatalos felszólítás után, jelentési kötelezettsége van az óvodavezetőnek a 

jegyző felé. 

 

7. A panaszkezelés szabályai 

 

• A szülő bármilyen jellegű panaszával első fokon a gyermek óvónőihez fordulhat. 

• Amennyiben problémáját nem sikerült rendezni, megoldani, másodfokon az óvoda 

vezetőjéhez fordulhat, aki a beérkező panaszt, észrevételt dokumentálja, és azt az érinttettek 

bevonásával kivizsgálja.  

• A szóbeli panaszra szóban, az írásbeli panaszra írásban visszajelez, aminek határideje 30 

nap, kivéve az azonnali intézkedést igénylő panasz. 

•  Az intézményen belül lehetőség szerint megoldást kell találni a szülői panaszra. Ellenkező 

esetben a szülőnek jogában áll ügyét tovább vinni az intézményt fenntartó 

Önkormányzathoz, aki kivizsgálást rendelhet el. 

 

7.1.  A szülői értekezletek feladatai 

 

• az óvoda és a szülői ház együttműködésének elősegítése; 

• a szülők tájékoztatása az óvoda célkitűzéseiről, megnyerésük azok támogatására; 

• a szülők pedagógiai kultúrájának fejlesztése; 

• A szülői értekezlet idejét a tanév rendjében kell rögzíteni. 

• A nevelési év folyamán háromszor csoport szülői értekezletre, igény szerint rendkívüli 

értekezlet, illetve fogadónap összehívására is sor kerülhet. 

• A szülői csoportlátogatások - az óvónővel való előzetes egyeztetés alapján, 

valamely nevelési kérdésben való egységes vélemény kialakítása céljából történnek. 
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7.2. A szülői szervezet részére a jogszabályi előírásokon felül biztosított jogok 

 

A szülői szervezet véleményét be kell szerezni: 

 

• SZMSZ elfogadása előtt 

• vezetők és a Szülői Közösség közötti 

     kapcsolattartás módját szabályozó   

     dokumentumhoz 

• és a család kapcsolattartási rendjének kialakításához. 

 

A kapcsolattartás módját, az együttműködés formáit a nevelési év első Szülői Közösségi ülésén 

határozza meg a Szülők Közössége, az óvodavezető és a kapcsolattartó. Ezt az éves munkatervben 

kell rögzíteni. 

 

 

8. A térítési díjak befizetése, visszafizetése 

 

• Az önkormányzat rendeletében megállapított térítési díjakat (ha van fizetésre kötelezett 

gyermek) az óvodavezető minden hónapban egy alkalommal, készpénzben szedi be és 

számol le az élelmezésvezetőnek. A díj mértékének megállapítása a vonatkozó jogszabályok 

alapján történik. 

• Az élelmezésvezető az igénybevett nem étkezésekre befizetett térítési díjakat a bejelentést 

követő naptól kezdődően a következő befizetés alkalmával beszámítja. 

• A lemondás telefonon vagy személyesen történhet az óvodában. 

• Térítési díjak visszafizetésére abban az esetben kerülhet sor, ha a gyermek az óvodából 

valamilyen oknál fogva kimarad (elköltözik, betegség miatt kimarad, iskolába megy stb.). 

• A térítési díjak megállapításához adható szociális kedvezményeket a képviselőtestület 

szociális bizottsága állapítja meg. 

 

 

 

 

9. Óvó-védő intézkedések a gyermekbalesetek megelőzésében 

 

9. 1. Általános előírások 

• A gyermekekkel egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a 

foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformákat az 

óvodai nevelési év megkezdésekor, a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének 

megfelelően ismertetni kell. Az ismertetés tényét dokumentálni kell. 

• Az intézmény védő-óvó előírása minden dolgozóra vonatkozik, ill. felelősséggel kell 

betartania, ill. felismernie a váratlanul előforduló veszélyforrásokat, melyeket azonnal meg 

kell szüntetnie. 

• Baleset esetén a megfelelő nyomtatvány kitöltésével ki kell azt vizsgálni. A jegyzőkönyvet a 

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

a fenntartónak, a szülőnek, valamint egy példányt meg kell őrizni. 

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

stb. előtt ismertetni kell a védő-óvó előírásokat. 
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Védő-óvó előírás 

 

• az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírás,    

• a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások,  

• a tilos és az elvárható magatartásforma meghatározása, ismertetése. 

 

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

ismertetni. Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell. 

• Adatokat, információkat a gyermekekről, az intézmény belső életéről kiadni harmadik 

illetéktelen személynek tilos, ennek megsértése fegyelmi eljárást von maga után. 

• Az óvoda házirendjében meghatározzuk meg azokat a védő, óvó előírásokat, amelyeket a 

gyermekeknek, felnőtteknek az óvodában való tartózkodás során meg kell tartaniuk. 

9. 2. A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok 

Az intézmény vezetőjének feladata, hogy ellenőrizze: 

• hogy az óvodában keményforrasztás, ív- és lánghegesztés, ipari gázpalack, illetve tartály 

felszerelése; az épületen szakkivitelező által folytatott építési-, felújítási-, javítási- munka 

kivételével nem végezhető; 

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

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

az azzal dolgozók állandó felügyelete mellett lehet; 

• hogy a gyermekek elektromos áramütés elleni védelme folyamatosan biztosítva legyen az 

aljzatok vakdugózásával, illetve a hálózat megfelelő védelmével; 

• hogy a gyermekek az épület számukra veszélyforrást jelentő helyiségeibe ne juthassanak be. 

A pedagógusok feladata, hogy: 

• haladéktalanul jelezzék az intézményvezető felé azokat a helyzeteket, melynek 

ellenőrzésében az intézményvezetők felelősek; 

• a mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos berendezések 

használatára, kezelésére. A különböző berendezéseket úgy tárolják, hogy azokhoz a 

gyermekek ne férhessenek hozzá; 

• javaslatot tegyenek az óvoda épületének és a csoportszobák még biztonságosabbá tételére. 

• Év elején a gyerekek életkorának megfelelő tájékoztatást tegyék meg a balesetvédelemmel 

kapcsolatban. Éves tervező munkájuk során a baleset helyzetek elkerülésére, illetve 

fokozottan külön figyelmet fordítsanak. 

 

Az óvoda nem pedagógus alkalmazottjainak feladata, hogy: 

• a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek biztonságára, 

testi épségére,  

• a veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják be. 

 

 

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

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

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

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

ismertetni kell a veszélyeztetettekkel.  

9. 3. A gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok 

Az intézményvezető feladatai: 

• Kijelöli azt a személyt, aki a gyermekbaleseteket nyilvántartja;  

• Intézkedik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek haladéktalan 

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

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

gyermek szülőjének (egy példány megőrzéséről gondoskodik); 

• Ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje nem tartható, akkor e 

tényről az okok ismertetésével jegyzőkönyvet készíttet. 

• Súlyos balesetet azonnal jelenti az intézmény fenntartója felé, gondoskodik a baleset 

legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személy bevonásával 

történő kivizsgálásáról. 

• Lehetővé teszi az óvoda, az óvodai szülői szervezet részvételét a gyermekbalesetek 

kivizsgálásában.  

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

balesethez hasonló eset ne történhessen meg.  

 

Súlyos az a gyermekbaleset, amely: 

• a sérült halálát (halálos baleset az is, amelynek bekövetkezésétől számított 90 napon belül a 

sérült – orvosi szakvélemény szerint – a balesettel összefüggésben életét vesztette) 

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

• orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást, 

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

továbbá ennél súlyosabb esetek), 

• beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetve elmezavart okozott. 

 

 

A pedagógusok feladata: 

• Az intézményvezető utasítására a balesetekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése. 

• Részt vesz a nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok ellátásában 

• Az intézményvezető utasítására közreműködik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó 

gyermekbalesetek haladéktalan kivizsgálásában,  

• E balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel,  

• Jegyzőkönyvet készít, ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje nem 

tartható. 

• Súlyos balesetet haladéktalanul jelenti az intézményvezetőnek, illetve az intézményvezető 

távolléte esetében a helyettesítési rendnek megfelelően gondoskodik a baleset jelentéséről a 

fenntartónak. 

• Közreműködik a baleset kivizsgálásában. 

• Közreműködik az óvodai szülői szervezet tájékoztatásában. 
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• Intézkedést javasol minden gyermekbalesetet követően a megelőzésre; az intézményvezető 

megelőzéssel kapcsolatos utasításait végrehajtja. 

 

Nem pedagógus alkalmazott: 

• Az intézményvezető utasításának megfelelően működik közre a gyermekbaleseteket követő 

feladatokban. 

 

 

 

 

10. Katasztrófa és bombariadó esetére meghatározott szabályok  

 

• Az intézményben a tűzvédelmi szabályzatban meghatározottak szerinti menekülő 

útvonalakat állandóan akadálymentesen kell hagyni.  

• A váratlan eseményekre való szakszerű intézkedés és viselkedés érdekében a menekülést az 

intézményben évente legalább egyszer el kell gyakorolni.  

• Bomba, vagy ismeretlen eredetű, gyanús idegen tárgy észlelése esetén az óvoda épületét 

minden bent tartózkodónak azonnal el kell hagynia.  

• A bombariadóval kapcsolatos teendőket a helyszínen tartózkodó vezető köteles irányítani a 

védelmi tervben meghatározottak alapján. A bombariadóról minden esetben értesíteni kell a 

fenntartót, és értelemszerűen az óvodavezetőt.  

• A bombariadót a vezető a rendőrségnek a z alábbi adatok közlésével jelenti:  

▪ az intézmény neve, pontos címe  

▪ emberélet van e veszélyben  

▪  a vélt bomba által veszélyeztetett épületek,  

▪ a bejelentő neve, lakcíme, telefonszáma és a bejelentés időpontja.  

• A bombariadóról minden esetben értesíteni kell a fenntartót, és értelemszerűen az 

óvodavezetőt. 

 

 

11. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére  

 

A televízió, a rádió és az írott sajtó munkatársainak adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak 

minősül.  

 

A nyilatkozattétel esetén be kell tartani a következő előírásokat: 

 

• Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra és nyilatkozattételre az intézményvezető, 

vagy az általa kijelölt személy jogosult.  

• A közölt tények objektivitásáért, a szakszerűségért és a pontosságért a nyilatkozó felel.  

• A nyilatkozat megtételekor tekintettel kell lenni az intézmény jó hírnevére és érdekeire.  

• Nem adható nyilatkozat folyamatban lévő ügyről, vagy olyan ténnyel és körülménnyel 

kapcsolatban, amelynek nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, az   

intézménynek anyagi, vagy erkölcsi kárt okoz.  

• Külföldi sajtószervek munkatársainak nyilatkozat minden esetben csak az intézményvezető 

engedélyével adható.  
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VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

  

• A szervezeti és működési szabályzatot az óvoda nevelőtestülete fogadja el.  

• A Szervezeti és Működési Szabályzat a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé a 

kihirdetés napján.  

• A hatályba lépés napja a Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyásának a napja. 

• Amennyiben a szervezeti és működési szabályzat felterjesztésére válasz nem érkezik, a 

hatályba lépés napja a felterjesztésétől számított 31. nap – ha a felterjesztésről a képviselő 

testület dönt – a felterjesztést követő 30. nap utáni első képviselőtestületi ülés napja.  

  

A hatályba lépéssel egyidejűleg érvényét veszti az intézmény 2017-től érvényes Szervezeti és  

Működési Szabályzata.  
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Munkaköri leírás 
Óvodavezető 
Vezető személye: Az intézmény vezetője csak a Köznevelési Törvény által előírt feltételeknek 

megfelelő személy lehet, akinek kiválasztása nyilvános pályázat útján történik. 

Az intézmény vezetője felel: 

• Az óvoda szakszerű és törvényes működéséért. 

• A takarékos gazdálkodásért. 

• A pedagógiai munka szintjéért. 

• A gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért. 

• Az óvoda ellenőrzési, mérési, értékelési rendszerének működéséért. 

• A nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért. 

• A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. 

• A középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terv elkészítéséért. 

• A pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért. 

• Az óvoda gazdálkodási feladatainak megszervezéséért. 

• A tervezési, beszámolási, információ szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és a 

számviteli rendért (önálló gazdálkodás esetén). 

• Az óvoda gazdasági eseményeiért. 

• A gyermekbalesetek megelőzéséért. 

Az óvodavezető feladatai: 

• A nevelőtestület vezetése, a nevelőmunka irányítása és ellenőrzése. 
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• A nevelőtestületi értekezletek és az alkalmazotti közösség értekezletének előkészítése, 

vezetése. 

• A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásának szakszerű 

megszervezése és ellenőrzése. 

• Az óvoda működéséhez szükséges személyi ás tárgyi feltételek biztosítása a rendelkezésre 

álló költségvetés alapján. 

• A munkavállaló érdekképviseleti szerveivel és a szülői szervezetekkel való 

együttműködés. 

• Az intézmény képviselete külső szervek előtt. 

• Kötelességvállalási, munkáltatói, és kiadmányozási jogkör gyakorlása. 

• Döntés az egyetértési kötelezettség megtartásával, minden olyan az intézmény 

működésével kapcsolatos ügyben, melyet jogszabály vagy a Közalkalmazotti Szabályzat 

nem utal más hatáskörbe. 

• A nemzeti és intézményi ünnepek munkarendhez igazodó méltó megszervezése és 

megünneplése. 

• a nevelőmunka irányítása és ellenőrzése: 

▪ a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartása a közalkalmazottak 

foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben 

▪ jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt – és át nem ruházott feladatok 

ellátása, 

• ésszerű, takarékos gazdálkodás megszervezése. 

Az óvodavezető megbízatása az óvoda alapító okiratában megfogalmazott módon és időtartamra 

szól. 

 

Óvodavezető 
Dolgozó neve:  

Munkakör megnevezése: Óvodavezető 

Besorolási kategória: közalkalmazott 

Bérbesorolás: Ped. II 

Közvetlen felettese: Polgármester 

 

I. Főbb felelősségek és tevékenységek összefoglalása: 

Heti munkaideje 40 óra 

Ebből kötelező óraszám 12 óra 

A fennmaradó időben szakmai felkészülést végzi, illetve egyéb olyan feladatok, amelyeket a 

munkaköre, beosztása kötelezi. 

 

• Köteles a munkahelyén a munka megkezdése előtt olyan időpontban megjelenni, hogy a 

gyermekekkel való foglalkozásra felkészült legyen. 

• Betartsa és ötleteivel, pedagógiai kultúrájával segítse, fejlessze az elfogadott éves tervben 

meghatározott a feladatok végre hajtását, valamint az egységes intézményi pedagógiai 

elvek megvalósítását. 

• Fejlessze szakmai műveltségét, tökéletesítse pedagógiai munkáját (továbbképzés) 

önképzéssel. 

• Nevelő és oktató tevékenysége keretében gondoskodik a gyermekek, testi épségének 

megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről. 
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• Nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe veszi a gyermek egyéni képességét, 

tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, sajátos nevelési 

igényét, különleges gondozását. 

• Segítse a gyermekek képességeinek, tehetségének kibontakozását, illetve bármilyen oknál 

fogva hátrányos helyzetben lévő gyermek felzárkózását. 

• A gyermek, életkorának, fejlettségének figyelembevételével sajátíttassa el a közösségi 

együttműködés magatartási szabályait, és törekedjék azok betartatására. 

• A szülőket gyermekük nevelésével és fejlődésével kapcsolatosan, továbbá a szülőket a 

gyermekeikről és az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a szülőt 

figyelmeztesse, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében 

intézkedést tart szükségesnek. 

• Tervezi, szervezi, irányítja a csoportjában folyó pedagógiai munkát (módszerek, 

szemléltetőeszközök készítése). 

• A pedagógiai programoknak és az éves munkatervnek megfelelően önállóan és 

felelősséggel fejleszti az egyes gyermekeket és a csoportot. 

• Közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában, veszélyeztetés esetén és egyéb 

más körülményről azonnal tájékoztatja a gyermekvédelmi feladatokkal megbízott felelőst, 

illetve írásos jelzést tesz a családsegítőnek. 

• Naprakészen vezeti a csoport munkájához szükséges adminisztrációs feladatokat 

(csoportnapló, mulasztási napló, gyermek fejlődésével kapcsolatos dokumentumok). 

• Az SZMSZ-ben rögzített ünnepekhez és óvodai hagyományokhoz igazodva kialakítja 

csoportjában a megünneplés módját, kialakítva és megtartva az intézményére jellemző 

sajátosságokat. 

• Szervezett kirándulásokra elkíséri és felügyel a gyermekcsoportra. 

• Évente csoportjához tartozó családok látogatását megszervezi. 

• Az iskolaérettségi vizsgálatokról december 15-ig tájékoztatja a szülőket és a nevelési 

tanácsadóba irányítja legkésőbb január 15-ig azokat, akiknél szükségesnek érzi. 

• Biztosítja a szülők számára, hogy a beiskolázás előtt minél több információhoz jussanak 

(faliújság, szórólapok). 

• Az iskolában megszervezi az iskolalátogatást. 

• Feladata megszervezni a kiscsoportosok fogadását, megismertetni velük az óvoda 

szokásait, szabályait, segítse elő minél könnyebb beilleszkedésüket (empátia). 

 

 

II. Különleges felelőssége: 

• Ellát mindazon tevékenységet, amely az óvoda tekintetében a biztonságos, 

kiegyensúlyozott, zavartalan működést biztosítja. 

• Elvégzi a szakmai és az egészségügyi feladatokhoz szükséges eszközök rendelését. 

• Közvetlen, az előforduló ügyektől függően azonnali megbeszélés folytatható vele; ennek 

rendszeresített formája a havonta történő megbeszélés. 

• Önállóan hozhat döntést azokban az ügyekben, amelyek az óvoda szervezeti egységét 

érintik. 

• Közreműködik a nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletek előkészítésében, 

lebonyolításában. 

• Gyermekvédelmi felelősként kéthetente ellenőrzi a rendszeres óvodába járást, s ha 

szükséges jelzést tesz a megfelelő fórumhoz (családsegítő). 
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• Rábízott kulcsokra vigyáz. 

 

Személyekért: 

• Felelősséggel tartozik a balesetmentes biztonságos munkavégzésért, valamint a gyermek 

balesetek elkerülésért. 

• Jelzési kötelezettsége van helyettesítési igény, illetve hiányzás esetén. 

 

Vagyonért: 

•    Felelősséggel vigyáz az intézmény értékeire. 

•    A gazdaságos, takarékos működést biztosítja, intézkedéseivel azt fenntartja. 

 

Tervezésért: 

• Költségvetés készítésénél javaslatot tehet az intézmény fejlesztésével kapcsolatosan. 

(Technikai döntések, pénzügyi döntések,) 

• Bizalmas információk, 

• A gyerekek, a szülők, a dolgozók személyiségjogait érintő információkat megőrzi. 

 

 

III. Ellenőrzés foka: 

• Ellenőrzi az óvodapedagógusok és dajkák munkáját, a munkaidő pontos betartását. 

• A rendszeres óvodába járást. 

• Az óvodás életkorú gyermekek beóvodáztatását, védőnővel konzultációt kezdeményez. 

IV.Kapcsolatok: 

• Részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken, legjobb tudása szerint törekszik a pedagógiai 

célok megvalósítására. 

• Rendszeresen tartja a kapcsolatot a fenntartóval. 

• Pedagógiai tevékenységével segíti az óvoda és a család együttműködését (szülői értekezlet, 

fogadó óra, nyílt nap, családlátogatás, közös programok). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óvodapedagógus 
 

Dolgozó neve:  

Munkakör megnevezése: Óvodapedagógus 

Besorolási kategória: 

Bérbesorolás: 

Közvetlen felettese: óvodavezető 
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I.Főbb felelősségek és tevékenységek összefoglalása: 

Heti munkaideje 40 óra 

Ebből kötelező óraszám 32 

A fennmaradó 4 órában szakmai felkészülést végez, illetve egyéb olyan feladatokat, amelyekre a 

munkaköre, beosztása kötelezi. 

 

• Köteles a munkahelyén a munka megkezdése előtt olyan időpontban megjelenni, hogy a 

gyermekekkel való foglalkozásra felkészült legyen. 

• Betartsa és ötleteivel, pedagógiai kultúrájával segítse, fejlessze az elfogadott éves tervben 

meghatározott feladatok végre hajtását, valamint az egységes intézményi pedagógiai elvek 

megvalósítását. 

• Fejlessze szakmai műveltségét, tökéletesítse pedagógiai munkáját (továbbképzés) 

önképzéssel. 

• Nevelő és oktató tevékenysége keretében gondoskodik a gyermekek, testi épségének 

megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről. 

• Nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe veszi a gyermek egyéni képességét, 

tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, sajátos nevelési 

igényét, különleges gondozását. 

• Segítse a gyermek, képességének, tehetségének kibontakozását, illetve bármilyen oknál 

fogva hátrányos helyzetben lévő gyermek, felzárkózását segítse elő. 

• A gyermek, életkorának, fejlettségének figyelembevételével sajátítassa el a közösségi 

együttműködés magatartási szabályait, és törekedjék azok betartatására. 

• A szülőket gyermekük nevelésével és fejlődésével kapcsolatosan, továbbá a szülőket a 

gyermekeikről és az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a szülőt 

figyelmeztesse, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében 

intézkedést tart szükségesnek. 

• Tervezi, szervezi, irányítja a csoportban folyó pedagógiai munkát (módszerek, 

szemléltetőeszközök készítése). 

• A pedagógiai programoknak és az éves munkatervnek megfelelően önállóan és 

felelősséggel fejleszti az egyes gyermekeket és a csoportot. 

• Közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában, veszélyeztetés esetén és egyéb 

más körülményről azonnal tájékoztatja a gyermekvédelmi feladatokkal megbízott felelőst, 

illetve írásos jelzést tesz a családsegítőnek. 

• Naprakészen vezeti a csoport munkájához szükséges adminisztrációs feladatokat 

(csoportnapló, mulasztási napló, gyermek fejlődésével kapcsolatos dokumentumokat). 

• Az SZMSZ-ben rögzített ünnepekhez és óvodai hagyományokhoz igazodva kialakítja 

csoportban a megünneplés módját. 

• Szervezett kirándulásokra elkíséri és felügyel a gyermekcsoportra. 

 

II. Különleges felelőssége: 

Évente felülvizsgálva az adott munkakörhöz, valamint feladathoz kötött felelősség 

meghatározása. 

            Vagyonért: 

             Felelősséggel vigyáz az intézmény értékeire.  

            Tervezésért: 

            Költségvetés készítésénél javaslatot tehet az intézmény fejlesztésével kapcsolatosan. 

   Bizalmas információk: 
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      A gyermekek, a szülők, dolgozók személyiségjogait, érintő információkat megőrzi, 

            egyéb esetben a közalkalmazotti törvényben foglaltak szerint jár el. 

III.Ellenőrzés foka: 

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

feljegyzést készít. 

IV. Kapcsolatok: 

A nevelőtestület tagjaként részt vesz a nevelési értekezleteken, ötleteivel, hozzászólásaival, 

problémák megfogalmazásával a reális intézményi értékelést segíti elő, ezáltal a célok 

megvalósulását teszi lehetővé. 

Pedagógiai tevékenységével segíti az óvoda és a család együttműködését (szülői értekezletek, 

fogadóóra, nyílt hét, családlátogatás, közös programok). 

V. Munkakörülmények: 

Napi felkészüléséhez a nevelői szoba (iroda) a rendelkezésére áll. Öltöző, tisztálkodási lehetőség. 

Szakmai könyvtár és eszköztár. 

 

 

 

 

 

 

Dajka 
 

Dolgozó neve: 

Munkakör megnevezése: dajka 

Besorolási kategória:  

Bérbesorolás:  

Közvetlen felettese: csoportvezető óvónő.  

Felettese: óvodavezető 

 

I.Főbb felelősségek és tevékenységek összefoglalása: 

Heti munka ideje: 40 óra, melyet heti munka időbeosztással lát el, 7,00 - 15,00-ig, ill. 9,00-17,00 

Napi feladatok: 

• a csoportvezető óvónő irányítása mellett a nevelési terveknek megfelelően   

           tevékenyen vesz részt a gyermek csoport életében, 

• segít kiegészítő eszközök készítésében, 

• segít dekorációkészítésben, 

• balesetvédelem szabályait betartja és betartatja a gyermekek között, 

• segít a gyermekek gondozásában, étkeztetésében öltöztetésében, 

• kirándulások, séták alkalmával segít az óvónőknek a gyermekek felügyeletében, 

• az óvónők távolléte esetén felügyel a gyermekekre, ez alatt más munkát nem végez, 

• gondoskodik az eszközök rendbetételéről, előkészítéséről,  

• edények, ételek előkészítése, tálalása, 

• ebéd után részt vesz az edények elmosogatásában, 

• ebéd után a mosdó tisztántartása, fertőtlenítése, 

• szükség szerint az előtér takarítása a reggeli megérkezés után, 

• elhelyezi az alváshoz az ágyakat, majd felkeléskor azokat a helyére teszi, 
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• a gyermekek öltözékét, tisztaságát ellenőrzi, 

• gondoskodik a játékok elrakásáról, 

• gyermek és felnőtt WC tisztántartása, fertőtlenítése, 

• gondoskodik a mellékhelyiségekben legyen szappan és WC-papír, 

• gondoskodik a szemeteskukák ürítéséről, szükség szerint tiszta kukászsákról, 

• uzsonna után lemossa a gyermek székeket, asztalokat, 

Heti feladatok: 

• gondoskodik szükség szerint szalvétáról, szalvétatűréséről, 

• gondoskodik a csoportban lévő virágok locsolásáról, portalanításáról, pókhálózásról, 

• gondoskodik a radiátorok portalanításáról, 

• gondoskodik a fogmosó felszerelések tisztaságáról, 

Időszakos feladatok: 

• gondozza a gyermekekkel közösen a csoport konyhakertjét, 

• gondoskodik a babaruhák tisztaságáról, épségéről, 

• az arra rászoruló gyermeket szükség esetén lemossa, tisztába teszi, 

• gondoskodik elegendő mosó és ivóvízről, 

• amennyiben utolsónak hagyja el az óvoda épületét, felelősséggel eleget tesz a 

            tűzvédelmi és egyéb biztonsági előírásoknak, 

• a nagytakarítást elvégzi, 

• a gyermekek ágyneműinek váltása 2 hetente, 

• fertőző betegség esetén teljes fertőtlenítést végez, 

• kéthetente a játékokat fertőtleníti, 

• a kézbesítést, kisebb szállítási teendőket ellátja, 

• táppénzes állományban lévő munkatársát helyettesíti, 

• részt vesz a” nyári étkeztetéssel „kapcsolatos teendők elvégzésében. 

   

II.Különleges felelőssége: 

Személyekért: 

• Köteles tevékenyen részt venni a munkahelyi balesetek és megbetegedések megelőzésében, 

• A munkaköréhez szükséges munkavédelmi ismereteket elsajátítja, munkája során 

alkalmazza, 

 

Vagyoni érdekeltséggel kapcsolatosan: 

• amikor utolsónak hagyja el az óvoda épületét, felelősséggel eleget tesz a tűzvédelmi és 

egyéb biztonsági előírásoknak; ellenőrzi a nyílászárókat, világítást, vízcsapokat, adott 

helyzetben az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik, 

• a rábízott gépeket és eszközöket rendeltetésszerűen és a munkavédelmi előírásoknak 

megfelelően használja, és állagmegóvásukról gondoskodik, 

• a csoport textíliáival, evőeszközeivel, edényeivel a leltár szerint elszámol, vezeti a csoport 

törésnaplóját, 

• a tűz- és munkavédelmi előírásokat mindenkor betartja, és ésszerűen gazdálkodik a 

tisztítószerek használatával. 

Tervezésért: 

• tervezi és vezeti a felhasznált tisztító- és mosószer mennyiségét és egyeztet a vezető 

óvónővel (rendelés, pótlás). 
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• az aktuális, időszakos és a heti feladatokat úgy tervezi meg, hogy a csoport életét nem 

zavarja, a csoportvezető óvónővel egyeztetve. 

Bizalmas információk: 

• a gyermekekről pedagógiai információt, az óvoda belső életéről, gazdasági helyzetéről 

felvilágosítást illetéktelen személynek nem adhat. 

 

III.Kapcsolatok: 

• napi kapcsolatban van a gyermekek étel szállítójával, 

• a gyermekekkel, szülőkkel és a munkatársakkal szemben udvarias magatartást tanúsít. 

IV.Munkakörülmények: 

• külön öltöző, tisztálkodási lehetőséggel, 

• igény szerint a munkaruha mosása, vasalása. 

 

 

Pedagógiai asszisztens 

 

Dolgozó neve:  

Munkaköri megnevezése: Pedagógiai asszisztens 

Besorolása: 

Közvetlen felettese: csoportvezető óvodapedagógus 

Felettese: óvodavezető 

  

Munkakör 

Munkakör megnevezése: Pedagógiai asszisztens 

Cél: Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése 

A pedagógiai program eredményes megvalósítása, a gyermekek zavartalan és folyamatos ellátása 

érdekében segítse az óvodapedagógusok munkáját.  

Munkavégzés helye: Belegi Pitypang Óvoda; 7543 Beleg, Rákóczi u. 163. 

Heti munkaidő: 40 óra; 9,00-17,00 óráig 

  

Munkakör betöltéséhez szükséges elvárások 

Alapkövetelmény Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet 

Iskolai végzettség, Középfokú végzettség, pedagógiai asszisztensi végzettség 
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szakképesítés 

Elvárt ismeretek Az óvoda nevelési és egészségügyi előírásainak, belső szabályzatainak ismerete 

Szükséges képességek Szeretetteljes és példaadó viselkedés 

Személyes tulajdonságok Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiénia, segítőkészség 

  

 Főbb felelősségek és tevékenységek  

A gondjára bízott gyermekek testi épségéért teljes körű felelősséggel tartozik. Köteles gondoskodni 

a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális 

segítéséről az óvoda pedagógusok iránymutatása szerint: 

• a gyermekek felügyeletének biztosításánál, 

• a párhuzamosan végezhető tevékenységek megszervezésében és lebonyolításában, 

• a lassabban haladó, egyéni segítséget igénylő gyermekek megsegítésében, 

• a másság elfogadtatásában (személyes példaadás), 

• a gyerekek biztonságos körülményeinek megteremtésében, a balesetek elkerülésének 

kivédésében, 

• a tevékenységszervezés feltételeinek zökkenőmentes feltételeinek biztosításában, 

• az óvodai ünnepségek, hagyományok megszervezésében, lebonyolításában, 

• figyelemmel kíséri a csoportra, gyerekekre vonatkozó terveket, azok megvalósítását 

felelősségteljesen segíti. 

  

Feladatkör részletesen 

Az óvodapedagógus irányítása alapján segíti a csoportban folyó nevelőmunkát: 

• Köteles gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek 

foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális megsegítéséről. 

• A tevékenységek megszervezésében az óvónő irányításával segíti a csoportban folyó 

munkát, az eszközöket előkészíti, elrakja, segít a csoportszoba átrendezésében, a gyermekek 

eszközeinek előkészítésében, szükség szerint a gyermekeknek egyéni segítséget nyújt. 
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• Segíti a gyerekek befogadásának zökkenőmentéssé tételét. 

• Aktívan részt vesz a gyermekek gondozási teendőinek ellátásában, így: 

                                  – az étkeztetésnél, 

                                  – az öltözködésnél, 

                                  – a tisztálkodásban, 

                                  – a levegőztetés előkészítésében és lebonyolításában. 

• Sétánál, óvodán kívüli foglalkozásoknál, kirándulásoknál segíti a gyermekek utcai 

közlekedését, a programokon való kulturált részvételt. 

• A délután folyamán – a pedagógus útmutatása szerint – segít a szervezett tevékenységek 

előkészítésében, levezetésében. Esetenként önállóan megtervezi és levezeti a játékot. 

• Csendes pihenő alatt és szabadidejében szemléltető eszközöket készít, azokat karbantartja, 

előkészíti a következő napokra. 

• Segít a gyermekek hazabocsátásánál. 

• Óvónői útmutatás alapján önállóan egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést végez. 

• A megtanult fejlesztő terápiák egyes elemeit a pedagógus útmutatása szerint a gyermekekkel 

gyakorolja. 

• Szükség szerint közreműködik a gyermekek orvosi vizsgálatánál, vizsgálatra vagy 

hazakíséri a gyermeket, ha erre utasítást kap. 

• Kisebb baleset esetén elsősegélyt nyújt, de erről mindenképpen értesíti a beosztott 

pedagógust vagy vezetőt. 

• Ismeri az intézmény alapdokumentumait. 

• Munkáját minden esetben az említett dokumentumok alapján és a pedagógusok útmutatása 

szerint végzi. 

Általános magatartási követelmények 

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

tiszteletben tartja, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ ad. 

• Munkatársaival együttműködik. 

• A munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő és az adott helyzetben 

általában elvárható magatartást tanúsít: 

• a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően, 

• a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján figyelembe véve, 
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• munkaidején kívül sem tanúsítva olyan magatartást, amely közvetlenül és ténylegesen 

alkalmas munkáltatója jó hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony 

céljának veszélyeztetésére, 

• véleménynyilvánításhoz való jogát a munkáltató jó hírnevét, jogos szervezeti érdekeit 

súlyosan sértő vagy veszélyeztető módon nem gyakorolhatja, 

• köteles a munkája során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni, ezen túlmenően sem 

közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben 

jutott a tudomására. 

Különleges felelőssége 

• Tevékenységét a csoportvezető óvodapedagógus közvetlen irányítása mellett végzi. Felette 

az általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Munkaköri leírását az 

intézményvezető készíti el. 

• A gondjára bízott gyermekek testi épségéért teljes körű felelősséggel tartozik. 

• Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi 

légkörnek. 

• Az óvoda nevelőtestületével és technikai dolgozóival összhangban szervezi munkáját, 

törekszik az egymást segítő emberi kapcsolatok kialakítására. 

• Részt vesz a gyermekek egészséges testi és mentálhigiénés környezetének kialakításában. 

• A gyermekek óvodai munkájáról a szülőknek tájékoztatást nem ad, őket a megfelelő 

pedagógushoz irányítja. A hivatali titoktartás e munkakörben is kötelező. 

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére. 

Felelősségre vonható 

• munkaköri feladatainak határidőre történő 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, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, megrongálásáért; 

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

Ellenőrzési tevékenység 

• Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai (Pedagógiai Program, 

SZMSZ, KSZ, házirend stb.) által megfogalmazott célkitűzések, a működési rend, a vezetői 

utasítások és a nevelőtestületi határozatok betartása alapján végzi. 

• A fenti dokumentumokban előírtakat a gyermekekkel is betartatja. 
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• Ha bármely területen hiányosságot tapasztal, erről értesíti az illetékes vezetőt. 

Ellenőrzésére jogosultak 

• Az intézményvezető és az óvodapedagógusok 

• A pedagógiai munka fejlesztése, az eredményes munka érdekében megfigyeléseket 

végezhetnek a nevelőtestület tagjai az intézményi munkatervben jelöltek szerint. 

Kapcsolatok 

• Napi munkájában rendszeresen együttműködik a csoportban dolgozó pedagógusokkal és az 

óvodavezetéssel. Az intézmény gyermekei és dolgozói érdekében kiegyensúlyozott 

kapcsolatra törekszik: a társintézményekkel, a szülőkkel ápolja a hagyományosan kialakult 

kapcsolataikat. 

• Részt vesz az alkalmazotti és esetenként (meghívottként) a nevelőtestületi értekezleteken. 

Munkakörülmények 

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

mindenkor hatályos jogszabályok szellemében, az SZMSZ és a közalkalmazotti szabályzat 

alapján végzi. 

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

anyagokkal. 

• Kialakítja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, az anyagi lehetőségek 

szerint. 

Jogkör, hatáskör 

• Gyakorolja az alkalmazotti közösség tagjának és jogszabályok által, valamint az óvoda 

SZMSZ-ében biztosított jogokat. 

Beszámolási kötelezettsége 

• Év végén az egész éves teljesítményét írásban értékeli. 

Járandóság 

• bérbesorolás szerinti fizetés; 

• a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek és a kollektív szerződés 

szerint. 

  

Dátum:   

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

munkavállaló                                                                         munkáltató 
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Záradék 

Ezen munkaköri leírás …………………………………lép életbe. 

A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek 

ismerem el. 

 Kelt: …………………………………………………. 

  

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

                munkavállaló                                                                              munkáltató          

  

 

 

Konyhai Kisegítő 
 

Dolgozó neve: 

Munkakör megnevezése: Konyhai kisegítő 

Besorolási kategória:  

Bérbesorolás:  

Közvetlen felettese: óvodavezető 

 

I.Főbb felelősségek és tevékenységek összefoglalása: 

Heti munka ideje: 40 óra, melyet állandó munka időbeosztással lát el, 7,00- 15,00-ig 

 

Napi feladatok: 

• az épület rá eső részének napi takarítása, tisztán tartása, fertőtlenítése, 

• balesetvédelem szabályait betartja és betartatja a gyermekek között is, 

• tízórai, ebéd, uzsonna előkészítése, adagolása, tálalása az óvodás és iskolás 

gyermekek számára, 

• gondoskodik az ételhordó edények begyűjtéséről, konyhára juttatásáról, a teli ételhordók 

kiosztásáról a szociális étkezők, illetve vendég étkezők számára, 

• konyhával kapcsolatos dokumentáció vezetése 

• a bármilyen okból megmaradó készételt az étkezés befejezésekor az étkezők számára 

          „repetaként” fel kell kínálnia azonnali fogyasztásra, az esetleges maradék ételt meg kell   

            semmisítenie, illetve a moslékba öntenie, 

• ebéd után az edények elmosogatása, tiszta edények elpakolása, 

• a mosogatás során betartja a ÁNTSZ által előírt egészségügyi követelményeket, 

• gondoskodik a napi ételminták elrakásáról, felcímkézéséről, amit a lejáratig a 

 hűtőszekrényben kell tárolnia, 

• felelős a konyha mindenkori tisztaságáért, a higiéniai szabályok betartásáért és 

betartatásáért, 

• gyermek (iskolás) WC-k tisztán tartása, fertőtlenítése, 
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• mosdókagylók, csapok letörlése, tisztítása, 

• felnőtt öltöző, WC tisztán tartása, fertőtlenítése, 

• szeméttartók kiürítése, 

• gondoskodik az óvoda biztonságos zárásáért (ajtók, ablakok, villany lekapcsolása), 

            riasztó bekapcsolása. 

Időszakos feladatok: 

• ha szükséges, segít a gyermekek gondozásában, étkeztetésében, öltöztetésében, 

• az óvónők, dajkák távolléte esetén felügyel a gyermekekre, ez alatt más munkát nem végez, 

• a nagytakarításban részt vesz, 

• fertőző betegség esetén teljes fertőtlenítést végez, 

• a mindenkori jogszabályban megállapított külön díjazás ellenében táppénzes állományban 

lévő munkatársát helyettesíti. 

• Figyelemmel kíséri a tisztítószerek mennyiséget, egyeztetve a dajkákkal, ha kell, 

            gondoskodik pótlásukról, illetve jelzi a rendelés időszerűségét a vezetőnek. 

• Ötleteivel segít az intézmény virágos kertjének szépítésében, gazdagításában. 

            részt vesz a” nyári étkeztetéssel „kapcsolatos teendők elvégzésében. 

 

II.Különleges felelőssége: 

Személyekért: 

• Köteles tevékenyen részt venni a munkahelyi balesetek és megbetegedések megelőzésében, 

• A munkaköréhez szükséges munkavédelmi ismereteket elsajátítja, munkája során 

alkalmazza. 

Vagyoni érdekeltséggel kapcsolatosan: 

• Amikor utolsónak hagyja el az óvoda épületét, felelősséggel eleget tesz a tűzvédelmi és 

egyéb biztonsági előírásoknak; ellenőrzi a nyílászárókat, világítást, vízcsapokat, 

• A rábízott gépeket és eszközöket rendeltetésszerűen és a munkavédelmi előírásoknak 

megfelelően használja, és állagmegóvásukról gondoskodik, 

• Az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik, 

• A csoport textíliáival, evőeszközeivel, edényeivel a leltár szerint elszámol, vezeti a konyha 

törésnaplóját, 

• A tűz- és munkavédelmi előírásokat mindenkor betartja. 

Bizalmas információk: 

• A gyermekekről pedagógiai információt, az óvoda belső életéről, gazdasági helyzetéről 

felvilágosítást illetéktelen személynek nem adhat. 

III.Ellenőrzés: 

• Ellenőrzi a tisztítószer mennyiséget, egyeztetve a dajkákkal, ha kell, gondoskodik pótlásról, 

illetve jelzi a rendelés időszerűségét az óvodavezetőnek. 

IV.Kapcsolatok: 

• Napi kapcsolatban van a gyermekek étel szállítójával. 

• A gyermekekkel, szülőkkel és a munkatársakkal szemben udvarias magatartást tanúsít. 

V.Munkakörülmények: 

• Külön öltöző, tisztálkodási lehetőséggel. 

• Igény szerint a munkaruha mosása, vasalás 
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2. sz. MELLÉKLET 

 

Gyermekvédelem az óvodában 
 

Az intézmény vezetője és az óvodában dolgozók közreműködnek a gyermek veszélyeztetettségének 

megelőzésében és megszüntetésében.  Célunk a prevenció, a gyerekek hátrányos helyzetének 

csökkentése és a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, hátrányok kompenzálása, esély 

egyenlőség biztosítása, tehetségek gondozása. 

Az óvodavezető felel a gyermekvédelmi munka megszervezéséért és ellátásáért.  

A nevelőtestület minden tagjának feladata a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkák elősegítése.  

 

I.A gyermekvédelmi feladatok: 

 

• Elősegíteni a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába kerülését. 

• A problémákat, a hátrányos helyzet okozta tüneteket, az okokat felismerni, és ha szükséges 

szakember segítségét kérni. 

• Rendszeres óvodalátogatás figyelemmel kísérése. 

• Rendszeres családlátogatások végzése, szükség esetén a védőnő, vagy családsegítő 

munkatárs segítségével. 

• A családok szociális és anyagi helyzetének figyelembevételével, a különböző 

támogatásokhoz való hozzájutás elősegítése. 

• A Gyermekjóléti Szolgálati esetmegbeszéléseken való részvétel. 

• A gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változásának rendszeres figyelemmel 

kísérése, és a dolgozók tudomására hozatala. 

• A veszélyeztetettség, a hátrányos helyzet kritériumainak intézményi szintű megállapítása, a 

gyermek veszélyeztetettségének megakadályozása, megszüntetése. Ha az ennek érdekében 

tett óvodai intézkedési lehetőségek kimerültek, az óvodavezető köteles felvenni a 

kapcsolatot az illetékes szervekkel (gyermekjóléti szolgálat, védőnő, gyermekorvos, jegyző).  

Az intézkedés során figyelembe kell venni: 

• A veszélyeztetettség jellegét, 

• A gyermek személyiségét, 

• A gyermek családi körülményeit, 

• Az intézkedés várható hatását, 

• A gyermek saját családi környezetében történő neveléshez fűződő jogát. 
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II.A gyermekközpontú alapkoncepció és a nevelési program követelményszintjéből kiindulva 

a készség- képesség- jártasság az ismeretek rendszerében: 

 

A gyermekkel kapcsolatos feladataink: 

• Megfigyelések, egyéni fejlesztőprogram kidolgozása, 

• A tehetséges gyermekek segítése, 

• Részkiesések korai felismerése, (dyslexia, dysgráfia) és preventív kezelése 

logopédus bevonásával, 

• A gyermeki énkép erősítése, 

• Egészség, esztétikus, ingergazdag környezeti értékeink megőrzése, védelemre való 

nevelés, 

• Gyermek élelmezésének megváltoztatása. 

 

A szülőkkel kapcsolatos feladataink: 

• Családlátogatások: anamnézis felvétele (a már használatos nyomtatványon), 

• Foglalkozási és fejlesztési tanácsok, 

• Közös programok. 

 

Az óvoda dolgozóival kapcsolatos feladataink: 

• Gyermek szeretete, gyermek megismerése, helyzetfeltárás évi egy alkalommal, 

• megfelelő tanfolyamok elvégzése, önképzés, 

• közös fejlesztő gyakorlatok megbeszélése, beleértve a tanév nevelési és gondozási 

terveit, 

• egyéni eltéréseket toleráló, individualizáló nevelés, 

• évi kimutatás készítése a hátrányos és veszélyeztetett gyerekekről – gyermekvédelmi 

naplóba. 

 

Szakemberekkel kapcsolatos feladatok: 

• óvodavezető – védőnő – orvos. 

• Tanító, 

• Nevelési Tanácsadó, 

• Logopédus, 

• Önkormányzat jegyzője, gyámügyi előadó, 

• Gyermekjóléti ill. Családsegítő szolgálat. 
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3. sz. MELLÉKLET 

 

Anyagi elismerés gyakorlásának rendje 

 

1. Anyagi elismerés: 

 

Lehetőség szerint a fenntartó önkormányzat tárgyévi költségvetésének jóváhagyása alapján, a 

dolgozók kiemelkedő munkájuk után anyagi és erkölcsi elismerésben részesülhetnek. 

 

Anyagi elismerés lehetséges módjai: Pénzjutalom 

 

 

1. 1. Egyéb juttatások: 

 

• Étkezési hozzájárulás étkezési utalvány formájában. 

• Munka és védőruha biztosítása. 

• Iskoláztatási támogatás. 

 

 

1.2. Kedvezményes étkezés 

 

• Az óvoda dolgozói kötelesek igénybe venni az óvodai étkezést, étkezésükhöz a fenntartó 

étkezési utalvány juttatással járul hozzá. 

• Takarítási szünetben, illetve amikor a közalkalmazott évi szabadságát tölti, az óvodai 

dolgozók a közalkalmazottakra vonatkozó étkezési hozzájárulást utalvány formájában 

kapják. 

• A közalkalmazott nem jogosult étkezési hozzájárulásra - a fentieket kivéve - ha munkáját 

bármely okból, egy hónapon túl nem látja el. 

• Az étkezési hozzájárulás maximális mértékben megegyezik a mindenkori SZJA tv.-ben 

meghatározott adómentes összeggel. 

 

2. Munka és védőruha juttatás rendje: 

 

• Az óvoda dolgozóit munka, illetve védőruha illeti meg a munkavégzés idejére. 

Határozott időre kinevezett közalkalmazottat 1 éves közalkalmazotti jogviszony után, a 

határozatlan időre kinevezett közalkalmazottat pedig 3 hónapos közalkalmazotti jogviszony 

után - beosztásától függően – illeti meg a következők alapján: 

• Védőeszköz dajka: 

 fehér köpeny; gumikesztyű;  

• Óvodapedagógus: 

fehér köpeny; 

A védőeszköznek kihordási ideje nincs, elhasználódás esetén a dolgozó köteles leadni a rosszat. 
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• Munkaruha óvodapedagógus: 

gyógypapucs (kihordási idő: 1 év) 

 

• Munkaruha dajka, pedagógiai asszisztens: 

fehér köpeny (kihordási idő: 2 év) 

gyógypapucs (kihordási idő: 1 év) 

 

 

 A munkaruhát a dolgozó saját részére vásárolja meg. A munkaruhára fordított összeg az    aktuális 

kereskedelmi árak figyelembevételével az éves költségvetésben aktualizálódik. 

 

3.Iskoláztatási támogatás: 

Mindenkori SZJA törvényben meghatározott összegnek megfelelő iskoláztatási támogatás jár 

azoknak az óvodai dolgozóknak - gyermekük számának megfelelően - akiknek gyermeke(i) arra 

jogosult. 
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                                               4. sz. MELLÉKLET 
 

Ügyviteli és iratkezelési szabályzat 

A Belegi Pitypang Óvoda ügyvitelével és iratkezelésével kapcsolatos feladatokat az alábbiak szerint 

szabályozom. 

 

1.  Ügyek megoldásáról az intézmény vezetője által kijelölt illetékes óvodai dolgozónak kell 

gondoskodni. 

 

1. 1. Az óvodai feladatok ellátásával kapcsolatos hivatalos ügyek szervezését, intézését, az ügyeket 

kísérő iratkezelést, valamint ezek ellenőrzését az intézmény vezetője, valamint az általa kijelölt 

személy felügyeli, irányítja az alábbiak szerint: 

 

Óvodavezető 

▪ elkészíti és kiadja az óvoda ügyvitelével kapcsolatos iratokat és szabályzatokat, 

jogosult az érkező küldemények felbontására; 

▪ jogosult kiadványozni; 

▪ kijelöli az iratok ügyintézőjét; 

▪ meghatározza az iratok selejtezésének és levéltárba kerülésének évét. 

Megbízott óvodapedagógus 

▪ ellenőrzi, hogy az óvodában az iratkezelés a vonatkozó jogszabályok és az 

iratkezelési szabályzat előírásai szerint történjen; 

▪ figyelemmel kíséri az iratkezelésre vonatkozó jogszabályokat és annak változásaira 

és iratkezelési szabályzat módosítása végett felhívja az óvodavezető figyelmét; 

▪ az óvodavezető távollétében jogosult a kiadványozásra; 

▪ az óvodavezető távollétében jogosult az óvodába érkező küldemények felbontására; 

▪ az óvodavezető távollétében kijelöli az iratok ügyintézőjét; 

▪ előkészíti és lebonyolítja az irattári anyag selejtezését és levéltári átadását. 

 

1. 2. Az ügyvitel és az ügyiratkezelés személyi feltételei 

Az óvodai feladatok ellátásával kapcsolatos hivatalos ügyeket kísérő iratkezelés az alábbiak 

feladata: 

 

Óvodavezető 

▪ köteles munkáját az iratkezelésre vonatkozó jogszabályok és az iratkezelési 

szabályzat előírásai alapján végezni; 

▪ köteles a tudomására jutott hivatali titkot megőrizni; 

Feladatai: 

▪ küldemények átvétele; 

▪ küldemények felbontása; 

▪ az iktatás; 

▪ az esetleges elő-iratok csatolása 

▪ az iratok mutatózása; 

▪ kiadványok tisztázása, sokszorosítása; 

▪ a kiadványok továbbítása, postai feladása, kézbesítése, illetve átadása a 

kézbesítőnek; 
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▪ határidős iratok kezelése és nyilvántartása; 

▪ az elintézett ügyek iratainak irattári elhelyezése; 

▪ az irattári kezelés rendezése; 

▪ az irattári jegyzékek készítése; 

▪ közreműködés az irattári anyag selejtezésénél és levéltári átadásánál. 

 

1. 3. Az iratokkal, ügyekkel kapcsolatos feladatok: 

Az ügyintézés határideje: 

▪ az óvoda működésével kapcsolatos ügyekben az óvoda vezetője dönt a határidőről. 

Amennyiben az óvoda vezetője másképp nem rendelkezik, az elintézés határideje 

legkésőbb az iktatás napjától számított 5 nap. 

 

1. 4. Felvilágosítás hivatalos ügyekben 

• Az óvoda ügyeivel kapcsolatos bármilyen érdemi felvilágosítást csak az óvoda vezetője, 

vagy az általa kijelölt dolgozó adhat. 

• Hivatalos szervek részére információkat, adatokat csak írásos megkeresés alapján lehet 

kiadni, rendelkezésre bocsátani. 

• A személyesen benyújtott iratok átvételét – kérelemre – igazolni kell, az igazolásul 

felhasznált másolat lebélyegzésével, aláírásával. 

• Ha az ügyet telefonon, vagy személyes tájékoztatással lehet intézni, akkor annak lényegét, 

az elintézés határidejét az ügyiratra rá kell vezetni. 

• Az óvodai ügyek intézésekor, illetve azokról való felvilágosítás során ügyelni kell arra, hogy 

a személyiségi jogok, valamint az adatvédelmi törvény rendelkezései ne sérüljenek. 

 

1. 5. Az óvodai bélyegzők 

• Hivatalos bélyegzőinek készítésére, használatára az óvodavezető adhat engedélyt. 

• A tönkrement, elavult bélyegzőt az óvodavezető ellenőrzése mellett, meg kell semmisíteni. 

A megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

• Hivatalos bélyegző elvesztése esetén jegyzőkönyvet kell készíteni és az elvesztés az 

óvodavezetőnek közleményben közzé kell tennie. 

• A bélyegzők nyilvántartásának a következőket kell tartalmaznia: 

▪ a bélyegző lenyomatát 

▪ a bélyegző használatára jogosult személy nevét, beosztását; 

▪ a bélyegző őrzéséért felelős személy nevét; 

▪ a bélyegző átvételének keltét és az átvételt igazoló aláírást; 

▪ a „Megjegyzés” rovatot a változások (visszaadás, elvesztés, megsemmisítés) 

feltüntetésére. 

• A bélyegzők nyilvántartásáért az óvoda vezetője felelős. 

 

 

2. Iratkezeléssel kapcsolatos fogalmak 

2. 1. Az iratkezelés 

• Az óvodába érkező beadványok és egyéb küldemények, vagy az itt keletkező iratok átvétele, 

illetékesség szerinti elosztása, iktatása, nyilvántartása; 

• A kiadványok és egyéb iratok tisztázása, (leírása, sokszorosítása), továbbítása, postára 

adása, kézbesítése; 

• Irattározás, irattári kezelés, megőrzés; 
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• Selejtezés 

2. 2. Irat 

Minden írott szöveg, számadatsor, térkép, tervrajz, mely az óvoda működésével kapcsolatban 

bármilyen anyagban, alakban és bármely eszköz felhasználásával keletkezett, kivéve a 

megjelentetés szándékával készült könyvjellegű kéziratokat. 

 

2. 3. Irattári anyag 

Az óvoda és jogelődei működése során keletkezett, az óvoda irattárába tartozó iratok és az azokhoz 

kapcsolódó mellékletek. 

 

2. 4. Irattári terv 

Rendszerbe foglalja az intézmény által ellátott ügyköröket, és az azokhoz kapcsolódó iratokat. Az 

irattári terv az iratok rendszerezésének alapja. 

 

2. 5. Iratkezelési szabályzat 

Az iratok biztonságos átvételét, feldolgozását, kiadványozását, rendszerezését, nyilvántartását, 

irattározását, selejtezését és levéltárba történő átadását szabályozza. 

 

2. 6. A küldemények átvétele és felbontása 

• Az óvodának érkező küldeményeket a postai kézbesítő vagy futárszolgálat az intézménybe 

kézbesíti, melynek átvételére jogosult: 

▪ az óvodavezető 

▪ megbízott óvodapedagógus 

• Az óvodának személyesen benyújtott iratok átvételére az óvoda vezetője, és a megbízott 

óvodapedagógus jogosult. A személyesen benyújtott iratok átvételét kérelemre igazolni 

kell. 

• Amennyiben a küldemény címzéséből megállapítható, hogy az nem az óvodát illeti, 

felbontás nélkül kell a címzetthez eljuttatni, vagy a postára visszaküldeni. 

•  Ha az irat burkolata sérülten vagy felbontottan érkezett, a küldeményt átvevőnek rá kell 

írnia „Sérülten érkezett”, illetőleg „Felbontva érkezett” megjegyzést, a dátumot, és alá kell 

írnia. 

• Felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani a névre szóló iratokat, a szülői 

munkaközösség a munkahelyi szakszervezet, stb. részére érkezett leveleket. 

• A névre szóló iratot, amennyiben az nem magánjellegű és hivatalos elintézést igényel, a 

címzetteknek haladéktalanul vissza kell juttatnia az óvodavezetőnek, vagy az ügy 

intézésével megbízottnak. 

•  A névre szóló küldeményt a címzett távolléte esetén az intézményvezető vagy megbízottja 

felbonthatja, ha a küldemény külseje alapján megállapítható, hogy hivatalos iratot 

tartalmaz. 

• A küldeményt felbontó dolgozónak egyeztetnie kell a borítékon és a benne levő iratokon 

lévő iktatószámokat, továbbá az iraton feltüntetett és ténylegesen beérkezett mellékletek 

számát. Az eltéréseket az iratra rá kell vezetni, és erről a küldemény feladóját 

haladéktalanul értesíteni kell. 

•  Amennyiben a küldeményhez pénzt, illetékbélyeg, válaszbélyeg van mellékelve, ezt az 

iratra fel kell jegyezni. 

• A küldemény téves felbontása esetén a borítékot ismét le kell ragasztani. A küldeményt 

felbontó dolgozónak a borítékra rá kell vezetnie a téves felbontás tényét, s azt dátummal és 
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aláírással kell ellátnia. A tévesen felbontott küldeményt haladéktalanul továbbítani kell a 

címzetthez. 

•  Ha a feladó neve és címe csak a borítékról állapítható meg; továbbá ha a küldemény 

névtelen levél; illetve ha a feladás időpontjához jogkövetkezmény fűződik (fellebbezés, 

bírósági idézés, jelentkezés, pályázat, felül bírálati kérelem, törvényességi kérelem, stb.) a 

borítékot az irathoz kell csatolni, és ezt az iraton a mellékletek feltüntetése mellett jelezni 

kell. 

• A felbontott küldeményeket a megbízott köteles haladéktalanul az óvodavezetőhöz 

továbbítani. 

 

3. Az iktatás 

• Az óvoda iktatási rendszere évente újrakezdődő sorszámos rendszer, melyet az óvodavezető 

által hitelesített iktatókönyvbe kell rögzíteni. 

• Az iktatás az iratok beérkezésének, illetve keletkezésének sorrendjében történik a beérkezés 

napján. 

• Iktatni kell az óvodába érkező és azon belül keletkezett iratokat. 

• Nem kell iktatni: meghívókat, közlönyöket, sajtótermékeket, reklámcélú kiadványokat, 

valamint az olyan iratokat, amelyekről a vonatkozó rendelkezések értelmében külön 

nyilvántartást kell vezetni (pl. könyvelési bizonylatok) 

• Iktatáskor az iratra rá kell vezetni: 

▪ az iktatás dátumát, 

▪ az iktatókönyv sorszámát (iktatószám), 

▪ a mellékletek számát, 

▪ az ügyintéző nevét, 

▪ irattári tételszámot. 

• Ezzel egy időben, a fenti adatokkal megegyezően az iktatókönyvbe is be kell jegyezni: 

▪ a sorszámot, 

▪ az iktatás idejét, 

▪ a beküldő nevét és ügyiratszámát, 

▪ az ügy tárgyát, 

▪ a mellékletek számát, 

▪ az ügyintéző nevét, 

▪ az elintézés módját, 

▪ az irattári tételszámot. 

▪ Az irat követésére szolgáló adatokat: (sorszámozott irattartó papucs, személyi anyag, 

pályázati dosszié stb.) 

• Az iktatókönyv több éven keresztül használható. Az iktatás sorszáma azonban naptári 

évenként újra kezdődik. Az év utolsó munkanapján az iktatókönyvet a felhasznált utolsó 

sorszámot követően aláhúzással, az utolsó iktatás sorszámával feltüntetésével, a körbélyegző 

lenyomatával és az óvodavezető aláírásával le kell zárni. 

• Az iktatókönyvben oldalt, iktatószámot üresen hagyni nem szabad. 

• Téves iktatás (vagy üresen hagyott iktatószám esetén) a téves bejegyzést érvényteleníteni 

kell. Érvénytelenített iktatószámot újból kiadni nem szabad. 

• Az iktatókönyvben a téves bejegyzéseket át kell hozni, hogy az eredeti szöveg is olvasható 

maradjon, és fölé kell írni a helyes adatot. 

• Az iktatókönyv egy-egy sorszámára csak egy ügyet szabad iktatni. 
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• Az iktatókönyvben fel kell tüntetni az intézményben keletkezett belső iratok elhelyezésének 

pontos helyét. (sorszámozott irattartó papucs, személyi anyag, pályázati dosszié stb.) 

• A nyertes uniós és hazai pályázatok iratait külön iktatókönyvben, saját sorszámozással, 

elkülönítetten kell iktatni és az iratokat tárolni. 
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4. Irattári terv: 

 

név Dokumentumok Megőrzési  

idő/év 

1. 

Á
lta

lá
n

o
s  

d
o
k

u
m

en
tu

m
 

1. Alapító okirat Nem selejtezhető 

2. Törzskönyv  

3.Intézménylétesítési, átszervezési, fejlesztési iratok, 

alaprajzok. 

Nem selejtezhető 

4. SZMSZ 10 év 

5. Házirend 5 év 

6. Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek Nem selejtezhető 

7.Bélyegzők nyilvántartása 5 év 

2. 

S
za

k
m

a
i d

o
k

u
m

en
tu

m
o
k

 

1. HNP 10 év 

2. Továbbképzési és beiskolázási terv, 7 év 

3. Munkaterv, beszámoló, 5 év 

4. Felvételi és mulasztási napló 20 év 

5. Felvételi és előjegyzési napló 20 év 

6. Óvodai csoportnapló (amit az óvónők vezetnek csoportonként) 5 év 

7. Tankötelezettség megállapításához szükséges szakvélemény 5 év 

8. Felvétellel, átvétellel, hiányzással kapcsolatos határozatok 5 év 

9. Szaktanácsadói, szakértői dokumentumok 5 év 

10. Vezetői szakmai ellenőrzések jegyzőkönyve 5 év 

11. Vezetői pályázat 5 év 

12. Nevelőtestületi értekezletek jegyzőkönyvei 5 év 

13. Szakmai pályázati anyagok 5 év 

14. Gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos iratok 3 év 

15. Egyéni fejlesztéssel, felméréssel kapcsolatos iratok 5 év 

16. Gyakorlati képzéssel kapcsolatos iratok 5 év 

3. M
u

n
k

a
ü

g
y

 

d
o
k

u
m

en
t 

1. Személyi anyagok (zárt szekrény) 50 év 

2. Munkaköri leírások  10 év 

3. Továbbképzési és beiskolázási terv, tanulmányi szerződések 7 év 

4. Jelenléti ívek, szabadságok engedélyezését, kiadását igazoló 

iratok 

5 év 

5.   

4. G
a
zd

á
lk

o
d

á
s 

1. Költségvetés 5 év 

2. Statisztikák 5 év 

3. Leltár, állóeszköz-nyilvántartás, selejtezési dokumentumok 5 év 

4.   

5. V
éd

elm
i 

jelleg
ű

 d
o
k

 

1. Munkavédelmi szabályzat 10 év 

2. Tűzvédelmi szabályzat 10 év 

3. Szoftvervédelmi szabályzat 5 év 

4. Balesetvédelmi szabályzat, kapcsolatos jegyzőkönyvek 10 év 

5.  
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5. sz. MELLÉKLET 

 

Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők 

A nevelési-oktatási intézmény a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a 

rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendőket. 

 

A rendkívüli esemény észlelésekor, tudomásra jutásakor haladéktalanul tájékoztatni kell az 

intézményvezetőt. 

Az intézményvezető a rendkívüli esemény jellegének megfelelően 

• haladéktalanul értesíti: 

▪ az érintett hatóságokat, 

▪ a fenntartót, 

▪ a szülőket; 

• megtesz minden olyan szükséges intézkedést, amelyek a gyermekek, tanulók védelmét, 

biztonságát szolgálják. 

 

Rendkívüli eseménynek számít különösen: 

▪ a tűz, 

▪ az árvíz,  

▪ a földrengés,  

▪ bombariadó, 

▪ egyéb veszélyes helyzet, illetve a nevelőmunkát más módon akadályozó, 

nehezítő körülmény.  

 

 

 

 

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

amely a tűzvédelmi szabályzati terv szerint kell, hogy történjen. 

 

Az egyéb intézkedést követelő rendkívüli események bekövetkeztekor az intézményvezető a 

pedagógusok bevonásával a legjobb belátása szerint dönt. 

A rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendőkről: 

Vészhelyzetben a mindenkor az óvodában tartózkodó vezető értesíti a rendőrséget és közben 

utasítást ad az épület kiürítésére. A csoportot a menekülési útvonal szerint a kijelölt kijárati 

ajtón keresztül menekítik a közeli parkban felállított filagóriába az óvodapedagógusok. A 

dajkák - ha lehetőség van rá – összegyűjtik a gyerekek holmiját, és utánuk viszik. 
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6. sz. MELLÉKLET 

 
Adatkezelési szabályzat 

 
Általános rendelkezések 

 

1. Az adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja: 

 

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

nyilvánosságra hozatala, intézményi rendjének megállapítása, s ezekkel összefüggő adatvédelmi 

követelmények szabályozása. 

 

2.A Szabályzat hatálya 

A Szabályzat hatálya kiterjed az óvoda vezetőjére, minden közalkalmazottjára, továbbá az 

intézmény gyermekeire. 

 Ezen szabályzat szerint kell ellátni a 

• a közalkalmazotti alapnyilvántartást, valamint a közalkalmazott személyi iratainak és 

adatainak kezelését (továbbiakban együtt: közalkalmazotti adatkezelés),  

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

adatainak kezelése). 

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. 

 

I.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 

• a személyügyi adatkezelésben bármilyen formában közreműködő közalkalmazott 

• a közalkalmazott a saját adatainak közlése tekintetében. 

 

2. Az alkalmazottak nyilvántartott adatai 

 A köznevelési törvény alapján nyilvántartott adatok: 

• név, születési hely és idő, állampolgárság 

• lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, azonosító szám, 

• munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok: 

▪ iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása 
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▪ munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, besorolással 

kapcsolatos adatok, 

▪ alkalmazott részére adott kitüntetések, díjak és más elismerések és címek 

▪ munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre 

irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés 

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

tartozás és annak jogosultja 

▪ szabadság, kiadott szabadság 

▪ alkalmazott részére történő kifizetésekés 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 közalkalmazotti alapnyilvántartás  

• rendezetten tárolja, és feldolgozza a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyával 

összefüggésben keletkezett és azzal kapcsolatban álló adatait. 

• A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörén kívül - törvény eltérő rendelkezése hiányában 

adatszerzés nem végezhető, ilyen adat nem tartható nyilván. 

• Az óvoda külön törvény alapján nyilvántartja a közalkalmazott bankszámlaszámát, valamint 

a magán-nyugdíjpénztári tagságával kapcsolatos adatokat. 

 

3. A közalkalmazotti adatkezelésben közreműködők feladatai: 

• Az intézmény közalkalmazottainak adatkezelését az óvodavezető végzi. 

• A magasabb beosztású óvodavezető tekintetében a közalkalmazotti adtakezelést a 

munkáltatói jogokat gyakorló fenntartó szerv látja el. 

 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. 
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4. A közalkalmazotti alapnyilvántartás vezetése az adatok továbbítása: 

A közalkalmazotti alapnyilvántartásban papír alapú adatlapot vezetünk 

• a közalkalmazott adatainak első alkalommal történő felvételekor, 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 átadhatók. 

 A közalkalmazotti alapnyilvántartás alapján készített iratokat személyügyi iratként kell kezelni: 

• Az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, megsemmisítés, 

jogosulatlan továbbítás és nyilvánosságra hozatal ellen.  

• 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. 

• A közérdekű adatokon kívül a közalkalmazott nyilvántartott adatairól – kivéve továbbítható 

adatok– tájékoztatás nem adatható.  

• A közalkalmazott személyi anyagát az áthelyezéshez kapcsolódó eset kivételével kiadni 

nem lehet. 

• Az óvoda a nem nyilvános személyes adatokat csak törvényben meghatározott esetekben és 

célokra, illetve az érintett közalkalmazott erre irányuló írásbeli hozzájárulásával 

használhatja fel vagy adhatja át harmadik személynek. 

 

A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörébe tartozó adatok továbbíthatók:  

• a fenntartónak (helyi önkormányzatnak), a kifizető helynek, 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, a törvényességi 

ellenőrzést végző szervnek, a fegyelmi eljárást lefolytató testületnek vagy személynek. 

• Az adattovábbítás a fent felsoroltak írásos megkeresésére postai úton, ajánlott 

küldeményként, kézbesítés esetén átadókönyvvel történhet. Intézményen belül papír alapon 

zárt borítékban. 

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

adattovábbításban a fenntartó erre kijelölt ügyintézője működik közre. 

 

5. A közalkalmazott jogai és kötelezettségei: 

• 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 anyagának más szervhez történő megküldéséről. 

• A közalkalmazott az általa szolgáltatott adatai helyesbítését és kijavítását az óvodavezetőtől 

írásban kérheti. Felelős azért, hogy az általa a munkáltató részére átadott bejelentett adatok 

hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek. 
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• A közalkalmazott az adataiban bekövetkezett változásokról nyolc napon belül köteles 

írásban tájékoztatni az óvodavezetőt, aki három napon belül köteles intézkedni az adatok 

aktualizálásáról. 

 

6. A személyi irat: 

• Közalkalmazotti szempontból személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és 

bármilyen eszköz felhasználásával keletkezett – adathordozó, amely a közalkalmazotti 

jogviszony létesítésekor, fennállása alatt, megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik és 

a közalkalmazott személyével összefüggésében adatot, megállapítást tartalmaz. 

• A közalkalmazotti álláshelyekre kiírt pályázatokra (álláshirdetésekre) beérkezett, valamint 

az elbírálás során keletkezett iratokat személyi iratként, de más ügyiratoktól elkülönítve kell 

iktatni és kezelni. 

 

A személyi iratok körébe az alábbiak sorolandók: 

• a személyi anyag iratai 

• a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok 

• a közalkalmazottnak az alkalmazotti jogviszonyával összefüggő más jogviszonyaival 

kapcsolatos iratok (adóbevallás, fizetési letiltás), 

• a közalkalmazott saját kérelmére kiállított vagy önként átadott, adatokat tartalmazó iratok. 

Az iratokban szereplő személyes adatokra a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságról szóló törvény rendelkezései vonatkoznak. 

 

7. A személyi irat kezelése: 

• A személyi iratokba betekinteni jogosult szervek és személyek: a Kjt. 83/D §-ában 

meghatározott személyek. 

• Az intézményben keletkezett személyi iratok kezelése jelen szabályzat alapján történik. 

• A közalkalmazotti jogviszony létrehozásának elmaradása esetén a közalkalmazotti 

jogviszony létrehozását kezdeményező iratokat vissza kell adni az érintettnek. 

 

 

A személyi anyag tartalma: 

• a közalkalmazotti alapnyilvántartás 

• a pályázat vagy a szakmai önéletrajz 

• az erkölcsi bizonyítvány 

• az iskolai végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevél másolata 

• a továbbképzés elvégzését szóló tanúsítvány másolata 

• az iskolarendszeren kívüli képzésben szerzett bizonyítvány másolata 

• a kinevezés és annak módosítása 

• a vezetői megbízás és annak visszavonása 

• a címadományozás 
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• a besorolás iratai közalkalmazotti, jogviszonnyal kapcsolatos iratok 

• az áthelyezésről rendelkező iratok 

• a közalkalmazotti jogviszonyt megszüntető irat 

•  a hatályban lévő fegyelmi büntetést kiszabó határozat 

• a közalkalmazotti igazolás másolata 

Az itt felsorolt iratokat (személyi anyagként) minden esetben együttesen kell tárolni. 

 

• 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. 

• 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. 

• A közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén a tartalomjegyzéket le kell zárni és a 

személyi anyagot irattárazni kell. A közalkalmazotti jogviszony megszűnése után a 

közalkalmazott személyi iratait az irattárazási tervnek megfelelően a központi irattárba kell 

elhelyezni. Az irattárba helyezése előtt az iratgyűjtő tartalomjegyzékén fel kell tüntetni az 

irattárazás tényét, időpontját és az iratkezelő aláírását. 

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

jogviszony megszűnésétől számított 50 évig kell megőrizni. 

 

 

II.A gyermekek adatainak kezelése és továbbítása 

 

1. Felelősség a gyermekek adatainak kezeléséért 

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

kapcsolatos jogszabályi rendelkezések és a Szabályzat előírásainak megtartásáért, valamint az 

adatkezelés ellenőrzéséért. 

 

2.A gyermekek nyilvántartható és kezelhető adatai 

 

2.1. A gyermek személyes adatai a köznevelési törvényben meghatározott nyilvántartások 

vezetése céljából, pedagógiai célból, pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs feladatok ellátása 

céljából, gyermekvédelmi célból, egészségügyi célból, a célnak megfelelő mértékben, célhoz 

kötötten kezelhetők. 
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2.2. A köznevelési törvény alapján nyilvántartott adatok 

• gyermek neve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási 

helyének címe, nem magyar állampolgár esetén a Magyar Köztársaság területén való 

tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma 

• a szülő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, 

• a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok, 

• a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok, 

• a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek rendellenességére vonatkozó 

adatok, 

• a gyermekbalesetekre vonatkozó adatok, 

• a többi adat a szülő írásbeli hozzájárulásával, valamint 

•  jogszabályban biztosított kedvezményekre való jogosultság elbírálásához és igazolásához 

szükséges azon adatok, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre 

való jogosultsága. 

 

3. Az adatok továbbítása 

Az adattovábbításra az óvodavezető jogosult. 

A gyermek adatai a köznevelési törvényben meghatározott célból továbbíthatók  

• a fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási 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 

szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskoláknak, 

• a gyermek óvodai felvételével, átvételével kapcsolatosan 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, 

megszüntetése céljából. 

• Nem szükséges az adattal kapcsolatosan rendelkezésre jogosult beleegyezése az 

adattovábbításhoz, ha az óvoda vezetője a gyermek védelméről szóló törvény rendelkezése 

alapján azért fordul a gyermekjóléti szolgálathoz, mert megítélése szerint a gyermek – más 

vagy saját magatartása miatt – súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet, vagy került. 
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4. Az adatkezelés intézményi rendje 

 

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

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

esetében közölni kell az alapjául szolgáló jogszabályt. Az önkéntes adatszolgáltatásnál fel 

kell hívni a szülő figyelmét arra, hogy az adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező, 

amelyet az iraton a szülő aláírásával együtt fel kell tüntetni. A szülőt külön kell tájékoztatni 

arról, 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 óvodavezető határoz. 

• A felvételi előjegyzési naplóba az adatokat a jelentkezéskor a szülőtől az óvodavezető veszi 

fel. A köznevelési törvény 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 az 

óvodapedagógusok vezetik. 

• Az óvodapedagógus csoportjáról naplót vezet. 

• A felvételi és mulasztási, valamint a csoport napló, a gyermek óvodai fejlődésével 

kapcsolatos adatok, a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermek 

rendellenességére vonatkozó adatok, a gyermekvédelem körébe tartozó adatok biztonságos 

kezeléséről és őrzéséről a csoportot vezető óvodapedagógus gondoskodik, az iratokat az e 

célra rendelkezésre álló irodahelységben zárja el. 

• A gyermekbalesetre vonatkozó adatok kezelésében közreműködik a munka- és 

balesetvédelmi feladatokkal megbízott óvodavezető. 

• A jogszabályban biztosított kedvezményekre való jogosultság megállapításához szükséges 

adatok kezelését az óvodavezető végzi. 

• Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt. Az irattári őrzési idők 

naplók esetében, valamint a pedagógiai szakszolgálati iratok és a gyermek ellátása, 

juttatásai, térítési díjak esetében 5 év, a gyermekvédelmi ügyekben 3 év. 

• A gyermekek személyes adatai kezelésének célhoz kötöttsége következtében gondoskodni 

kell arról, hogy az adtakezelés céljának megszűnésekor a gyermekről tárolt személyes 

adatok törlése, vagy megsemmisítésre kerüljenek. 

• A gyermekre vonatkozó minden adat továbbítása az óvodavezető aláírásával történhet. 

Akadályoztatása esetén helyettesítési rend szerint kell eljárni. 

 

5. Titoktartási kötelezettség 

• Az óvodavezetőt, az óvodavezető helyettes, az óvodapedagógust továbbá azt, aki esetenként 

közreműködik a gyermek felügyeletének ellátásában, hivatásánál fogva harmadik 

személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekekkel és családjával 

kapcsolatos minden olyan tényre, adatra, információra vonatkozóan, amelyről a 

gyermekkel, szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. 
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• A gyermek szülőjével közölhető minden gyermekével összefüggő adat, kivéve, ha az adat 

közlése súlyosan sértené vagy veszélyeztetné a gyermek érdekét. 

• Az adat közlése akkor sérti súlyosan a gyermek érdekét, ha olyan körülményre 

(magatartásra, mulasztásra, állapotra) vonatkozik, amely a gyermek testi értelmi, érzelmi 

vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza, és amelynek bekövetkezése szülői 

magatartásra, közrehatásra vezethető vissza. 

• 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. 

• A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a gyermek adatainak a köznevelési törvényben 

meghatározott nyilvántartásra és továbbításra. Az adatok nyilvántartását és továbbítását 

végzők és abban közreműködők azonban betartják az adatkezelésre vonatkozó előírásokat. 

• A köznevelési törvényben meghatározottakon túlmenően a gyermekekkel kapcsolatban 

adatok nem közölhetők. 

 

 

 

                                                     ...........................................................Óvodavezető 

 

 

6.  Függelék 

 

Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége. 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 

alkalmazás helyétől. 

Eldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki, vagy amely adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése 

alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi. 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely 

művelet vagy a műveletek összessége (gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 

megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy 

összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának 

megakadályozása). Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy fizikai jellemzők (ujj vagy 

tenyérnyomat stb.) rögzítése is. 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre 
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vonatkozó döntéseket meghozza és végrehatja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval 

végrehajtatja. 

Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai 

megsemmisítése. 

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik. 

Adattörlés: az adtok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 

lehetséges. 

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az 

adatfeldolgozóval. 

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes 

adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. 

Különleges adat: 

• a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 

pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti 

tagságra,  

• az egészségi állapotra, a káros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a 

bűnügyi személyes adat. 

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik. 

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel 

(továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 

következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg 

kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha 

őt – közvetlen vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több fizikai, fiziológiai, 

mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani 

lehet. 

 

6.1.Melléklet az adatkezelési szabályzathoz 

 

A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörei a Kjt.5. számú melléklete szerint 

I . Adatkör: 

A közalkalmazott 

Neve (leánykori neve) 

Születési helye, ideje 

Anyja neve 

Taj száma, adóazonosító jele 

Lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma 

Családi állapota 

Gyermekeinek születési ideje 

Egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete 



      Belegi Pitypang Óvoda 

 

73 

 

 

 

II. Adatkör: 

A közalkalmazott 

• legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi): oklevelet, 

bizonyítványt kiállító intézmény megnevezése, az oklevél, bizonyítvány száma, kelte, 

• szakképzettségei: - megnevezése, a szakképzettséget, szakképesítést tanúsító oklevelet, 

bizonyítványt kiállító intézmény neve, 

• az oklevél, bizonyítvány száma, kelte, 

• iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett bizonyítványt kiállító vizsgaközpont 

megnevezése, szakképesítés megnevezése, bizonyítvány száma, kelte, 

• tudományos fokozata, 

• idegen nyelv ismerete. 

III. Adatkör 

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

• a munkahely megnevezése 

• a munkaviszony kezdete a munkaviszony megszűnése 

• az eltöltött időtartam 

• a megszűnés módja 

IV. Adatkör 

A közalkalmazott: 

• közalkalmazotti jogviszonyának kezdete a besoroláshoz, a jubileumi jutalomhoz, felmentési 

időhöz, a végkielégítéshez. 

• Állampolgársága, a jogviszony létesítéséhez szükséges erkölcsi bizonyítvány száma, kelte, a 

jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló időtartamok. 

V. Adatkör 

• a közalkalmazottat foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele 

•  e szervnél a jogviszony kezdete 

• a közalkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői megbízása, FEOR 

száma 

• címadományozás, jutalmazás, a kitüntetés adatai 

• a minősítések időpontja és tartalma 

• hatályos fegyelmi büntetése 

VI. Adatkör 

• Személyi juttatások 

VII. Adatkör 

• A közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama 

VIII. Adatkör 

• A közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint 

• A végleges és a határozott idejű áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai. 
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IX. Adatkör 

• A közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai [erről a 

Kjt. 41.§ (1)-(2) bekezdése szól]. 

 

7. sz. MELLÉKLET 

 

Számítástechnikai és szoftver-védelmi szabályzat 

 

I.Jogszabályi előírások szerint 

Számítástechnikai eszközök, berendezések elhelyezésére szolgáló helyiségek védelme: 

• Az óvodavezető számára munkájához szükséges laptopot az írásban rögzített kötelezvény 

alapján otthon is használhatja. A kötelezvény tartalmazza a tárgyi eszköz védelmével és 

használatával kapcsolatos felelősségvállalást. 

• A helyiség és a berendezések „D” tűzvédelmi kategóriába van sorolva. 

• Az óvoda személyi számítógépén csak jogtiszta szoftverek használhatók. A Windows XP és 

Microsoft Office programokra a Tisztaszoftver Programban kapott igazolás érvényes. A 

laptophoz saját példány tartozik. 

 

II.A használat szabályozása 

 

Oktatási célú használat szabályai 

• Laptop használata a csoportban oktatási célra: a laptop használható zenehallgatáshoz, 

képnézegetéshez, diavetítéshez, filmvetítéshez. A laptopot csak az óvodavezető és megbízás 

esetén az óvodapedagógus kezelheti. 

 

Intézményi célú használat szabályai: 

 

Feladat Felelős 

Tanügyi, tanuló nyilvántartási dokumentumok, programok adatfeltöltése 

(KIR, KIR-STAT, OVINFORM)  

Óvodavezető 

Rendszergazdai feladatok ellátása (programok telepítése, felügyelete) Óvodavezető 

Munkaügyi dokumentumok, kinevezések, személyi anyagok vezetése Óvodavezető 

Weboldal karbantartása, feltöltése Óvodavezető 

Csoport dokumentációinak vezetése (csoportnapló, egyéni fejlődési napló, 

hálóterv bővítése) 

Óvodapedagógusok 

 

Oktatási, intézményi feladatok ellátásán kívüli használat szabályai: 

• Az óvoda számítógépe, internete oktatási, intézményi feladatokon kívül, csak a személyes 

levelezés megtekintésére, önképzésre, szakmai tájékozódásra használhatók. 

• A számítógép és internet használat oktatását – ha a pedagógus nem rendelkezik informatikai 

tanúsítvánnyal – a rendszergazda köteles elvégezni. 

• A szabályzatot megismertetni a hatályba lépést követő napon kell minden érintett 

dolgozóval, valamint új dolgozó felvételekor. 

Az intézményi számítástechnikai felelős (rendszergazda) feladatai: 
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• Programok telepítése, törlése, felhasználói fiókok karbantartása 

• A rendszer zavart működése esetén szerelő, karbantartó értesítése. 

• Rendszeres vírusvédelem. 

Tiltó rendelkezések: 

• Az intézmény számítógépét, illetve internetét SZIGORÚAN TILOS kereskedelmi 

tevékenységekre, illetve pornográf oldalak látogatására, le- és feltöltésére, valamint illegális 

médiafájlok letöltésére használni. 

Záró rendelkezések: 

• Hatálya: kiterjed az intézmény dolgozóira 

• Hatályba lépése: 

• Felülvizsgálat rendje: évente, illetve jogszabály változás esetén 

 

 

 

 

 

 

 ............................................... 

                                            Szabó Gáborné                                                P.H. 

                                              óvodavezető 
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8. sz. MELLÉKLET 

  

Tűzvédelmi szabályzat 

 

1. Bevezető rendelkezések 

 

A szabályzat hatálya 

 

Kiterjed az óvodához tartozó összes helyiségre, létesítményre, szabad területre. A szabályzatban 

foglaltak végrehajtása az óvoda valamennyi dolgozója, ügyfele, továbbá a területen tartózkodó 

idegen személyek számára – külön felhívás és figyelmeztetés nélkül is – egyaránt kötelező. 

 

A szabályzat célja 

 

A szabályzat rögzíti azon tűzvédelmi előírásokat, magatartási szabályokat, 

• amelyeket mind az üzemeltetés, mind az átalakítás és felújítás során az óvoda tűzbiztonsága 

és a megelőző tűzvédelmi feltétel kialakítása érdekében végre kell hajtani; 

• amelynek megtartásával, végrehajtásával az óvoda és a felügyeletéhez tartozó területeken a 

tűzesetek elkerülhetők és megelőzhetők; 

• amelyek elsajátításával és tűz esetén való alkalmazásával a tűzkár csökkenthető és a 

személyek testi épsége megóvható. 

 

2. Az óvodavezető és a dolgozók feladatai 
 

Az óvodavezető feladatai 

Az óvodavezető gondoskodik: 

• az óvoda tűzvédelmére vonatkozóan – a hatályos tűzvédelmi jogszabályok alapján – a 

Tűzvédelmi szabályzat kiadásáról; 

• a tűzvédelmi előírások érvényre juttatásáról, a jogszabályok, szabványok, előírások, 

rendelkezések megtartásáról; 

• a beruházással, felújítással kapcsolatos eljárások során a tűzvédelmi kötelmek 

érvényesítéséről, illetve végrehajtásáról; 

• az óvodai dolgozók munkába állítása előtt, továbbá szükség szerint, de legalább évente egy 

alkalommal – a munkakörüknek megfelelő – tűzvédelmi oktatásról; 

• az óvoda területén előforduló tűzesemények – még az eloltott tűzesetekről is – bejelentéséről 

a hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak; 

• az óvoda területén alkalomszerűen végzett tűzveszélyes tevékenység engedélyezéséről; 

• a szükséges tűzvédelmi berendezések, eszközök üzemképességéről, beszerzéséről, 

pótlásáról; 

• esetenként – az önkormányzat felhívására – az óvoda tűzvédelmi tevékenységéről szóló 

írásos beszámoló elkészítéséről; 

• az óvoda tűzvédelmi tevékenységével kapcsolatos dokumentációk gyűjtéséről és tárolásáról. 

Az óvodai dolgozók tűzvédelmi feladatai 

Az óvodai dolgozók kötelesek: 
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• Részt venni a tűzvédelmi oktatásokon, továbbképzéseken, és az ott elhangzottakat 

elsajátítani, alkalmazni; 

• A tűzvédelmi előírások, utasítások végrehajtásában tevékenyen részt venni, illetve az 

előírásokat megtartani; 

• A tudomásukra jutott tűzvédelmi szabálytalanságot haladéktalanul jelenteni az 

óvodavezetőnek; 

• Tűz esetén külön felszólítás nélkül a tűzriadó tervben meghatározottak szerint 

közreműködni a tűz jelzésében, a tűz eloltásában, valamint az élet és vagyon mentésében. 

• Az óvodai foglalkozások keretében az óvónők adjanak felvilágosítást a gyerekeknek a 

tűzvédelmi előírások betartásának fontosságáról, és figyeljenek oda azok maradéktalan 

betartására. 

 

3. Általános és eseti tűzvédelmi használati szabályok 
 

Általános tűzvédelmi előírások 

 

• Az óvoda helyiségeit csak a használatbavételi (üzemeltetési) engedélyen megállapított 

rendeltetésnek megfelelően szabad használni. 

• Az óvoda helyiségeiben csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyagot szabad 

tárolni, a szabályzatban előírtak szerinti mennyiségben. 

• A tevékenység során keletkezett hulladékot folyamatosan, de legalább a napi munka 

befejezése után el kell távolítani a folyosón lévő szeméttárolókba. 

• Az éghető folyadékkal, olajjal, zsírral szennyezett, éghető hulladékot, textilhulladékot jól 

zárható fedővel ellátott, nem éghető anyagból készült edényben kell gyűjteni, majd az erre a 

célra kijelölt helyen kell tárolni. Az összegyűjtött anyagot meg kell semmisíteni, vagy a 

kijelölt központi gyűjtőhelyen kell elhelyezni. 

• Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó folyadékot alkalomszerűen csak 

szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ott, ahol egyidejűleg 

gyújtóforrás nincs. 

• A helyiség bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a tűz- vagy a robbanásveszélyre, 

valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó táblát kell elhelyezni. 

• A tűzveszélyes folyadékot szállító csőrendszernél és tároló edénynél, továbbá gépeknél a 

folyadék csepegését, elfolyását meg kell akadályozni. A szétfolyt, illetőleg kiszivárgott 

anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni és a felitatott anyagot 

az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. 

• Az óvodában a tevékenység befejezése után ellenőrizni kell a helyiségeket. Az ellenőrzéssel 

megbízott személy köteles megszüntetni minden olyan szabálytalanságot, amely tüzet vagy 

robbanást okozhat. 

• Az óvoda területén a villamos berendezéseket, a nyomásfokozó szivattyú, a kapcsolók, a 

közművek nyitó- és zárószerkezetét, a füstelvezető kezelőszerkezetek, a tűzvédelmi 

berendezések, felszerelések és a tűzjelzők helyét jól láthatóan meg kell jelölni, állandóan 

tisztán és szabadon kell tartani. 

• Üzemszünet alatt a lezárt helyiségek kulcsait úgy kell elhelyezni, hogy azok tűz esetén 

könnyen hozzáférhetők legyenek. 
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Dohányzás 

 

Az óvodában, és annak egész területén dohányozni TILOS! 

 

Közlekedési utak, menekülési útvonalak, kiürítés 

 

• Az óvoda területén található közlekedési utakat, folyosókat, kijáratokat, és a hozzájuk 

vezető utakat teljes szélességben szabadon kell hagyni. 

• A közlekedési utakat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad, azok használhatóságáról és 

jó állapotban tartásáról gondoskodni kell. 

• A bejáratot és a vízszerelési helyhez vezető utat állandóan szabadon kell tartani, hogy a 

tűzoltóság a gépjárműveivel zavartalanul közlekedhessen. 

• A belső közlekedési utakat úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén az ott tartózkodó személyek 

zavartalanul biztonságos térbe vagy a szabadba jussanak. 

• A vészkijáratokat „Vészkijárat” felirattal kell megjelölni. Amennyiben szükséges, úgy 

megfelelő irányjelző táblát is el kell helyezni. 

• Az óvoda belső tereit úgy kell kialakítani és berendezni, hogy tűz vagy robbanás esetén az 

ott tartózkodók a szabadba vagy védett tűzszakaszba eltávozhassanak, illetve eltávolíthatók 

legyenek. 

 

Raktározás és tárolás 

 

• Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó, különböző halmazállapotú anyagok 

együtt, vagy a „C” és „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal együtt – 

amennyiben erről nemzeti szabvány nem rendelkezik – nem tárolhatók. 

•  A „C”–„E” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok nemenként csoportosítva egy 

helyen is tárolhatók. 

• Öngyulladásra hajlamos anyagot éghető anyaggal, továbbá olyan anyagokkal, amelyek 

egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, tilos együtt tárolni. 

• Tetőtérben és talajszint alatti helyiségben tilos „A”–„B” tűzveszélyességi osztályba tartozó 

anyagot tárolni. 

• Az épület tetőterében, padlásán éghető anyagot csak úgy és olyan mennyiségben szabad 

elhelyezni, hogy a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozza, 

szükség esetén eltávolítható legyen a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől, és a kéménytől 

legalább egy méter távolságra helyezkedjen el. 

•  A raktárban az éghető anyagok között, födém, tetőszerkezet és a raktározott éghető anyag 

között legalább 1 m tűztávolságot kell biztosítani. 

• A raktározás, tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani. 

•  Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot és az éghető folyadékot 

raktározni, tárolni csak nem éghető anyagból készült állványon, polcon szabad. 

 

Villamos berendezések 

• Az óvoda villamos berendezéseit a nemzeti szabványok szerint kell létesíteni, használni és 

felülvizsgálni.  
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• Az óvoda villamos berendezéseit központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell 

kialakítani. 

•  A villamos berendezés, fogyasztókészülék és az éghető anyag között olyan távolságot kell 

megtartani, hogy azok az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsenek. 

• A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolókat és biztosítékokat a hozzájuk tartozó 

berendezéseknek megfelelően kell megjelölni.  

•  A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után, továbbá 

időszakos vagy végleges használaton kívül helyezés esetén a villamos hálózatról le kell 

választani. 

•  A villamos berendezéseket állandóan karban és tisztán kell tartani, azokat túlbiztosítani 

nem szabad. Kezelésüket és karbantartásukat csak igazoltan szakképzett személy végezheti. 

• A biztosíték és a kapcsolótáblák szekrényeit állandóan jó karban és lezárt állapotban kell 

tartani. 

•  A villamos berendezést, amennyiben jogszabály vagy nemzeti szabvány másként nem 

rendelkezik, a „D”–„E” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabad téren 

legalább 9 évenként tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, és az észlelt 

hiányosságokat meg kell szüntetni. 

 

Villám elleni védelem 

• A villámvédelmi berendezést nemzeti szabványok szerint kell létesíteni és felülvizsgálni. 

•  A villámvédelmi berendezést, ha jogszabály, illetve nemzeti szabvány másként nem 

rendelkezik, a „D”–„E” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabad téren 

legalább 9 évenként tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, és az észlelt 

hiányosságokat meg kell szüntetni. 

 

Tüzelő- és fűtőberendezések 

• Az óvodában csak olyan fűtési rendszer létesíthető, illetőleg használható, amely 

rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást. 

•  Csak engedélyezett típusú, kifogástalan állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad 

használni. 

• Az éghető gázzal és az éghető folyadékkal üzemeltetett tüzelő-, illetőleg fűtőberendezés 

működése alatt megfelelő felügyeletről kell gondoskodni. 

•  A központi fűtőberendezések vezetékei és a fűtőberendezés körzetében 30 cm-en belül 

nem szabad éghető anyagot tartani. 

 

Kémény, füstcsatorna és füstelvezetés 

 

• Nem szabad olyan kéményt használni, amelynek falába éghető anyagú épületszerkezet van 

beépítve, amelynek műszaki állapota nem megfelelő, amelynél a jogszabály, a nemzeti 

szabvány szerinti vizsgálatot és tisztítást nem végezték el. 

• A kémény használaton kívüli bekötő és tisztító nyílását nem éghető anyaggal 

hézagmentesen lezárva kell tartani.  

• A koromzsákot és a tisztítóajtót állandóan zárt állapotban kell tartani. 

• Az égéstermékek elvezetéséről úgy kell gondoskodni, hogy az gyújtásveszélyt ne 

okozhasson. 
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Szellőztetés 

• Mesterséges szellőztetés esetén olyan szellőztető berendezést kell használni, hogy annak 

bekapcsolásakor, illetőleg üzemeltetése közben gyújtószikra ne keletkezzen és a 

berendezéseken keresztül külső gyújtóforrás gyújtási veszélyt ne jelentsen. 

• A szellőztető rendszer nyílásait nem szabad eltorlaszolni. 

 

Világító berendezés 

• A „C”–„E” tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben, szabad 

téren, építményben csak a környezetre gyújtási veszélyt nem jelentő világítás használható. 

• A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az ne 

jelentsen a környezetére tűzveszélyt. 

 

Tűzoltó berendezés, készülék, felszerelés 

• Az óvoda területén 1-1 darab, az ott keletkező tűz oltására alkalmas – a vonatkozó 

jogszabályokban és nemzeti szabványokban foglalt követelményeket kielégítő – tűzoltó 

készüléket kell elhelyezni az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben, 

illetve veszélyességi övezetekben minden megkezdett 50 m2 alapterület után. 

• Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, illetve szabad terek az előző 

pont hatálya alá nem eső részein – attól függően, hogy azok milyen tűzveszélyességi 

osztályúak – a következő három pontban foglaltak szerint kell tűzoltó készüléket elhelyezni: 

▪ a „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, illetve szabadterek az első 

pont hatálya alá nem eső részein az – „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó 

helyiség, valamint veszélyességi övezet területével csökkentett – alapterület minden 

megkezdett 200 m2-e után, de legalább szintenként; 

▪ a „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, illetve szabadterek az első 

pont hatálya alá nem eső részein az – „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó 

helyiség, valamint veszélyességi övezet területével csökkentett – alapterület minden 

megkezdett 600 m2-e után, de legalább szintenként; 

▪ az „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, illetve szabadterek az első 

pont hatálya alá nem eső részein szükség szerint. 

• A tűzoltó-technikai eszközt, felszerelést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, a kijárathoz 

közel, illetve a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni, és állandóan üzemképes 

állapotban kell tartani. Azokat a helyéről elvinni, vagy a rendeltetésüktől eltérő célra 

használni tilos. 

• A tűzoltó berendezést, készüléket, eszközt, felszerelést és anyagot a jogszabály, illetve a 

nemzeti szabvány előírásai szerint, azok hiányában félévenként kell ellenőrizni. Ha a tűzoltó 

készülék, felszerelés előírt időszakos ellenőrzését nem hajtották végre, akkor az nem 

tekinthető üzemképesnek. 

• A tűzoltó készülékekhez, vízforráshoz, tűzcsapszekrényhez vezető utat teljes terjedelmében 

szabadon kell tartani, azok rendeltetésszerű használatának feltételeit állandóan biztosítani 

kell. 
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A tevékenység befejezésével kapcsolatos általános teendők 

 

• Az óvodai foglakoztatókban, irodában, öltözőben a tevékenység befejezése után ellenőrizni 

kell a tűzvédelmi használati szabályok betartását, és a szabálytalanságokat meg kell 

szüntetni. 

• Az ellenőrzésről az óvodavezető, vagy az általa megbízott (helyettes, tűzvédelmi felelős) 

köteles gondoskodni. 

• Az ellenőrzésnek ki kell terjednie a szabályzat vonatkozó előírásainak megtartására, többek 

között: 

▪ a villamos berendezések és készülékek feszültségmentesítésére, a főkapcsoló 

kikapcsolására, 

▪ a tüzelő-, fűtő-, melegítő-, hősugárzó berendezések használaton kívül helyezésére, 

▪ közlekedési utak, tűzoltó készülékek, felszerelések szabadon tartására, a hulladékok 

eltávolítására, 

▪ a tűzveszélyes folyadék tárolására, 

▪ a nyílászárók (ajtó, ablak) becsukására, lezárására, 

▪  a közművek (gáz, villany, víz) elzárására, 

▪ valamint minden egyéb, a tűz keletkezését előidézhető, a tűz eloltását kedvezőtlenül 

befolyásoló vagy gátló tényező és körülmény megszüntetésére. 

 

Tűzoltó vízforrások és tartozékaik felülvizsgálata, karbantartása1 

• A vízkivételi helyeket, azok szerelvényeit és tartozékait félévente a fenntartónak 

szakvizsgával rendelkező személlyel felül kell vizsgáltatnia. 

• A rendszeres felülvizsgálatról nyilvántartást kell vezetni, ami tartalmazza: 

▪ a felülvizsgálat, karbantartás időpontját; 

▪  a felülvizsgálatot, karbantartást végző személy nevét, megállapításait; 

▪ az esetleges javítást végző nevét és a javítás megnevezését. 

• A tűzoltó vízforrások jelzőtábláinak adatait és épségét ellenőrizni kell. Fontos, hogy a 

vízkivételi helyek az év minden szakában hozzáférhetőek, a szerelvények és a tartozékok 

rendeltetésszerűen használhatók legyenek. 

• A tűzcsapokat és a szerelvényeket karbantartáskor – a védőfesték lekopása vagy sérülése 

esetén – korrózió ellen védeni kell. A víztárolók – medence, tartály – vízszintjét, az 

utántöltésre való szerelvények állapotát, a szívóvezeték lábszelepének működőképességét 

meghatározott időszakonként ellenőrizni kell. 

 

 

A hordozható tűzoltó készülékek ellenőrzése és javítása2 

 

Ellenőrzés 

• A tűzoltó készülékek készenlétben tartására kötelezett személynek vagy annak 

képviselőjének, megfelelő időközökben, rendszeresen vizsgálja a tűzoltó készülékeket, 

ellenőriznie kell, hogy a tűzoltó készülékek: 

 
1 Az MSz 15 606-81 szabvány figyelembevételével. 
2 Az MSz 1040-6 szabvány előírásai alapján. 
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▪ a tervezett telepítési – készenléti – helyen vannak-e, 

▪  láthatók-e, és rajtuk lévő címke a készülékkel szemben állva a olvasható-e, 

▪ használatba vétele nem ütközik-e akadályba, 

▪ a jelzőműszer nem hiányzik-e, illetve helyes értéket mutat-e 

▪  épek, és szerelvényekkel el vannak-e látva. 

• Az ellenőrző vizsgálatokat legalább negyedévente kell elvégezni, amelynek tűrési ideje 2 

hét. 

• A készenlétben tartásra kötelezettnek kell gondoskodnia a hiányosságok kijavításáról, illetve 

a periodikus javítások megtörténtéről, valamint azt dokumentálnia is kell. 

 

Javítás 

• A tűzoltó készülék készenlétben tartására kötelezett intézkedése alapján a rendszeres 

ellenőrzést, illetve javítást legalább évente el kell végezni. Ha a tűzoltó készülék javításra 

szorul, akkor azt – a javítás időtartamára – működőképes tűzoltó készülékkel kell 

helyettesíteni. 

• A tűzoltó készülék készenlétben tartását a következők esetén kell kizárni: 

▪ készenlétben tartása veszélyes, 

▪ használata veszélyes, 

▪ állapota miatt üzemszerű használatra alkalmatlan, 

▪ a hajtóanyagpalack töltetének vesztesége, nyomásának csökkenése esetén. 

• A javító szervezetnek a veszély elhárítására haladéktalanul intézkednie kell: 

▪ Ha a tűzoltó készülék hibája a helyszínen nem javítható, akkor a „javításra 

szorul” feliratú címkével kell ellátni. A címkét szembetűnő helyen kell a 

tűzoltó készülékre rögzíteni, amely tartalmazza a minősítő nevét vagy 

azonosító jelzetét, és a dátumot. 

▪ A tűzoltó készülék javítási szükségességéről és az el nem végzett 

javításokról a készenlétben tartót írásban kell tájékoztatni.  

▪ A javítást követően „felülvizsgálva” jelölést kell elhelyezni a tűzoltó 

készüléken. A készenlétben tartónál be kell jegyezni a tűzoltó készülék 

használhatóságát igazoló „felülvizsgálva” jelölést a tűzoltó készülékekről 

vezetett nyilvántartásba. 

• A következő tűzoltó készülékek az állapotuk vagy jogszabályi előírás miatt nem javíthatók: 

▪ a tűzoltó készülék gyártása óta 20 év eltelt, 

▪ az engedélyezett alkatrész és oltóanyag már nem áll rendelkezésre, 

▪ jogszabályi előírás alapján a forgalomból ki kell vonni, 

▪ a tűzoltó készüléken a gyártási idő nem olvasható el. 

• a tűzoltó készülék készenlétben tartására kötelezettnek gondoskodnia kell arról, hogy a 

részben vagy teljesen kiürült tűzoltó készülék újratöltése megtörténjen, és ezen idő alatt a 

helyettesítése megoldott legyen. 

 

4. Az óvoda egyes helyiségeire vonatkozó tűzvédelmi előírások 

 
Folyosó, lépcsőház 

Tűzveszélyességi osztályba sorolása: „E”, nem tűzveszélyes. 

• Az óvoda folyosóit, a lépcsőházat és az átjárókat teljes szélességükben szabadon kell 

hagyni. 
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• A fali tűzcsapokat, kézi tűzoltó-készülékeket, elektromos főkapcsolókat még ideiglenesen 

sem szabad eltorlaszolni. 

 

Iroda 

Tűzveszélyességi osztálya: „D”, mérsékelten tűzveszélyes. 

 

• Az irodát csak rendeltetésének megfelelően szabad használni. 

•  A berendezési tárgyakat (bútorok) úgy kell elhelyezni, hogy a helyiségekben a kijárati ajtók 

irányába a szabad mozgás minden körülmények között biztosítva legyen. 

• Csak kifogástalan műszaki állapotban lévő, szabályosan szerelt és csatlakoztatott elektromos 

berendezést szabad üzemeltetni. 

• Az elektromos hőfejlesztő készülékek alá hőszigetelő alátétet kell tenni, és az éghető 

anyagtól olyan távolságra kell helyezni, hogy arra gyújtási veszélyt ne jelentsen. 

• A papírhulladék és szemét gyűjtésére szeméttartókat kell elhelyezni. A szeméttartókba a 

hamutartók tartalmát kiönteni, vagy égő dohányneműt, gyufaszálakat beledobni tilos! 

• Az iratokat, nyomtatványokat az arra kijelölt helyen (szekrényben) szabad tárolni. 

• A fővonalú távbeszélőkészülékek mellett a tűzoltóság hívószámát (105) fel kell tüntetni. 

• A munkaidő befejezésekor ellenőrizni kell, hogy az elektromos berendezések és irodagépek 

áramtalanítása megtörtént-e. 

 

Raktár 

Tűzveszélyességi osztálya: „C”, tűzveszélyes. 

 

• A raktárban nyílt láng használata és a dohányzás tilos! 

• A raktár bejáratánál jól látható helyen a „tűzveszélyre”, az ide vonatkozó előírásokra, 

valamint a helyiségeken belül a dohányzási tilalomra vonatkozó feliratot kell elhelyezni. 

• A raktárhelyiségekben tárolt anyagokat úgy kell elrendezni, hogy a tűzvédelmi 

rendelkezésekben meghatározott közlekedési utak mindenkor szabadon maradjanak. 

• A kijárati ajtókat mindenkor teljes szélességükben szabadon kell tartani, azokat 

eltorlaszolni, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad. 

•  A tárolt anyagokat fajtánként csoportosítva kell raktározni. A raktárban állandóan rendet, 

tisztaságot kell tartani, a szemetet és a hulladékot naponta el kell távolítani. 

 

Öltözőhelyiség 

Tűzveszélyességi osztálya: „C”, tűzveszélyes. 

• Az öltözőkben tilos a dohányzás! Ezt tilalmi táblával jól látható módon jelölni kell. Olajos, 

zsíros munkaruhát csak fémszekrényben szabad tárolni. 

• Az öltözőszekrényekben ruhaneműn és tisztálkodási cikkeken kívül más anyag tárolása 

tilos. Tűzveszélyes folyadékot még kis mennyiségben sem szabad tárolni. 

 

Foglalkoztatók 

Tűzveszélyességi osztályba sorolásuk: „D”, mérsékelten tűzveszélyes. 

 

Ezekben a helyiségekben tilos: 

• olyan tevékenységet folytatni, amely tüzet vagy robbanást okozhat. 

• a világítótestekre éghető anyagból készült dekorációt elhelyezni. 
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•  elektromos főzőlapot, hősugárzót, vasalót használni 

• kijárati és vészkijárati ajtókat a foglalkozások idején végig szabadon kell tartani, azokat 

bezárni vagy eltorlaszolni tilos. 

• dohányozni 

•  Ezen kívül fokozottan ügyelni kell arra, hogy ne kerülhessen tűzveszélyes anyag, tűzgyújtó 

eszköz a gyerekek kezébe. 

 

Melegítő konyha, ebédlő 

Tűzveszélyességi osztályba sorolása: „D”, mérsékelten tűzveszélyes. 

 

• A melegítő konyhai tűzhelyet rendszeresen meg kell tisztítani azoktól a szennyeződésektől, 

amelyek tüzet okozhatnak. 

• A melegítő konyhai tűzhelyet használat után üzemen kívül kell helyezni. 

• Az ebédlőben (étkező helyiségben) az asztalokat, székeket úgy kell elhelyezni, hogy a 

kijárat felé vezető közlekedési utak mindenkor szabadon maradjanak. 

•  A helyiségben a dohányzás közegészségügyileg tilos. A tilalmat táblával kell jelölni. 

 

Kazánház 

Tűzveszélyességi osztályba sorolása: „D”, mérsékelten tűzveszélyes. 

 

• A helyiségben csak az ott dolgozók, illetve az ellenőrzésre jogosult személyek 

tartózkodhatnak. 

• A bejárati ajtón a következő feliratú táblát kell elhelyezni: „Idegeneknek belépni, és a 

helyiségben tartózkodni szigorúan tilos!” 

• A kazánkezelési utasítást jól láthatóan ki kell függeszteni, a kazánnaplót folyamatosan kell 

vezetni. 

 

Padlástér 

Tűzveszélyességi osztálya a tárolt anyagtól függ. 

 

• Padlástérben a nyílt láng használata és a dohányzás tilos.  

• Az óvoda épületének padlásterében „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot 

tárolni tilos. 

 

 

5. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételei 
 

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység 

• Tilos alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végezni minden olyan helyen, ahol az tüzet 

vagy robbanást okozhat, mindaddig, amíg a tűz vagy robbanásveszélyt el nem hárították. 

• Tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személyek 

végezhetnek. 

• Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban meghatározott feltételek 

alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata. 

• Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a 

tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgához 
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kötött munkakör esetén – a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi 

szabályokat és előírásokat. 

• Külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a vezető 

óvónővel egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – a helyi sajátosságnak megfelelő – 

tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni. 

• A tűzveszélyes környezetben végzett tevékenységhez a kezdéstől a befejezéséig az 

engedélyező felügyelete, illetve műszeres felügyelet biztosítása szükséges. 

• A tűzveszélyes tevékenységhez az engedélyező az ott keletkező tűz oltására alkalmas 

tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani. 

• A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző a helyszínt és annak 

környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt 

megszüntetni, ami tüzet okozhat. 

 

Tűzgyújtás a szabadban 

 

• Az óvoda területén, a szabadban csak szélcsendes időben, és olyan helyen lehet tüzet 

gyújtani vagy tüzelőberendezést használni, ahol az a környezetre tűz- vagy robbanásveszélyt 

nem jelent. Ehhez az óvodavezető engedélye szükséges. 

• A szabadban tüzet vagy üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, és 

veszély esetén, vagy ha az eszközre már nincs szükség, a tüzet azonnal el kell oltani. 

• A szabadban a tüzelés, illetve a tüzelőberendezés használatának helyén olyan eszközöket és 

felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozhat, és a 

tűz eloltható. 

 

 

 

6. A tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatok 

 

• Minden dolgozót a munkába állításakor, a munkahely, munkakör, a munkafolyamat, illetve 

a tűzvédelmi helyzet megváltozásakor, továbbá évenként, ismétlődően oktatásban, illetve 

továbbképzésben kell részesíteni. 

• Az oktatásnak ki kell terjednie: 

▪ a szabályzatban és a tűzriadó-tervben foglaltakra, 

▪ a munkahely és a munkafolyamat tűzveszélyességére, 

▪ a megelőző tűzvédelmi rendelkezésekre és használati előírásokra, 

▪ a tűzjelzés, riasztás módjára, 

▪ a tűz esetén követendő magatartásra, 

▪ az elhelyezett tűzoltó-készülékek, eszközök és felszerelések 

használatára, 

▪  a tűzvédelmi szabályok, előírások megszegésének 

következményeire. 

• Az oktatás, illetve továbbképzés megtörténtét a dolgozó nyilatkozatban (oktatási napló) 

ismeri el. Az oktatási naplót a tűzvédelmi iratok között kell őrizni, és felhívásra a hivatásos 

tűzoltóság által tartott ellenőrzések alkalmával be kell mutatni. 
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7. A tűzjelzéssel, a tűzoltással és a műszaki mentéssel kapcsolatos feladatok 
 

A tűz megelőzésével kapcsolatos feladatok 

 

• Minden dolgozó köteles munkahelyét és munkafolyamatát megismerni. Tudnia kell, hogy 

munkája végzése közben mi idézhet elő tüzet. 

• Meg kell ismernie a munkahelyére vonatkozó, megelőző tűzvédelmi szabályokat, 

előírásokat, és azokat köteles betartani, illetve betartatni. 

 

 

 

 

 

A tűz jelzésével kapcsolatos feladatok 

 

• Az óvoda dolgozóinak ismerniük kell a tűzjelzés módját, tűz setén a szükséges 

tennivalókat, a mentést, a rend fenntartását s a tűzoltó-berendezések kezelését. A fővonalú 

távbeszélőkészülék mellett a tűzoltóság hívószámát jól látható helyen ki kell függeszteni. 

• A gyors beavatkozás érdekében rendkívül fontos a tűz időben való jelzése. A tüzet 

észrevétele pillanatában kell jelezni, mert ilyenkor még kis tűzzel találkozunk, amit 

könnyen, veszély nélkül lehet eloltani. Ezzel megakadályozható, hogy nagyobb anyagi 

kárral, esetleg életveszéllyel járó tűz fejlődjön ki. 

• A tűzesetet hangosan kell jelezni a többi munkatársnak, és ezzel egy időben a tűzoltóságnak 

is. A tűz jelzése során a tűzoltóságnak az alábbi adatokra van szüksége: 

▪ tűzeset pontos helye (pontos cím), 

▪  emberélet van-e veszélyben, 

▪ milyen anyag ég, mit veszélyeztet a tűz, hova terjedhet, 

▪ a bejelentő neve, azon telefonszáma, amelyről a tüzet 

jelezte. 

 

A tűzoltással és a műszaki mentéssel kapcsolatos feladatok 

 

• A tűzjelzéssel egy időben meg kell kezdeni a gyerekek (felnőttek) mentését, illetve a 

rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel meg kell kísérelni a tűz oltását és a vagyontárgyak 

mentését. Ha a beavatkozás a közreműködők részére veszélyt jelenthet, akkor a helyszínt 

haladéktalanul el kell hagyni. 

• A tűz esetére vonatkozó részletes teendőket a tűzriadó terv tartalmazza, amely a jelen 

szabályzat melléklete. A tűzriadó tervhez mellékelni kell a létesítmény helyszínrajzát, 

feltüntetve azon a vízszerzési helyeket, a közműveket (például víz, gáz, olaj, villany), 

elzárási, illetve a kapcsolási, valamint a menekülési, illetve kiürítési utakat, vészkijáratokat. 

• Tűz esetén a tűzriadó tervet és a helyszínrajzot a kivonuló tűzoltóságnak késedelem nélkül 

át kell adni. 
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8. Záró rendelkezések 

• A szabályzatot hozzáférhető helyen kell tartani, a tűzvédelmi hatósági ellenőrzés során ezt 

be kell mutatni. 

• A szabályzat azon részét, amely az óvodában tartózkodók közelebbi magatartását 

tartalmazza, ismertetni kell a dolgozókkal.  

• Jelen szabályzat a kiadás napján lép hatályba. 

 

 

 

Kelt: Beleg,……………. 

 Szabó Gáborné 

                                                                                                     óvodavezető 

 

 

 

 

 

 

                                            9.sz.MELLÉKLET 
 
Tűzriadó terv 

 

 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, 

valamint a 30/1996. (XII. 6.) sz. BM rendelet, és az óvoda Tűzvédelmi szabályzata alapján az óvoda 

(címe:7543 Beleg, Rákóczi u.163.) területén – esetlegesen – keletkező tüzek gyors jelzése, eloltása, 

az élet- és vagyonmentés, illetve mindezek feltételeinek biztosítása érdekében tűz 

(robbanásveszély) esetén a következőkben meghatározottak szerint kötelesek az óvoda épületében 

tartózkodók eljárni és közreműködni. 

 

Az óvodára vonatkozó adatok 

 

Az óvoda tűzveszélyességi osztálya: „D”, mérsékelten tűzveszélyes. 

 

1. Az óvodában tartózkodó személyek száma: 

Felnőtt: ________ fő 

Gyermek: _______ fő 

2. Főbb veszélyforrások: 

  

  

 

3. Az épület megközelíthető: 
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4. Az épületekben található tűzvédelmi felszerelések: 

______ db 6 kg-os poroltó, 

______ db ________________________________ (megnevezés) 

a mellékelt helyszínrajz alapján. 

 

 

5. A tűzcsap helye, száma: 

  

  

 

 

A tűzjelzés módja 

• Az a dolgozó, aki az óvoda területén tüzet észlel, azonnal jelezze: 

▪ az önkormányzati tűzoltóságnak az irodában elhelyezett városi 

távbeszélőkészüléken a 105-ös városi hívószámon; 

▪ az óvodán belüli riasztás során pedig hangos „tűz van” kiáltással. 

 

 

• A tűzjelzésnél a következőkről kell tájékoztatni a tűzoltóságot: 

▪ a hívó nevét (aki a tüzet jelenti), 

▪ az épület címét (ahol a tűz van), 

▪ mi ég, mekkora a tűz terjedelme (kb. 50 m2), 

▪ emberélet van-e veszélyben, 

▪ a telefonkészülék hívószámát, amelyen a tüzet jelentette. 

 

A dolgozók szükséges tennivalói tűz esetén 

• A tűz jelzésével egy időben azonnal meg kell kezdeni a gyerekek kimenekítését a 

helyszínrajzon jelzett útvonalon. 

• A rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel haladéktalanul meg kell kezdeni a tűz oltását. 

• Az óvoda egyik dolgozója nyissa ki az épület bejárati kapuit, ajtóit, várja és fogadja a 

tűzoltókat, adja át részükre a tűzriadó tervet, és tájékoztassa őket a tűz helyéről, 

megközelíthetőségéről, az energiahordozók (elektromos áram, gáz) főkapcsolóinak 

helyéről, az épületben lévő veszélyes, illetve értékesebb anyagokról. 

• Az óvoda dolgozói kezdjék meg a veszélyeztetett helyekről az értékesebb, fontosabb 

anyagok, eszközök, felszerelések mentését. 

•  Súlyos, illetve tömeges sérülés esetén, valamint bűncselekmény gyanúja esetén értesíteni 

kell a: 

▪ mentőket a 104-es, 

▪ a rendőrséget pedig a 107-es telefonszámon. 

 

 

Tűzjelzéssel kapcsolatos feladatok munkaszünet esetén 

 

Tűz vagy rendkívüli eseménykor az épület kulcsai   

 

  találhatók (átvehetők). 
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Kelt:Beleg, …………… 

          Szabó Gáborné 

 óvodavezető 

 

Tűzveszélyességi osztályba sorolás 

 

 

 

 Megnevezés Alapterület (m2) 
Osztály 

„B” „C” „D” „E” 

1.  Iroda 6   +  

2.  Foglalkoztató 25/20   +  

3.  Konyhai melegítő 20   +  

4.  Mosdó- WC 16    + 

5.  Öltöző 17,5   +  

6.  Tüzelőanyag-tároló 4/4   +  

7.  Gázmérő      

8.  Elektromos kapcsoló      

9.  Udvar 750     

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

 Összesen (m2)   96,5(m2) 16(m2) 

 

Az óvoda tűzveszélyességi osztályba sorolása a 35/1996. (II. 29.) BM-rendelettel kiadott Országos 

Tűzvédelmi szabályzat (OTSZ) 3-4. §-ai alapján „D”, „Mérsékelten tűzveszélyes”. 

 

 

 

 

 

 

Kelt: Beleg, 2021………………..                                                       Szabó Gáborné 

                                                                                                              óvodavezető                                                                                         
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 

 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása és jóváhagyása 

 

 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot mellékleteivel együtt az intézmény vezetőjének 

előterjesztése után a Belegi Pitypang Óvoda 

 

Nevelőtestülete 2021…november 15…………………………napján elfogadta. 

 

Az elfogadást a nevelőtestületi jegyzőkönyv és az aláírt jelenléti ív bizonyítja. 

 

Beleg, 2021…november 15…………………………. 

 

                                                            .......................................................  

                                                                                                             Szabó Gáborné 

                                                                                                              óvodavezető  

                                                                                                                                  

A Fenti Szervezeti és Működési Szabályzattal a Szülői Közösség – jogszabályban meghatározottak 

szerint egyetértési jogot gyakorol.  

 

Beleg, 2021……november 15………………………… 

 

                                                                      .......................................................  

                                                                                                                   Sz K elnök 

                                                                                                                        Beleg  

 

 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az Intézményfenntartó Önkormányzat……………….. 

…………….napján jóváhagyta. 

 

Beleg, 2021………………..…………… 

 

                                                                      .......................................................  

                                                                                                                  Fenntartó  

                                                                                                Beleg Község Önkormányzata  
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