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11..  ÁÁLLTTAALLÁÁNNOOSS  RREENNDDEELLKKEEZZÉÉSSEEKK  

 

 

 
 

11..11..  AA  SSZZEERRVVEEZZEETTII  ÉÉSS  MMŰŰKKÖÖDDÉÉSSII  SSZZAABBÁÁLLYYZZAATT  CCÉÉLLJJAA,,  

JJOOGGSSZZAABBÁÁLLYYII  AALLAAPPJJAA  

 

A szervezeti és működési szabályzat megalkotása a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti 

köznevelésről 25. § (1)-ben foglalt felhatalmazás alapján történik.  

A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény 

működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket, az intézmény 

szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, 

amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.  

 

Az SZMSZ az alábbi jogszabályok és rendeletek alapján készült: 

 

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

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról szóló tv. (Kjt.) 

 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

 2013. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 

 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról 

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

 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 

 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű 

adatok nyilvánosságáról  

 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről  

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

információszabadságról 
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11..22..  AA  SSZZEERRVVEEZZEETTII  ÉÉSS  MMŰŰKKÖÖDDÉÉSSII  SSZZAABBÁÁLLYYZZAATT  EELLFFOOGGAADDÁÁSSAA,,  

JJÓÓVVÁÁHHAAGGYYÁÁSSAA,,  MMEEGGTTEEKKIINNTTÉÉSSEE  

 

A szabályzatot az intézmény vezetője készíti és a nevelőtestület fogadja el. 

Elfogadásakor és módosításakor a Szülői Közösség - jogszabályban meghatározottak 

szerint - véleményezési jogot gyakorol. 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 25.§ (4) a szervezeti és működési 

szabályzat azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra 

többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. 

Az ezt megelőző Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti. 

 

11..33..  AA  SSZZEERRVVEEZZEETTII  ÉÉSS  MMŰŰKKÖÖDDÉÉSSII  SSZZAABBÁÁLLYYZZAATT  SSZZEEMMÉÉLLYYII  ÉÉSS  

IIDDŐŐBBEELLII  HHAATTÁÁLLYYAA  

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározásra kerülnek, azok a közoktatási 

intézmény biztonságos működését garantáló szabályok, amelyek megtartása kötelező 

az intézménybe járó gyermekek közösségére, a gyermekek szüleire, törvényes 

képviselőire, a teljes alkalmazotti és egyéb munkakörben dolgozók körére, az 

intézményben szolgáltatást nyújtókra, az intézmény szolgáltatását igénybe vevőkre, az 

intézménnyel kapcsolatban nem álló, de az intézményben tartózkodó más 

személyekre. 

Az SZMSZ területi, időbeni hatálya kiterjed az intézmény épületében, udvarán, 

valamint az intézmény területén kívül szervezett, az óvodai és az egységes óvoda-

bölcsődei nevelés idejében, keretében zajló programokra, eseményekre, az intézmény 

képviselete szerinti vagy külső kapcsolati alkalmakra. 

A benne foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke. Megtartásáért az 

intézményben dolgozók fegyelmi felelősséggel tartoznak. 

 Az SzMSz rendelkezéseit hozzáférhetővé kell tenni oly módon, hogy azokat bárki 

megismerhesse. 
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11..44..  AA  SSZZEERRVVEEZZEETTII  ÉÉSS  MMŰŰKKÖÖDDÉÉSSII  SSZZAABBÁÁLLYYZZAATTBBAANN  

FFOOGGLLAALLTTAAKK  MMEEGGSSZZEEGGÉÉSSEE  EESSEETTÉÉNN::    

 

 

 az alkalmazottakkal szemben az intézmény vezetője, illetőleg illetékes helyettese – 

munkáltatói jogkörben eljárva – hozhat intézkedést; 

 a szülőt vagy más, nem az intézményben dolgozó személyt az intézmény 

dolgozójának tájékoztatnia kell a szabályzatban foglaltakról, kérve annak 

megtartását, s ha ez nem vezet eredményre, az intézmény vezetőjét kell értesíteni, aki 

felszólítja, hogy hagyja el az épületet. 

 

11..55..  AA  SSZZEERRVVEEZZEETTII  ÉÉSS  MMŰŰKKÖÖDDÉÉSSII  SSZZAABBÁÁLLYYZZAATT  

MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSÁÁNNAAKK  EESSEETTEEII::    

 

 

 ha az intézmény vezetője, 

 a tagintézmények- vezetői, 

 a nevelőtestület bármely tagja, 

 a szülői szervezet, 

 az intézmény fenntartója 

javaslatot tesz illetve, ha a törvényi változások az átdolgozást szükségessé teszik. 
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22..  AAZZ  IINNTTÉÉZZMMÉÉNNYY  MMŰŰKKÖÖDDÉÉSSÉÉVVEELL  KKAAPPCCSSOOLLAATTOOSS  

ÁÁLLTTAALLÁÁNNOOSS  TTUUDDNNIIVVAALLÓÓKK  

 

22..11..  AAZZ  IINNTTÉÉZZMMÉÉNNYY  

 

 

OM-azonosító száma: 028815 

neve:     Abaújszántói Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 

székhelye:    3881 Abaújszántó, Jászay tér 10. 

tel/fax:   47/330-027 

 

tagintézménye:  Abaújszántói Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 

Boldogkőújfalui Tagintézménye  

telephelye:    3884 Boldogkőújfalu, Kiss I. u. 8. 

tel/fax:   46/387-676 

 

tagintézménye:  Abaújszántói Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 

Boldogkőváraljai Tagintézménye  

telephelye:    3885 Boldogkőváralja, Kossuth u. 39. 

tel/fax:   46/387-737 (4-es mellék) 

 

tagintézménye:  Abaújszántói Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde  

                                          Fonyi Tagintézménye  

telephelye:    3893 Fony, Petőfi út 10. 

tel/fax:   46/387-332 

 

tagintézménye:  Abaújszántói Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde  

                                          Gibárti Tagintézménye  

telephelye:   3857 Gibárt, Széchenyi út 10. 

tel/fax:   46/386-019 
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azonosítói:   törzskönyvi azonosító: 636667 

    alaptevékenységi szakágazat: 851020 Óvodai nevelés 

KSH gazdálkodási forma: 322 Helyi önkormányzat által 

felügyelt 

    KSH statisztika számjel: 16679728-85-10-322-05 

                                          Adószám : 16679728-2-05 

                                          Számlaszám : 11734176-16679728 (OTP BANK NYRT) 

típusa:    alapfokú nevelési-oktatási, többcélú intézmény,  

egységes óvodai és bölcsődei feladatokat ellátó intézmény 

fenntartója:    Abaújszántói Óvodai Intézményfenntartó Társulás 

 

felügyeleti szerve:  Abaújszántói Óvodai Intézményfenntartó Társulás  

                        

cím:    3881 Abaújszántó, Béke út 51. 

alapító okiratának  

száma, kelte:   2015. április 27. 

működési területe:  Abaújszántó, Abaújalpár, Arka, Baskó, Boldogkőújfalu, 

Boldogkőváralja, Fony, Gibárt, Mogyoróska, Regéc, Sima. 

A maximális létszámkeretig más településekről is fogadhat 

gyermekeket. 

óvodai csoportszáma:  székhelyén: 3 

    boldogkőújfalui telephelyén: 1 

    boldogkőváraljai telephelyén: 1 

fonyi telephelyén: 1 

gibárti telephelyén: 1 

egységes óvoda-bölcsőde  

csoport:   székhelyén: 1 

boldogkőújfalui telephelyén: 1 

    boldogkőváraljai telephelyén: 1 
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maximális gyermeklétszám: 

 
 Abaújszántó:   

    - óvoda      90 fő 

    - egységes óvoda-bölcsőde   20 fő 

 

 Boldogkőújfalu: 

    - óvoda     33 fő 

    - egységes óvoda-bölcsőde  22 fő 

 

 Boldogkőváralja: 

    - óvoda              30 fő 

    - egységes óvoda-bölcsőde  22 fő 

 

  Fony:          

- óvoda      30 fő   

 

  Gibárt: 

- óvoda      25 fő  

 

 

 

22..22..  AAZZ  IINNTTÉÉZZMMÉÉNNYY  JJOOGGÁÁLLLLÁÁSSAA  

 

Az intézmény önálló jogi személy, az alapító okirat rendelkezése szerint önállóan 

működő költségvetési szerv. Önálló bankszámlával rendelkezik. Gazdálkodását 

Abaújszántó Közös Önkormányzati Hivatala látja el. Költségvetési előirányzatát 

Abaújszántó Város Önkormányzatának költségvetése tartalmazza.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
11. 

oldal 

22..33..  AAZZ  IINNTTÉÉZZMMÉÉNNYY  AALLAAPPFFEELLAADDAATTAA  

 

22..33..11..  ÓÓvvooddaa    

 

Az óvoda a köznevelési rendszer intézménye. Az óvoda alapfeladata az alapító 

okiratban meghatározott óvodai nevelés, amely a gyermek neveléséhez szükséges, a 

teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. Óvodánk vállalja 

a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai integrált nevelését, a nemzeti etnikai 

kisebbség óvodai nevelést magyar nyelven és integrációs program működtetését. 

Az óvoda a gyermek két és féléves korától ellátja a gyermek napközbeni ellátásával 

összefüggő feladatokat.  

Az óvodai nevelőmunkánk az Óvodai nevelési országos alapprogramjára épülő – a 

nevelőtestület által elfogadott és a fenntartó által jóváhagyott – helyi pedagógiai 

programunk szerint folyik.  

 

22..33..22..  EEggyyssééggeess  ÓÓvvooddaa--BBööllccssőőddee  

 

Az egységes óvoda-bölcsőde az óvodai és a bölcsődei nevelés feladatait ellátó 

intézmény, amelyben legalább második életévüket betöltött, továbbá az óvodai 

nevelésben ellátható gyermekek közös nevelését végzi az óvodai és a 

kisgyermekellátás szakmai elveire támaszkodva, melyek a következők:
 
a családi 

nevelés elsődlegességének tisztelete, a gyermeki személyiség tiszteletének elve, a 

nevelés és gondozás egysége, az egyéni bánásmód elve, az aktivitás, az önállóság 

segítésének elve, a bizalom és a stabilitás elve, az egységes nevelő hatások elve. 

Prioritásként kell kezelni a két ellátandó korosztály sajátos igényeinek 

figyelembevételét, az eltérő és/vagy hasonló helyzetek alakítását, irányítását az egyes 

szituációk egyedi mérlegelésével. 
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22..44..    AAZZ  IINNTTÉÉZZMMÉÉNNYY  MMŰŰKKÖÖDDÉÉSSII  RREENNDDJJÉÉTT  MMEEGGHHAATTÁÁRROOZZÓÓ  

DDOOKKUUMMEENNTTUUMMOOKK  

 

 

Az intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban 

álló – alapdokumentumok határozzák meg: 

 az alapító okirat 

 a szervezeti és működési szabályzat 

 a pedagógiai program 

 a házirend. 

 

 

22..44..11..  AAllaappííttóó  ookkiirraatt    

 

Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az 

intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését.  Az intézmény alapító okiratát a 

fenntartó készíti el, illetve – szükség esetén – módosítja. 

 

22..44..22..  PPeeddaaggóóggiiaaii  pprrooggrraamm  

 

 

A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó 

pedagógiai és nevelőmunka tartalmi, szakmai alapjait.  

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 6. § (1) Az óvoda az Óvodai nevelés országos 

alapprogramja alapján pedagógiai programot készít, vagy az ily módon készített 

pedagógiai programok közül választ. 

(2) Az óvoda pedagógiai programja meghatározza 

a) az óvoda helyi nevelési alapelveit, értékeit, célkitűzéseit, 

b) azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek 

személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődésének segítését, 

c) a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet, 
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d) a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet, 

e) a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit, 

f) nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevő óvoda esetén a nemzetiség kultúrájának 

és nyelvének ápolásával járó feladatokat, 

g) az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, 

h) a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket, 

i) a nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket. 

 

A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az intézményvezető 

jóváhagyásával válik érvényessé. Azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, 

amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. 

Az intézmény pedagógiai programja megtekinthető az intézményvezetői irodában.  

Az intézmény vezetőségének tagjai (intézményvezető, intézményvezető-helyettes, 

tagintézmény-vezetők) személyesen vagy telefonon előre egyeztetett időpontban, 

tájékoztatással szolgálnak a pedagógiai programmal kapcsolatban. Időpont 

egyeztetés hiányában munkaidőben ha lehetőségük van rá, bármikor 

tájékoztatással szolgálnak. 

 

 

 

22..44..33..  MMuunnkkaatteerrvv  

 

Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos 

jogszabályok figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul 

vételével tartalmazza a nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges 

tevékenységeket a felelősök és a határidők megjelölésével.  

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (1) Az óvodai munkaterv határozza meg 

az óvodai nevelési év helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a 

fenntartó,az óvodai szülői szervezet véleményét is. 

(2) Az óvodai nevelési év helyi rendjében kell meghatározni 

a) az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, 
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b) a szünetek időtartamát, 

d) az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontját, 

e) az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák 

időpontját, 

f) az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap tervezett 

időpontját, 

h) minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdést. 

 (5) Az óvodai nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési évben az öt napot 

nem haladhatja meg.  

(6) Az óvodai nevelés nélküli munkanapon – a szülő igénye esetén – az óvoda ellátja 

a gyermek felügyeletét. 

(7) Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők – a házirendben 

meghatározottak szerint – gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül 

behozhassák és hazavihessék. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február 

tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást 

megelőzően a szülőket tájékoztatni kell. 

 

Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti és fogadja el, elfogadására a 

nevelési évet megnyitó értekezleten kerül sor. Előzetesen véleményezési joga van a 

fenntartónak és az óvodai Szülői Szervezetnek. A nevelési év helyi rendje a 

csoportszobák  hirdetőtábláin kifüggesztésre kerül. 
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22..44..44..  HHáázziirreenndd  

 

Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek 

óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet  5. § (1) értelmében a nevelési-oktatási 

intézmény házirendjében kell szabályozni 

a) a gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó előírásokat, 

b) a térítési díj visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket. 

 

A házirend biztosítja a működés kereteit: a nevelési feladatok ellátásához, a közösségi 

élet szervezéséhez és lebonyolításához, az értékek közvetítéséhez. A házirend célja, 

hogy elősegítse az intézmény pedagógiai programjának megvalósítását, szabályozza a 

belső rendet ezért követése, kötelező mindenki számára 

A házirend jogforrás, melynek megsértése jogsértés. 

A házirendet a nevelőtestület fogadja el, és az intézményvezető jóváhagyásával válik 

érvényessé. Előzetesen véleményezési joga van az óvodai Szülői Szervezetnek. Azon 

rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség 

hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. 

 

 

22..55..  AAZZ  IINNTTÉÉZZMMÉÉNNYY  DDOOKKUUMMEENNTTUUMMAAIINNAAKK  NNYYIILLVVÁÁNNOOSSSSÁÁGGAA  

 

Az Szervezeti és Működési Szabályzat, a Pedagógiai Program, a Házirend és 

mellékleteik 1-1 példánya a következő személyeknél illetve intézményeknél tekinthető 

meg: 

 az intézmény fenntartójánál, 

 a székhely intézmény-vezetőjénél, 

 a tagintézmény-vezetőknél, 

 a gesztor település intézményében a gyülekező csoportban. 
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22..66..  AAZZ  EELLEEKKTTRROONNIIKKUUSS  ÚÚTTOONN  EELLŐŐÁÁLLLLÍÍTTOOTTTT  

NNYYOOMMTTAATTVVÁÁNNYYOOKK  KKEEZZEELLÉÉSSII  RREENNDDJJEE  

 

Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési 

rendje 

 

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

révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 

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

előírásainak megfelelően.  

 

22..77..  AAZZ  EELLEEKKTTRROONNIIKKUUSS  ÚÚTTOONN  EELLŐŐÁÁLLLLÍÍTTOOTTTT,,  PPAAPPÍÍRRAALLAAPPÚÚ  

NNYYOOMMTTAATTVVÁÁNNYYOOKK  HHIITTEELLEESSÍÍTTÉÉSSII  RREENNDDJJEE  

 

 

Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban 

kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: 

 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása 

 az alkalmazott óvodapedagógusokra vonatkozó adatbejelentések 

 a nevelő munkát közvetlenül segítő alkalmazottakra vonatkozó adatbejelentések 

 az óvodai jogviszonyra vonatkozó bejelentések 

 az október 1-jei óvodapedagógus és gyermekek listája 

 

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével 

és az intézményvezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni.  

 

Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem 

szükséges. A dokumentumokat a KIR rendszerében, tároljuk.  
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22..88..  AAZZ  IINNTTÉÉZZMMÉÉNNYY  ÁÁLLTTAALL  KKIIBBOOCCSSÁÁTTOOTTTT  DDOOKKUUMMEENNTTUUMMOOKK  

AALLÁÁÍÍRRÁÁSSAA,,  BBÉÉLLYYEEGGZZŐŐKK  HHAASSZZNNÁÁLLAATTAA  

 

 

Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott 

iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egy személyben jogosult. 

Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény 

pecsétjével érvényes.  

Az intézményi bélyegzők használatára minden ügyben az intézményvezető és az 

intézményvezető-helyettes jogosult. 
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33..  AAZZ  IINNTTÉÉZZMMÉÉNNYY  MMŰŰKKÖÖDDÉÉSSÉÉVVEELL  KKAAPPCCSSOOLLAATTOOSS  

ÁÁLLTTAALLÁÁNNOOSS  SSZZAABBÁÁLLYYOOKK  

 

33..11..  AA  MMŰŰKKÖÖDDÉÉSS  RREENNDDJJEE  

 

 

Nevelési év:  

Szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak.  

Az óvoda székhelyén és telephelyén hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel 

működik.  

Nyári időszak:  

Abaújszántó: július 1-2-3. hete. 

Boldogkőújfalu: július utolsó két hete és augusztus első két hete. 

Boldogkőváralján: július utolsó két hete és augusztus első két hete. 

Fony: július 20- augusztus 19-ig. 

Gibárt: július 20- augusztus 19-ig. 

A fenntartó által meghatározott nyári időszak alatt az intézmény üzemeltetése szünetel, 

ilyenkor történik az intézmény szükség szerinti felújítása, karbantartás, nagytakarítás 

az egészségügyi előírásoknak megfelelően. 

Az intézmény zárva tartási idejéről a szülőket legkésőbb február 15-ig a szülői 

értekezleten tájékoztatjuk.  

 

33..11..11..  AA  nnyyiittvvaattaarrttáássii  iiddőő  

 

33..11..11..11  AAbbaaúújjsszzáánnttóó  

 

Nyitva tartás: 6:00 – 16:30  heti:  52,5 óra. 

Napi 10,5 óra, a szülők igényeit figyelembe véve. 
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33..11..11..22  BBoollddooggkkőőúújjffaalluu  

 

Nyitva tartás: 6:30 – 16:30 heti: 50 óra. 

Napi 10 óra, a szülők igényeit figyelembe véve. 

 

 

33..11..11..33  BBoollddooggkkőővváárraalljjaa  

 

Nyitva tartás: 7:00-17:00 heti: 50 óra. 

Napi 10 óra, a szülők igényeit figyelembe véve. 

 

33..11..11..44  FFoonnyy  

 

Nyitva tartás: 7:00-17:00 heti: 50 óra. 

Napi 10 óra, a szülők igényeit figyelembe véve. 

 

33..11..11..55  GGiibbáárrtt  

 

Nyitva tartás: 7:00-17:00 heti: 50 óra. 

Napi 10 óra, a szülők igényeit figyelembe véve. 

 

33..22..  AA  GGYYEERRMMEEKKEEKK  IINNTTÉÉZZMMÉÉNNYYBBEE  TTÖÖRRTTÉÉNNŐŐ  FFEELLVVÉÉTTEELLÉÉNNEEKK  

RREENNDDJJEE  

 
 

 

A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 49.§ értelmében:  

 Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek 

– e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető 

fel. A szülő a gyermek óvodai felvételét bármikor kérheti, a gyermek felvétele 

folyamatos. 

 A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek 

körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda 

vezetője dönt.  Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek 
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számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart 

fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a 

felvételre. 

 A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az 

óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a 

gyermeket, aki köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye a körzetében található.  

 Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az 

óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. 

8.§ Az óvoda felveheti azt gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételtől számított fél 

éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen, ill. a felvételi körzetben, vagy 

ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken  lakóhellyel, 

ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb gyermek 

óvodai felvételi kérelme teljesíthető.  

 

Az óvodai és az egységes óvoda-bölcsődei beiratkozás ideje május első hete. Az 

előjegyzett óvodások és bölcsődések fogadásának időpontja szeptember 1.  

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§  Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a 

gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 

azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi 

azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.  

 

Minden halmozottan hátrányos helyzetű és minden 3. életévét betöltött gyermek soron 

kívül felvételt nyer az óvodába. 

A székhely és a tagintézmény egységes óvoda-bölcsődei csoportjába 5 fő második 

életévét betöltött bölcsődés korú gyermek, és 15 fő  harmadik életévüket szeptember 

1-ig betöltő, vagy annál idősebb gyermek vehető fel. A boldogkőújfalui és 

boldogkőváraljai tagintézményben szükség esetén további 2 fő óvodás korú gyermek 

is felvehető. 
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33..33..  AA  GGYYEERRMMEEKKEEKK  FFOOGGAADDÁÁSSAA,,  AA  FFOOGGLLAALLKKOOZZÁÁSS  RREENNDDJJEE,,  AAZZ  

ÜÜGGYYEELLEETTII  RREENNDD  

 

Az intézményt reggel a munkarend szerint ügyeletre beosztott óvodapedagógus, és a 

reggeli műszakban dolgozó dajka nyitja. 

 

33..33..11..  AAbbaaúújjsszzáánnttóónn    

 

A helyi adottságokból adódóan reggel 6:00 és 7:30 óra között, valamint este 16 és 

16:30 óra között összevont csoportban helyezzük el a gyermekeket. A felügyeletet az 

ügyeletért felelős óvodapedagógus biztosítja beosztása szerint, mely beosztás a vezető 

irodájában, és minden csoportszobában megtalálható. Az ügyeleti rend beosztásáért és 

betartásának ellenőrzéséért a vezető-helyettes a felelős.  

 

33..33..22..  BBoollddooggkkőőúújjffaalluubbaann,,  BBoollddooggkkőővváárraalljjáánn,,  FFoonnyybbaann  ééss  GGiibbáárrttoonn    

 

Boldogkőújfaluban a reggel 6:30-ra, Boldogkőváralján, Fonyban és Gibárton a reggel 

7-re érkező óvodapedagógus és dajka fogadja a gyermekeket. 

Az ügyeleti idő kijelölése és ezzel összefüggésben az intézmény nyitása és zárása, 

mindenkor a szülők munkahelyi elfoglaltságától függően módosítható, melyet az 

intézmény vezetője a fenntartó engedélyével rendel el.  

 

33..44..  CCSSOOPPOORRTT  ÖÖSSSSZZEEVVOONNÁÁSS  
 

A mindenkori tanév törvényes rendje szerint az iskolai őszi, téli és a tavaszi szünet 

idején, vagy más olyan esetben, amikor a gyermekek létszáma jelentősen csökken, a 

csoportok 25 főig összevonhatóak. 
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Gyermekek elhelyezése más csoportban 

 

Óvodapedagógus hiányzás esetén elsősorban túlmunka szervezésével szükséges a 

gyermekek felügyeletét és szakszerű fejlesztését folytatni. Ilyen esetben belső 

munkaszervezés alapján az intézmény bármely óvodapedagógusa, valamint az 

óvodapedagógusi végzettséggel is rendelkező óvodatitkár átveheti a hiányzó 

óvodapedagógus feladatait. Amennyiben a fenti módon nem lehetséges a felügyelet 

biztosítása, szükségessé válhat a gyermekek más csoportban történő elhelyezése. A 

csoport létszáma ebben az estben sem haladhatja meg a törvény által engedélyezettet.  

 

Egységes óvoda-bölcsőde 

 

Az egységes óvoda-bölcsődében a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 178. § (6) 

szerint a bölcsődés korú gyermekek száma nem haladhatja meg az öt főt. Az óvodás 

gyermekek létszáma a közoktatási tv. 3. számú mellékletében meghatározott létszámot 

akkor haladhatja meg, ha az óvodai csoportszoba alapterületére figyelemmel a  2. 

mellékletben előírt m2/fő feltétel biztosítható. 

A 179. § (4) Az egységes óvoda-bölcsőde csoportszobájában az egy gyermekre jutó 

alapterület nem lehet kevesebb három négyzetméternél. 

 

33..55..  AA  GGYYEERRMMEEKKEEKK  RRÉÉSSZZVVÉÉTTEELLEE,,  EELLHHEELLYYEEZZÉÉSSEE  IINNTTÉÉZZMMÉÉNNYYEENN  

KKÍÍVVÜÜLL  SSZZEERRVVEEZZEETTTT  PPRROOGGRRAAMMOOKK  IIDDEEJJÉÉNN  

 

A szülő év elején, egy nevelési évre érvényes nyilatkozatot ad arról, hogy gyermeke 

részt vehet-e a csoport óvodapedagógusai által szervezett rövid, járművel utazást nem 

igénylő sétákon. 

A nevelőtestület egésze, vagy a csoport óvodapedagógusai által az intézmény 

nyitvatartási idejében, de az intézmény épületén kívül szervezett programokon a 

gyermekek szüleik engedélyével vehetnek részt. Erről a szülő minden alkalommal 

írásban köteles nyilatkozni, aláírásával engedélyét hitelesíteni. A csoport 

óvodapedagógusai kötelesek a hitelesítéshez a listát a csoport hirdetőjén elhelyezni. 
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Azok a gyermekek, akiknek részvételéhez szülei nem járulnak hozzá, öt vagy annál 

kevesebb gyermek esetén más csoportban kapnak elhelyezést, és a gyermek 

felügyeletéért a saját óvodapedagógusa visszaérkezéséig, a gyermek átvételéig az adott 

csoport óvodapedagógusai felelősek.  

Amennyiben a teljes gyermekközösség számára szervezett programon öt vagy annál 

kevesebb gyermek részvételéhez nem járulnak hozzá szülei, ezek a gyermekek 

összevont csoportban kerülnek elhelyezésre.  

 

 

33..66..  AAZZ  EELLLLÁÁTTÁÁSS  MMEEGGSSZZÜÜNNTTEETTÉÉSSÉÉNNEEKK  RREENNDDJJEE  

 

Az óvodai és egységes óvoda-bölcsődei elhelyezés megszűnésének az esetei: 

 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 53. § (1) 

 

Megszűnik a gyermek elhelyezése, ha: 

 a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján, 

 a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő 

kimaradására, 

 a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján, 

 az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek eléri a tanköteles 

kort. 
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44..  AAZZ  IINNTTÉÉZZMMÉÉNNYY  AALLKKAALLMMAAZZOOTTTTAAIINNAAKK  

IINNTTÉÉZZMMÉÉNNYYBBEENN  TTAARRTTÓÓZZKKOODDÁÁSSII  RREENNDDJJEE  

 

 

44..11..  AAZZ  IINNTTÉÉZZMMÉÉNNYY  VVEEZZEETTŐŐIINNEEKK  IINNTTÉÉZZMMÉÉNNYYBBEENN  

TTAARRTTÓÓZZKKOODDÁÁSSII  RREENNDDJJEE  

 

Az intézményvezető az intézmény nyitva tartásának délelőtti időszakában bent 

tartózkodik az intézményben. Az intézményvezető heti kötelező óraszáma 8 óra 

amelyet a reggeli gyülekező időben a gyermekekkel való foglalkozással tölt, 32 órát 

szabadon használ fel vezetői feladatainak teljesítésére. Az intézményvezető-helyettes 

heti kötelező óraszáma 22 óra, melyet munkaidő beosztásának megfelelően az 

intézményben gyermekekkel való foglalkozással tölt, 10 órában helyettesi feladatait 

látja el, heti váltásban délelőtt vagy délután bent tartózkodik az intézményben. A 8 óra 

kötelező óraszámon felüli időt - mely a nevelő munkával vagy a gyermekekkel 

összefüggő feladatok ellátásához szükséges - az adott feladat függvényében az 

intézményben vagy azon kívül tölti. 

A tagintézményekben a tagintézmény-vezetők heti kötelező óraszáma 50 fő alatti 

gyermeklétszám esetén 26 óra, 50 fő feletti gyermeklétszám esetén 24 óra melyet 

munkaidő beosztásuknak megfelelően az intézményben gyermekekkel való 

foglalkozással töltenek. Kötelező óraszámuk alapján 6 vagy 8 órában tagintézmény-

vezetői feladataikat látják el, munkaidő beosztásuknak megfelelően délelőtt vagy 

délután bent tartózkodnak a tagintézményben. A 8 óra kötelező óraszámon felüli időt - 

mely a nevelő munkával vagy a gyermekekkel összefüggő feladatok ellátásához 

szükséges - az adott feladat függvényében a tagintézményben vagy azon kívül töltik. 
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44..22..  AA  HHEELLYYEETTTTEESSÍÍTTÉÉSS  RREENNDDJJEE  

 

Abaújszántón a gesztor intézményben, az intézmény vezetőjének  szabadsága, 

betegsége, hivatalos távolléte, valamint tartós akadályoztatása esetén az 

intézményvezető-helyettes teljes felelősséggel a vezető. Kivételt képeznek azok az 

ügyek, amelyek azonnali döntést nem igényelnek, illetve, amelyek az intézmény 

vezetőjének át nem ruházható jogkörébe tartoznak (pl.: jogviszonylétesítés-

megszüntetés, fegyelmi- és kártérítési felelősségre vonás).  

Az intézmény vezetőjének  tartós távolléte esetén (kétheti időtartam) a helyettesítés 

teljes körű, kivéve, ha a fenntartó másként rendelkezik. Az intézmény vezetőjének  és 

helyettesének egyidejű távolléte esetén a helyettesítést az intézmény vezetője által 

megbízott zene munkaközösség vezető látja el.  

Amennyiben a fent nevezett, helyettesítésre kijelölt óvodapedagógusok mindannyian 

távol vannak, valamint reggel 6:00-7:30-ig illetve délután 16:00-16:30-ig terjedő 

időben a  helyettesítés ellátásában közreműködik a munkarend szerint munkát végző 

óvodapedagógusok közül a legmagasabb fizetési fokozatba tartozó pedagógus. 

Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának 

megóvásával összefüggő, azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. Egyéb ügyekben 

értesíteni tartozik az intézmény vezetőjét, vagy helyettesét. 

 

A tagintézmény-vezetőt akadályoztatása esetén az általa megbízott óvodapedagógus 

helyettesíti. 

 

44..33..  AAZZ  AALLKKAALLMMAAZZOOTTTTAAKK  IINNTTÉÉZZMMÉÉNNYYBBEENN  TTAARRTTÓÓZZKKOODDÁÁSSII  

RREENNDDJJEE  

 

A hatályos jogszabályok alapján a nem pedagógus alkalmazottak heti munkaideje 40 

óra amelyet munkaidő beosztásuknak megfelelően az intézményben töltenek.  

Az óvodapedagógusok heti munkaideje 40 óra, ebből 32 óra kötött munkaidő, melyet a 

gyermekekkel való, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania. 

A munkaidő fennmaradó részében legfeljebb heti 4 órában a nevelést előkészítő, azzal 
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összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, 

gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az 

óvodapedagógus számára.  A kötött munkaidőn felüli időt - mely a nevelő munkával 

vagy a gyermekekkel összefüggő feladatok ellátásához szükséges - az adott feladat 

függvényében intézményben vagy azon kívül töltik. 

Az óvodapedagógus kötött munkaidőn felüli időben ellátott feladatai különösen a 

következők : 

 a foglakozásra való felkészülés, 

 a foglalkozások dokumentálása,  

 a pótlékkal elismert feladatok (munkaközösség-vezetői, gyermekvédelmi 

feladatok) ellátása, 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 eseti helyettesítés, 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 csoportok kirándulásának megszervezése,  

 ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

 városi ünnepségeken és rendezvényeken való részvétel, 

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

 nevelés nélküli munkanapon az intézményvezető által elrendelt szakmai jellegű 

munkavégzés, 

 részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében, 

 intézményi dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

 szertár rendben tartása, 

 csoportszobák, folyosó rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 

Az óvodapedagógusok számára – a kötött munkaidőn felüli – a nevelőmunkával 

összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az 

intézményvezető adja az intézményvezető-helyettes, a tagintézmény-vezető és a 

munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után.  
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Az intézmény alkalmazottainak napi munkarendjét, az intézményvezető vagy az 

intézményvezető-helyettes állapítja meg. A konkrét napi munkabeosztások 

összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását 

kell elsődlegesen figyelembe venni.  

Az alkalmazott köteles 10 perccel munkaidejének megkezdése előtt a munkahelyén 

(illetve a nevelés nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) 

megjelenni. A munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző 

nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7:20 óráig köteles jelenteni az intézmény 

vezetőjének vagy helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről 

intézkedhessen. A táppénzes papírokat legkésőbb a táppénz utolsó napját követő 3. 

munkanapon le kell adni az intézményvezetőnek. 

Az alkalmazottak munkaidejének nyilvántartására szolgáló adatlapot – a mindenkor 

hatályos jogszabályi előírások követésével – az intézményvezető készíti el, és minden 

hónap végén aláírásával hitelesíti.  

 

44..44..  BBEELLÉÉPPÉÉSS  ÉÉSS  BBEENNNNTTAARRTTÓÓZZKKOODDÁÁSS  RREENNDDJJEE  AAZZOOKK  SSZZÁÁMMÁÁRRAA,,  

AAKKIIKK  NNEEMM  ÁÁLLLLNNAAKK  JJOOGGVVIISSZZOONNYYBBAANN  AAZZ  IINNTTÉÉZZMMÉÉNNNNYYEELL  

 

44..44..11..  AA  llááttooggaattááss  rreennddjjee  

 

A gyermeket kísérő szülők kivételével, az intézménnyel jogviszonyban nem álló 

személyek az intézmény vezetőjének jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek meg. 

A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az intézmény 

vezetőjével történő egyeztetés szerint történik. 

A csoportok, és foglalkozások látogatását más személyek részére a vezető engedélyezi. 

Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az intézmény vezetője 

engedélyezheti. Ez esetben az intézmény zárása mindig legalább két személlyel 

történik. Ilyenkor ők felelnek a biztonságos zárás előírásainak betartásáért. 

Kulccsal rendelkező dolgozók- hiányzásuk esetén - kötelesek intézkedni a kulcs 

társuknak történő átadásáról. 
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Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó 

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

érkezésekor és távozásakor a gyermek átöltöztetésére, az óvodapedagógusnak és 

gondozónőnek felügyeletre átadásra, valamint a tőle való átvételre és távozásra 

szükséges. 

Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni a szülőnek, gondviselőnek a szülői 

értekezletre való érkezésekor, illetve a meghívottaknak az intézmény valamely 

rendezvényén való tartózkodásakor. 

 

44..44..22..    AAzz  SSZZMMSSZZ  aallkkaallmmaazzáássaa  sszzeemmppoonnttjjáábbóóll  iiddeeggeenn    

 

Minden természetes személy, aki nem áll közalkalmazotti, vagy egyéb munkavégzésre 

irányuló jogviszonyban az intézménnyel idegennek számít. 

Az idegenek közül speciális idegennek minősül az intézmény nevelésében álló 

gyermek szülője, törvényes képviselője – a továbbiakban szülő - aki e mivoltának 

kellő igazolása után tartózkodhat az intézmény erre kijelölt területén. 

 

44..44..33..  SSzzaannkkcciióókk  

 

Ha a szülő e szabályt megszegi az intézmény bármely alkalmazottja - figyelmezetés 

után – jogosult a szülőt az intézmény helyiségeiből kiutasítani és ellene a szükséges 

hatósági eljárást kezdeményezni. 

Az egyéb engedély nélkül benntartózkodó idegenek eltávolítása érdekében szükség 

esetén alkalmazni kell a rendkívüli eseménykor követendő szabályokat, illetve szükség 

esetén kérni kell a rendőrség közreműködését.  

Az illetéktelenül bent tartózkodóval szemben intézkedésre – figyelmeztetés után – az 

intézmény bármely közalkalmazottja jogosult és köteles! 
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55..  AAZZ  IINNTTÉÉZZMMÉÉNNYY  SSZZEERRVVEEZZEETTII  FFEELLÉÉPPÍÍTTÉÉSSEE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55..11..  AAZZ  IINNTTÉÉZZMMÉÉNNYY  VVEEZZEETTŐŐII  

 

 

Magasabb vezető beosztású:   

 intézményvezető 

 a székhely intézményben: intézményvezető-helyettes 

 a tagintézményben: tagintézmény-vezető 

Az intézmény alkalmazotti közösségét a székhelyén és telephelyén foglalkoztatott 

valamennyi közalkalmazott alkotja. Ezen belül közösséget alkotnak a székhelyen 

foglalkoztatott és a tagintézményben foglalkoztatott közalkalmazottak. 

Az intézmény nevelőtestületét a székhelyén és telephelyén foglalkoztatott 

óvodapedagógusok alkotják. A székhelyen, valamint a tagintézményben működő 

óvodapedagógusok önálló közösséget is alkotnak.  

Szakmai munkaközösséget hozhatnak létre az óvodapedagógusok azonos feladatok 

ellátására a székhelyen és a tagintézményben. 

A gondozónők a székhely, a boldogkőújfalui és boldogkőváraljai tagintézmények 

egységes óvoda-bölcsődei csoportjában látják el feladataikat. 

A pedagógiai asszisztens a csoportokban az óvodapedagógus munkáját segíti. 
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Az intézmény székhelyén és a tagintézményekben a dajkák önálló csoportot alkotnak.  

Az óvodatitkár az intézményvezetőhöz közvetlenül beosztott ügyintéző. 

Technikai alkalmazott: Abaújszántón 1 fő fűtő, karbantartó, 3 fő konyhai dolgozó. 

  

55..22..  AA  VVEEZZEETTŐŐKK  KKÖÖZZÖÖTTTTII  FFEELLAADDAATTEELLOOSSZZTTÁÁSS  

 

55..22..11..  IInnttéézzmméénnyyvveezzeettőő  

 

Az intézményvezető az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. 

Az intézményvezető felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a 2011. évi CXC. 

törvény a nemzeti köznevelésről állapítja meg. 

 

Az Nkt. 69. § A köznevelési intézmény vezetője  

 felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, 

 gyakorolja a munkáltatói jogokat, 

 dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet 

jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más 

hatáskörébe, 

 felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, 

 jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, 

 képviseli az intézményt. 

A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel 

 a pedagógiai munkáért, 

 a nevelőtestület vezetéséért, 

 a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk 

szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, 

 a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges 

személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, 

 a nemzeti és óvodai ünnepek, hagyományok munkarendhez igazodó, méltó 

megszervezéséért, 



 

 

 

 
31. 

oldal 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, 

 a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 

 a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a szülői szervezettel való 

megfelelő együttműködésért, 

 a gyermekbaleset megelőzéséért, 

 a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, 

 a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. 

A köznevelési intézmény vezetője a pedagógiai munkáért való felelőssége körében 

szakmai ellenőrzést indíthat az intézményben végzett nevelő és oktató munka, 

egyes alkalmazott munkája színvonalának külső szakértővel történő értékelése 

céljából. 

 

FFeellaaddaattaa::  

 

 a belső ellenőrzési- és a teljesítményértékelési rendszer működtetése, 

 a gyermekvédelmi munka irányítása, a szülők tájékoztatása a nevelési év 

kezdetekor, hogy gyermekvédelmi ügyekben kit, mikor és hol kereshetnek meg, 

 a gyermek fejlődésével kapcsolatos tájékoztatás megszervezése, 

 a gyermekek felügyeletének megszervezése a nevelés nélküli munkanapokon, 

ha a szülők azt igénylik, 

 a szülők írásbeli nyilatkozatának beszerzése minden olyan döntéshez, amelyből 

a szülőre fizetési kötelezettség hárul, 

 az óvodába és az egységes óvoda-bölcsődébe felvett gyermekek nyilvántartása, 

az illetékes jegyző értesítése, ha olyan gyermeket vett fel, vett át, akinek 

lakóhelye nem az intézmény székhelyén van, a gyámhatóság értesítése, ha a 

felvételt a gyámhatóság kezdeményezte,  

 a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatos igazolások 

kiadása, jogszabály szerinti javaslatok megtétele, 

 a szülők értesítése az intézmény nyári zárva tartásáról, a nevelés nélküli 

munkanapokról, a felvétellel, átvétellel, az óvodai és egységes óvoda-bölcsődei 

elhelyezés megszűnésével kapcsolatos döntésekről, az igazolatlan mulasztás 
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következményeiről, a nyilvántartásból való törlésről, továbbá minden olyan 

intézkedésről, amire az értesítést jogszabály előírja. 

 a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtása, 

 az intézmény ügyintézésének, irat- és adatkezelésének, adattovábbításának 

szabályossága,  

 a munka- és balesetvédelmi, valamint tűzvédelmi előírások betartása, 

 a nem dohányzók védelmére előírt feltételek biztosítása, 

 dokumentációk iktatása és a kapcsolódó jelentések továbbítása, 

 az intézmény költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásának 

szükségessége, és az igénybe vett szolgáltatás mértékénél az elvárható 

takarékosság betartása. 

 

KKiizzáárróóllaaggooss  jjooggkköörréébbee  ttaarrttoozziikk::  

 

 a teljes munkáltatói jogkör gyakorlása, a székhely és a tagintézményben 

foglalkoztatottak tekintetében, a tagintézményben a tagintézmény-vezető 

véleményének kikérésével, 

 a kötelezettségvállalás, 

 a kiadmányozás (aláírás), 

 a fenntartó előtti képviselet. 

 

 

55..22..22..  IInnttéézzmméénnyyvveezzeettőő--hheellyyeetttteess  

 

Az intézményvezető akadályoztatása esetén korlátozott jogkörben – el nem halasztható 

ügyek intézésével – ellátja az intézményvezető helyettesítését.  

Az intézményvezető tartós távollétében teljes jogkörrel helyettesíti. Tartós távollétnek 

minősül a két hetet meghaladó távollét.  
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Munkája során, a nevelőmunkát segítő alkalmazottak irányítójaként minden 

intézkedésekor tekintettel van a nevelőtestület döntéseire, szoros kapcsolatban áll az 

óvodatitkárral. 

 

KKöözzrreemműűkkööddiikk::  

 

 a belső ellenőrzési- és a teljesítményértékelési rendszer működtetésében, 

 a tagintézményekkel való együttműködésben, 

 a nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletek előkészítésében, 

 a munkaközösségi tagok szakmai munkájának ellenőrzésében a nevelőtestület által 

kiemelt területen, 

 a gyermekvédelmi feladatok megszervezésében és ellátásában, 

 a gyermekek felügyeletének megszervezésében a nevelés nélküli munkanapokon, 

ha a szülők azt igénylik, 

 a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésében,  

 az intézmény ügyintézésének, irat- és adatkezelésének, adattovábbításának 

szabályosságában,  

 a gyermekbaleset megelőzésében,  

 a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezésében,  

 a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásában, 

 a munka- és balesetvédelmi, valamint tűzvédelmi előírások betartatásában, 

 az intézményi hagyományok őrzésével, az ünnepélyek szervezésével kapcsolatos 

feladatok ellátásában, 

 segíti a pályázati dokumentáció elkészítését, kutatja a forrásbővítés lehetőségeit, 

 ellenőrzi a nevelőmunka éves munkatervében meghatározott feladatait. 

 

55..22..22..11  AAzz  iinnttéézzmméénnyy  vveezzeettőőjjee  ffeellaaddaattaatt--  ééss  hhaattáásskköörréébbőőll  ááttrruuhháázzzzaa  aazz  

iinnttéézzmméénnyyvveezzeettőő--hheellyyeetttteessrree::  

 

 az intézményben működő munkaközösségek és munkacsoportok tevékenységének 

irányítását,  
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 a belső helyettesítés-kijelölését és dokumentálását, 

 a technikai alkalmazottak munkájának irányítását,  

 a rendelkezésére bocsátott eszközök, és források segítségével biztosítja a technikai 

dolgozók munkájának feltételeit, 

 a balesetek nyilvántartását és a hivatalos szervekhez történő bejelentéssel 

kapcsolatos feladatok ellátását, 

 az udvari eszközök állapotának, biztonságosságának rendszeres felül vizsgálatát, 

 az udvari játékok ellenőrzésével kapcsolatos dokumentumok vezetését. 

 

55..22..33..  TTaaggiinnttéézzmméénnyy--vveezzeettőő  

 

Az intézményvezető irányítása mellett szervezi a tagintézmény munkáját, képviseli a 

tagintézményt. 

Szoros kapcsolatot tart a székhelyintézménnyel, biztosítja az információk továbbítását 

a tagintézménybe.  

FFeelleellőőss::  

 

 

A tagintézményben : 

 

 felel a szakszerű és törvényes működésért, gazdálkodásért, 

 a pedagógiai munkáért, 

 a nevelőtestület vezetéséért, 

 a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges 

személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, 

 a nemzeti és óvodai ünnepek, hagyományok munkarendhez igazodó, méltó 

megszervezéséért, 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, 

 a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 

 a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a szülői szervezettel való 

megfelelő együttműködésért, 
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 a gyermekbaleset megelőzéséért, 

 a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, 

 a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. 

 

FFeellaaddaattaa::  

 

 közreműködés az intézményi szabályzatok elkészítésében, 

 közreműködés a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítésében, 

végrehajtásuk szakszerű megszervezésében és ellenőrzésében, 

 a belső ellenőrzési- és a teljesítményértékelési rendszer működtetése, 

 a gyermekvédelmi munka irányítása, a szülők tájékoztatása a nevelési év 

kezdetekor, hogy gyermekvédelmi ügyekben kit, mikor és hol kereshetnek meg, 

 a gyermek fejlődésével kapcsolatos tájékoztatás megszervezése, 

 a gyermekek felügyeletének megszervezése a nevelés nélküli munkanapokon, 

ha a szülők azt igénylik, 

 a szülők írásbeli nyilatkozatának beszerzése minden olyan döntéshez, amelyből 

a szülőre fizetési kötelezettség hárul, 

 az óvodába és az egységes óvoda-bölcsődébe felvett gyermekek nyilvántartása, 

az illetékes jegyző értesítése, ha olyan gyermeket vett fel, vett át, akinek 

lakóhelye nem az intézmény székhelyén van, a gyámhatóság értesítése, ha a 

felvételt a gyámhatóság kezdeményezte,  

 a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatos igazolások 

kiadása, jogszabály szerinti javaslatok megtétele, 

 a szülők értesítése az intézmény nyári zárva tartásáról, a nevelés nélküli 

munkanapokról, a felvétellel, átvétellel, az óvodai és egységes óvoda-bölcsődei 

elhelyezés megszűnésével kapcsolatos döntésekről, az igazolatlan mulasztás 

következményeiről, a nyilvántartásból való törlésről, továbbá minden olyan 

intézkedésről, amire az értesítést jogszabály előírja. 

 a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtása, 

 az intézmény ügyintézésének, irat- és adatkezelésének, adattovábbításának 

szabályossága,  
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 a munka- és balesetvédelmi, valamint tűzvédelmi előírások betartása, 

 a nem dohányzók védelmére előírt feltételek biztosítása, 

 dokumentációk iktatása és a kapcsolódó jelentések továbbítása, 

 az intézmény költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásának 

szükségessége, és az igénybe vett szolgáltatás mértékénél az elvárható 

takarékosság betartása. 

 

BBeesszzáámmoolláássii  kköötteelleezzeettttssééggee::  

 

 az intézmény vezetője felé írásban adott év júniusában, 

 nevelőtestület felé a testületi értekezleteken szóban. 

 

 

55..22..44..  SSzzaakkmmaaii  mmuunnkkaakköözzöösssséégg  vveezzeettőő  

 

Az intézmény vezetője bízza meg a nevelőtestület javaslatára határozott időre, 

legfeljebb 5 évre. Megbízatása többször meghosszabbítható. Az intézményvezetés 

felelős tagja, aki munkáját megbízása és az éves munkatervben szabályozottak alapján 

felelősséggel végzi. 

MMeeggbbíízzáássáánnaakk  eellvveeii  aazz  iinnttéézzmméénnyybbeenn::  

 

 a nevelőtestület által elismert szaktudás,  

 a testület által kiemelt feladatként választott területen kiemelkedő gyakorlat, 

 a továbbképzéseken való aktív részvétel, 

 jó szervező, irányító és kiváló pedagógiai érzék, 

 együttműködési készség az intézmény vezetőjével, valamint a vezetői teammel a 

szakmai módszertani feladatokban. 

 

 

 



 

 

 

 
37. 

oldal 

FFeellaaddaattaa::  

 

 a munkaközösség szakmai munkájának irányítása, 

 az éves munkatervben megjelölt feladatainak ellátása, 

 a pedagógiai program és az intézmény éves munkaterve alapján a 

munkaközösség éves programjának összeállítása, 

 a szakmai munkaközösség munkájának tervezése, előkészítése, levezetése, 

 az adott területen a folyamatos fejlődés elősegítése, 

 a szakmai innovációk összhangjára való törekvés a pedagógiai programmal 

valamint az intézmény munkatervével, 

 bemutatók előkészítése,  

 a belső továbbképzés szervezésében való közreműködés, 

 a szakirodalom figyelemmel kísérése, új módszerek felkutatása, a nevelőtestület 

döntése alapján a gyakorlatba történő integrálás irányítása, 

 a beszámoló elkészítése a hatáskörébe átruházott területen, 

 hiteles beszámolók készítése. 

BBeesszzáámmoolláássii  kköötteelleezzeettttssééggee  vvaann::  

 

 Az intézmény vezetője felé írásban adott év júniusában, 

 nevelőtestület felé a testületi értekezleteken szóban. 

 

55..22..44..11  AAzz  iinnttéézzmméénnyy  vveezzeettőőjjee  ffeellaaddaattaa--  ééss  hhaattáásskköörréébbőőll  ááttrruuhháázzzzaa  aa  sszzaakkmmaaii  

mmuunnkkaakköözzöösssséégg  vveezzeettőőjjéérree::  

 

 a szakmai munkaközösség képviseletét külső szakmai fórumokon (állásfoglalásai, 

javaslatai előtt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjait),  

 a szakmai munkaközösség munkájának tervezését, önálló felelős vezetését, 

 a munkaközösség tevékenységének irányítását, a munkaközösségi tagok szakmai 

munkájának ellenőrzését a nevelőtestület által kiemelt területen, 

 a nevelőmunka éves munkatervében meghatározott feladatainak ellenőrzését. 
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55..22..55..  AA  sszzaakkmmaaii  mmuunnkkaakköözzöössssééggeekk  mműűkkööddéésséénneekk  sszzaabbáállyyaaii  

 

A szakmai munkaközösség dönt 

 működési rendjéről és munkaprogramjáról, 

 szakterületén a nevelőtestület által átruházott kérdésekről. 

A szakmai munkaközösség – szakterületét érintően – véleményezi a nevelési 

intézményben folyó pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz a 

továbbfejlesztésére. 

A szakmai munkaközösség véleményét be kell szerezni – szakterületét érintően – 

 a pedagógiai program, továbbképzési program elfogadásához, 

 az óvodai nevelést segítő eszközök, szakkönyvek kiválasztásához. 

A szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény szakmai munkájának 

irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében. Összegző véleménye 

figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljárásában. 

Gondoskodik a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak nevelő munkájának 

szakmai segítéséről.  

A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a munkaközösség 

véleményének kikérésével az intézményvezető bíz meg legfeljebb öt évre.  

A szakmai munkaközösség éves terv szerint végzi munkáját. A munkaközösség tagjai 

havonta megbeszélést tartanak, ahol értékelik az addig végzett munkájukat, és 

megbeszélik a következő hónap feladatait. 

A sikeres működéshez körültekintő, átgondolt, összehangolt szervezés szükséges. 

Abaújszántón a pedagógiai program szerint működő speciális játszószobák minél 

hatékonyabb működése érdekében, a játszószobáknak megfelelően zene, kézműves és 

torna munkaközösségek működnek. Az  óvodapedagógus tehetsége, érdeklődése, 

speciális képzettsége alapján munkaidejében „párhuzamos pedagógiai 

tevékenységként” játszószobákban is dolgozik, és ennek megfelelően vesz részt a 

munkaközösségek munkájában,  egy-egy óvodapedagógus több munkaközösségnek is 

tagja. 

A fonyi, a gibárti és a boldogkőújfalui tagintézményben közösen működtetik a 

környezetvédelmi munkaközösséget. 
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A szakmai munkaközösségeken kívül a székhely és a tagintézményekben is szakmai 

munkacsoportok működnek, melyek a munkaközösségekhez hasonlóan végzik 

munkájukat. Ilyen munkacsoportok a „környezetvédelmi”, az „integrációs” és „az 

óvodából az iskolába való  átmenetet segítő” munkacsoport.  Munkájukat éves munkaterv 

alapján, a szakmai munkaközösségekhez hasonlóan végzik. 

 

55..22..66..  AAzz  iinnttéézzmméénnyybbeenn  mműűkkööddőő  sszzaakkmmaaii  mmuunnkkaakköözzöössssééggeekk  

kkaappccssoollaattttaarrttáássáánnaakk  rreennddjjee  

 

A munkaközösségek negyedévente közös megbeszéléseket tartanak, ahol megismerik 

egymás munkáját, tapasztalatot cserélnek, új módszerek, eljárások kidolgozására, 

továbbadására adnak lehetőséget. Szakmai, módszertani kérdésekben segítséget adnak 

az intézményben folyó nevelőmunka tervezéséhez, szervezéséhez.  

55..33..  AA  TTAAGGIINNTTÉÉZZMMÉÉNNYYEEKKKKEELL  VVAALLÓÓ  KKAAPPCCSSOOLLAATTTTAARRTTÁÁSS  

RREENNDDJJEE  

 

A székhely és tagintézmények közötti kapcsolattartás folyamatos. Az intézmény 

vezetője havonta és szükség esetén ellátogat a tagintézményekbe. A tagintézmények 

vezetői havonta egy alkalommal vezetői értekezleten vesznek részt a 

székhelyintézményben. Minden egyéb esetben telefonos vagy e-mail kapcsolatot, 

illetve szükség esetén személyes megbeszélést tartanak. 

 

55..44..  AA  VVEEZZEETTŐŐKK  KKÖÖZZÖÖTTTTII  EEGGYYÜÜTTTTMMŰŰKKÖÖDDÉÉSS  

 

A vezetői team, amely a magasabb beosztású vezetők és a vezető beosztású 

közalkalmazottakból áll, konzultatív testület, amely igény szerint, bármelyik tag 

kezdeményezésére összeülhet. Véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik, és 

közreműködik mindazon ügyekben, amelyekben az intézmény vezetője azt 

szükségesnek látja. A vezetők az értekezleteken beszámolnak a szervezeti egységek 
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működéséről, a kiemelkedő teljesítményekről, a hiányosságokról, a problémákról, 

valamint azok megoldási módjáról.  

A megbeszéléseket az intézmény vezetője készíti elő és vezeti, melyről írásban 

emlékeztető feljegyzés készül.  

A vezető-helyettes munkája során, a nevelőmunkát segítő alkalmazottak irányítójaként 

minden intézkedésekor tekintettel van a nevelőtestület döntéseire. Munkája során 

szoros kapcsolatban áll az óvodatitkárral. 

A munkaközösség vezetők a vezetői team tagjaiként átruházott feladataikat 

felelősséggel, önállóan látják el. A vezetői team ülésein beszámolási kötelezettséggel 

tartoznak. 

A vezetői, vagy a kibővített vezetői testület megbeszélésein –a téma függvényében- 

alkalmanként, az intézmény vezetőjének meghívása alapján az alkalmazotti kör más 

tagja is részt vesz a közvetlen kommunikáció érdekében. 

A vezetői team tagjai a megbeszéléseken beszámolnak a vezetésük alá tartozó 

szervezeti egységek működéséről, illetve továbbítják az információkat az 

értekezleteken született döntésekről az irányításuk alatt lévő szervezeti egységnek, 

továbbá a szervezeti egységektől a vezető felé. 

Rendkívüli  vezetői értekezletet az intézmény vezetője, az általános munkaidőn belül 

bármikor összehívhat. 

 

55..55..  AA  NNEEVVEELLŐŐTTEESSTTÜÜLLEETT    

 

 

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

oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve.  

A nevelőtestület tagja az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő 

alkalmazottja, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú iskolai 

végzettségű alkalmazottja. A nevelőtestület nevelési és oktatási kérdésekben, az 

intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint a Közoktatási Törvényben és 

más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig 

véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 
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A nevelőtestület meghatározza működésének és döntéshozatalának rendjét. 

A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik : 

 a pedagógiai program és módosításának elfogadása, 

 a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása, 

 az intézmény éves munkatervének elkészítése és elfogadása, 

 az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása, 

 a továbbképzési program elfogadása, 

 a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, 

 a házirend elfogadása, 

 az esélyegyenlőségi terv elfogadása, 

 az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő 

szakmai vélemény kialakítása, 

 és a jogszabályban meghatározott más ügyek. 

 az intézményben vezető feladatokat ellátók és a pedagógus – munkakörben 

foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjai, valamint az értékelés 

rendje, 

 

Véleményezési jogkörrel a nevelőtestület a magasabb jogszabályok alapján a 

következő esetekben rendelkezik: 

 az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, 

 az intézményvezető-helyettes megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt; 

 a költségvetésében szakmai célokra, rendelkezésre álló pénzeszközök 

felhasználásának megtervezésében, 

 az intézmény beruházási és fejlesztési terveinek megállapításában, 

 külön jogszabályban meghatározott ügyekben. 

 

Véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet a nevelőtestület, az intézmény 

működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.  

 

Az intézmény vezetője az előterjesztés írásos anyagát a nevelőtestületi értekezlet előtt 

legalább két nappal átadja a nevelőtestületnek, átruházott döntési, véleményezési 
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jogkör esetén az érintett bizottságnak, munkaközösségnek, valamint gondoskodik 

annak közzétételéről. 

Az átruházott jogkör szerinti bizottság, munkaközösség az értekezleten szóban 

ismerteti a kialakított véleményt a nevelőtestület előtt, írásos beszámolóját benyújtja 

az intézmény vezetőjének. 

Az át nem ruházható jogkörű nevelőtestületi döntéshez kapcsolódó véleményt a 

nevelőtestület szóban fejti ki, a véleményt a jegyzőkönyv tartalmazza. A nevelőtestület 

ezt követően hozza meg döntését a szabályzatok, programok elfogadásáról.  

A nevelőtestületi értekezletek időpontját és napirendjét az intézmény munkaterve 

határozza meg. 

 

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

A nevelőtestület értekezleteit az intézmény munkatervében meghatározott napirenddel 

és időponttal az intézmény vezetője hívja össze. 

Az intézmény vezetője szükség esetén rendkívüli nevelőtestületi értekezlet 

összehívásáról is intézkedhet, vagy a nevelőtestülettel rövid megbeszélést tarthat. 

Rendkívüli értekezlet összehívását a nevelőtestület is kezdeményezheti tagjai 

egyharmadának aláírásával, valamint az ok és a cél megjelölésével. Az értekezletet a 

foglalkozási időn kívül a kezdeményezéstől számított 8 napon belül össze kell hívni. 

Amennyiben a Szülői Szervezet (közösség) kezdeményezi a nevelőtestület 

összehívását, a kezdeményezés elfogadásáról a nevelőtestület dönt. 

 

A magasabb jogszabályokban megfogalmazottak szerint: 

 a nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 2/3-a 

jelen van, 

 a nevelőtestület döntéseit - ha erről magasabb jogszabály, illetve az SZMSZ 

másként nem rendelkezik, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, 

 a nevelőtestület személyi kérdésekben - a nevelőtestület többségének kérésére - 

titkos szavazással is dönthet; ebben az esetben szavazatszámláló bizottságot jelöl ki 

a nevelőtestület tagjai közül. A szavazatok egyenlősége esetén az intézmény 

vezetőjének szavazata dönt.  
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A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet a 

jegyzőkönyvvezető ír alá és két résztvevő óvodapedagógus hitelesíti. A 

jegyzőkönyvhöz minden esetben csatolni kell a jelenléti ívet. 

 

55..55..11..  AA  nneevveellőőtteessttüülleett  ffeellaaddaattkköörréébbee  ttaarrttoozzóó  üüggyyeekk  ááttrruuhháázzáássáárraa,,  ttoovváábbbbáá  aa  

ffeellaaddaattookk  eellllááttáássáávvaall  mmeeggbbíízzootttt  bbeesszzáámmoolláássáárraa  vvoonnaattkkoozzóó  

rreennddeellkkeezzéésseekk  

 

A nevelőtestület a feladatai ellátása során, a döntései előkészítésére, a véleményének 

kialakításához szükséges előzetes kutatások, összefoglalók, egyéb írásos anyagok 

elkészítésére, részfeladatok elvégzésére tagjait megbízhatja.  

Az egyes feladatok elvégzésére történő megbízást a nevelőtestület által megbízott 

munkacsoport vezetője is megteheti.  

A megbízott, a rábízott feladatot legjobb tudása szerint köteles ellátni.  

Az intézmény nevelőtestülete – feladatkörének részleges átadásával – állandó 

bizottságokat hozhat létre feladat és hatáskörrel, valamint jogosultságokkal. 

A nevelőtestület nem ruházhatja át a következő jogköreit, amelyben döntési 

kompetenciát gyakorol: 

 a Pedagógiai Program elfogadását, 

 a Szervezeti és Működési szabályzat elfogadását, 

 a Házirend elfogadását, 

 a Munkaterv elfogadását, 

 Továbbképzési program, 

 az intézményre vonatkozó átfogó elemzés elfogadását, 

 a beszámoló elfogadását. 
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55..66..  AAZZ  IINNTTÉÉZZMMÉÉNNYY  VVEEZZEETTŐŐSSÉÉGGEE  ÉÉSS  AA  NNEEVVEELLŐŐTTEESSTTÜÜLLEETT  

 

A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az intézmény vezetőjének 

a segítségével a megbízott óvodapedagógus vezetők, és a választott képviselők útján 

valósul meg. 

A kapcsolattartás fórumai a vezetőség ülései, a különböző értekezletek, a 

megbeszélések, és a pedagógiai eszmecserék. 

E fórumok időpontját az intézményi munkaterv határozza meg. A vezetőség az 

aktuális feladatokról értesíti a nevelőket. 

55..77..  AAZZ  AALLKKAALLMMAAZZOOTTTTII  KKÖÖZZÖÖSSSSÉÉGG  

 

 

Az alkalmazotti közösséget az intézményben foglalkoztatott valamennyi dolgozó 

(közalkalmazott) alkotja. 

Az intézmény közalkalmazottainak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az 

intézményen belüli érdekképviseleti lehetőségeit a magasabb jogszabályok - 

elsősorban a Munka Törvénykönyve, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a 

Nemzeti Köznevelési Törvény, illetve az ehhez kapcsoló rendeletek rögzítik. 

Az intézmény dolgozóit a Nemzeti Köznevelési Törvény előírásai alapján 

megállapított munkakörökre a fenntartó által engedélyezett létszámban az intézmény 

vezetője alkalmazza. Az intézmény dolgozói munkaköri leírásuk alapján végzik 

munkájukat, melyet munkába állásukkal egyidejűleg az intézmény vezetője aláírásuk 

megtételével részükre átad. 

Az alkalmazotti közösséget véleményezési jog illeti meg az intézmény átszervezésével 

(megszüntetésével), feladatának megváltozásával, nevének megállapításával, 

költségvetésének meghatározásával és módosításával, az intézmény vezetőjének 

megbízásával összefüggő döntésekben. 

A véleményezési jog gyakorlásának fóruma az alkalmazotti értekezlet. 

A teljes alkalmazotti közösséget az intézmény vezetője  hívja össze minden esetben, 

amikor ezt jogszabály előírja, vagy az intézmény egész működését érintő kérdések 

tárgyalására kerül sor.  
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Az alkalmazotti értekezletet a véleményezési jogkörébe tartozó fenntartói döntések 

meghozatala előtt kell összehívni.  Az értekezlet megtartásához a dolgozóknak 

legalább 2/3-os jelenléte szükséges. Az alkalmazotti értekezlet maga határozza meg, 

hogy milyen módon alakítja ki véleményét. 

 

55..88..      AA  VVEEZZEETTŐŐ  ÉÉSS  AAZZ  AALLKKAALLMMAAZZOOTTTTII  KKÖÖZZÖÖSSSSÉÉGG  

KKAAPPCCSSOOLLAATTTTAARRTTÁÁSSII  RREENNDDJJEE  

 

Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét – a megbízott vezetők és a 

választott közösségi képviselők segítségével – az intézmény vezetője fogja össze. A 

kapcsolattartásnak különböző formái vannak, melyek közül mindig azt kell 

alkalmazni, amelyik a legmegfelelőbben szolgálja az együttműködést: értekezletek, 

megbeszélések, fórumok. 

A belső kapcsolattartás általános szabálya, hogy a különböző döntési fórumokra, 

nevelőtestületi-, alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a 

döntési, egyetértési, és véleményezési jogot gyakorló közösségek által delegált 

képviselőt meg kell hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Az 

értekezlet jegyzőkönyvét a nevelőtestület munkatervben megbízott tagja vezeti. 

Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit magasabb jogszabályban 

meghatározott jogok illetik meg. Részvételi jog illeti meg az intézmény minden 

dolgozóját és közösségét azokon a rendezvényeken, amelyekre meghívót kap.  

Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg az intézménnyel közalkalmazotti 

jogviszonyban álló minden személyt és közösséget. Az elhangzott javaslatokat és 

véleményeket a döntés előkészítése során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie 

kell. A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel 

kapcsolatos álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel közölnie kell. 

Egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott 

kérdésben csak úgy rendelkezhet, ha a hatályos jogszabályok szerint az egyetértésre 

jogosult személy, vagy közösség az intézkedéssel ténylegesen egyetért.



 

 

 

 
46. 

oldal 

66..  AAZZ  IINNTTÉÉZZMMÉÉNNYY  BBEELLSSŐŐ  EELLLLEENNŐŐRRZZÉÉSSÉÉNNEEKK  

RREENNDDJJEE  

 

A belső ellenőrzés intézményünkben a bizalom elvére épül. Feltételezi, hogy 

mindenkinek érdeke, hogy jó munkát végezzen, az intézmény jól működjön, az 

igénybevevők számára megfelelő szolgáltatást nyújtson.  

Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a 

szakmai feladatok végrehajtásának ellenőrzése az intézményvezető feladata. 

Ellenőrzési joga és kötelessége kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára, az 

általuk végzett munka helyességére és eredményességére, vagyis az intézmény teljes 

működésére. 

A hatékony és jogszerű működéshez rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési 

rendszer működtetése szükséges. E rendszer alapjait az e szabályzatban foglaltak 

mellett az intézmény vezetőinek és pedagógusainak munkaköri leírása, valamint az 

intézmény teljesítményértékelési rendszere teremti meg.  

A belső ellenőrzési rendszer átfogja az óvodai és egységes óvoda-bölcsődei nevelő- 

gondozó munka egészét. Biztosítja, hogy az ellenőrzés során felmerülő hibák feltárása 

időben történjen, fokozza a munka hatékonyságát, szempontokat szolgáltat a kiemelt 

munkavégzésért járó kereset-kiegészítés odaítéléséhez. 

A folyamatos belső ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért az intézmény 

vezetője felelős.  

Az ellenőrzési tervet az intézmény vezetője készíti el a tagintézmények- vezetőinek, a 

vezető-helyettes és a szakmai munkaközösség vezetők javaslatai alapján. Az 

ellenőrzési terv része az éves munkatervnek. 

Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzött közalkalmazott nevét, az ellenőrzés 

területét, módszerét és ütemezését. 

A tervezett, bejelentett ellenőrzések mellett alkalomszerűen, illetve az ellenőrzés 

természetének megfelelően bejelentés nélkül, spontán is sor kerülhet ellenőrzésre. 

Erről az intézmény vezetője dönt. Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet a vezető-

helyettes, tagintézményben a tagintézmény-vezető és a szakmai munkaközösségek 

vezetői. 
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A nevelési év záró értekezletén értékeljük a pedagógiai munka belső ellenőrzésének 

eredményeit, illetve az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait, megállapítva az 

esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. 

 

66..11..  AAZZ  EELLLLEENNŐŐRRZZÉÉSS  KKÖÖVVEETTEELLMMÉÉNNYYEEII  

 

Az ellenőrzést elsősorban az intézmény vezetője végzi. Egyes nevelési területek 

ellenőrzésébe bevonja a vezető-helyettest, a tagintézmény-vezetőket és a szakmai 

munkaközösségek és munkacsoportok vezetőit. 

Az  ellenőrzések területei: 

 szakmai-pedagógiai tevékenység ellenőrzése 

 munkáltatói jogkörből adódó ellenőrzés 

 tanügy-igazgatási feladatok ellenőrzése. 

Az ellenőrzés változatos módszerekkel történik. (Dokumentumelemzés, feltételek 

vizsgálata, megfigyelések, mérések, kérdőív, beszélgetés). A vezető ellenőrzésén kívül 

a pedagógusok írásos értékelése dokumentálja (regisztrálja) az egyes gyermek és a 

csoport fejlődését, a pedagógiai feladatok megvalósulását. 

 

Az ellenőrzés célja: 

 segítse elő az intézményben a  nevelés - gondozás, minél teljesebb kielégítését, 

 a nevelési terv követelményeinek megfelelően kérje számon az óvodapedagógustól 

és a gondozónőtől az eredményeket, 

 segítse a szakmai, gazdálkodási és egyéb feladatok legésszerűbb, leggazdaságosabb 

ellátását, továbbá a belső rendet, a közös tulajdon védelmét, 

 legyen a fegyelmezett munka elérésének eszköze, 

 támogassa a helyes kezdeményezéseket, ugyanakkor kellő időben jelezze az 

intézmény működése során felmerülő megalapozatlan vagy helytelennek minősülő 

intézkedéseket, hibákat, hiányosságokat is, 

 segítse a vezetői utasítások végrehajtását, 

 járuljon hozzá a hibák, hiányosságok, szabálytalanságok megelőzéséhez, 

  a gazdálkodási fegyelem és a gazdálkodás javításához.   
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66..22..  AAZZ  EELLLLEENNŐŐRRZZÉÉSS  FFAAJJTTÁÁII    

 

66..22..11..  TTeerrvvsszzeerrűű,,  eellőőrree  mmeeggbbeesszzéélltt  sszzeemmppoonnttookk  sszzeerriinnttii  eelllleennőőrrzzééss    

 

Intézményvezető, intézményvezető-helyettes és tagintézmény-vezető esetében: 

 

 a nevelőtestület és az alkalmazotti közösség vezetésének, 

 a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítésének, végrehajtásuk 

szakszerű megszervezésének, 

 a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges 

személyi és tárgyi feltételek biztosításának, 

 a nemzeti és óvodai ünnepek, hagyományok munkarendhez igazodó, méltó 

megszervezésének, 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezésének és ellátásának, 

 a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek a megteremtése, 

 a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a szülői szervezettel való 

megfelelő együttműködésnek, 

 a gyermekbaleset megelőzésének, 

 a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezésének, 

 a pedagógus etika normáinak betartásának és betartatásának 

ellenőrzése. 

Szakmai munkaközösség-vezető esetében: 

 

 a munkaközösség szakmai irányításának, 

 az éves munkatervben megjelölt feladatok ellátásának, 

 a szakmai munkaközösségi munka tervezésének,  

 az adott területen a folyamatos fejlődés elősegítésének, 

 a szakmai innovációk összhangjára való törekvésének, 

 bemutatók előkészítésének, lebonyolításának,  

 a belső továbbképzés szervezésében való közreműködésének, 

 a beszámoló elkészítésének ellenőrzése. 
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ÓÓvvooddaappeeddaaggóógguuss  eesseettéébbeenn::  

 

 a gyermekekkel való bánásmód, 

 a csoporttal kapcsolatos dokumentációk vezetésének, 

 a csoportok szokásrendjének, 

 csoportlátogatás során a kiemelt feladatok, 

 szülői értekezletek, nyílt napok, 

 ünnepélyek anyagának összeállítása, megtartásának ellenőrzése. 

KKiissggyyeerrmmeekkggoonnddoozzóó  eesseettéébbeenn::  

 

 a gyermekekkel való bánásmód, 

 a gondozási tevékenységek szakszerű ellátásának, 

 a csoport szokásrendjének, 

 a csoporttal kapcsolatos dokumentáció vezetésének ellenőrzése. 

DDaajjkkaa  eesseettéébbeenn::  

 

 az intézmény rendjének, tisztaságának, 

 a Népegészségügyi Intézet előírásainak betartása, 

 a gyermekekkel való bánásmód, 

 az óvodapedagógusokkal való együttműködés ellenőrzése. 

PPeeddaaggóóggiiaaii  aasssszziisszztteennss  eesseettéébbeenn::  

 

 a gyermekekkel való bánásmód, 

 az óvodapedagógusokkal való együttműködés ellenőrzése. 

KKoonnyyhhaaii  ddoollggoozzóókk  eesseettéébbeenn::  

 

 ÁNTSZ előírásainak betartása. 

66..22..22..  SSppoonnttáánn,,  aallkkaalloommsszzeerrűű  eelllleennőőrrzzééss  

 

 a problémák feltárása, megoldása érdekében, 

 a napi felkészültség felmérésének érdekében. 
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Az ellenőrzési terv - lásd: Munkatervben - tartalmazza az ellenőrzés területeit, 

módszerét és ütemezését. 

66..33..  TTEELLJJEESSÍÍTTMMÉÉNNYYÉÉRRTTÉÉKKEELLÉÉSS  

 

Az óvodapedagógusokkal, a nevelőmunkát segítő és a technikai dolgozókkal szemben 

támasztott elvárások gyakorlatban történő megvalósulása a teljesítményértékelési 

rendszer működtetésén keresztül kísérhető nyomon.  

 

 Az intézményben dolgozók és a vezetői feladatokat ellátó munkatársak 

teljesítményértékelési rendjének meghatározása. 

 A teljesítményértékelés egységes szempontok szerinti megítélésének 

elősegítése. 

 A munkáltatói döntések megalapozottságának növelése. 

 A feladatellátáshoz szükséges egyéni képességek, kompetenciák fejlesztési 

irányainak kijelölése, az egyéni teljesítmény nyomon követése. 

  

  
AA  SSZZAABBÁÁLLYYOOZZÁÁSS  SSOORRÁÁNN  HHAASSZZNNÁÁLLTT  DDOOKKUUMMEENNTTUUMMOOKK  

 

 Intézményvezető értékelő, önértékelő lap. 

 Intézményvezető helyettes értékelő, önértékelő lap. 

 Tagintézmény-vezető értékelő, önértékelő lap. 

 Óvodapedagógus értékelő, önértékelő lap. 

 Foglalkozás- és napi tevékenység értékelő, önértékelő lap. 

 Óvodatitkár értékelő, önértékelő lap. 

 Dajka értékelő, önértékelő lap. 

 Kisgyermekgondozó értékelő, önértékelő lap. 

 Pedagógiai asszisztens értékelő, önértékelő lap. 

 Konyhai dolgozó értékelő, önértékelő lap. 

 Fűtő, karbantartó értékelő, önértékelő lap. 

Az értékelő és önértékelő lapok szempontsora azonos. 
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AA  TTEELLJJEESSÍÍTTMMÉÉNNYYÉÉRRTTÉÉKKEELLÉÉSS  MMÓÓDDJJAA  
 

 

Értékelt Értékelő Értékelő lapok 

száma (db) 
+ önértékelő lap 

Intézményvezető Fenntartó 

Gesztor intézmény csoportonként 1, 

Technikai alkalmazottak 1, 

Tagintézményenként 1 értékelő lap. 

11+1 

Tagintézmény-vezető Intézményvezető 

Intézményvezető helyettes 

Tagintézmény csoportonként 1 

3-4+1 

Intézményvezető 

helyettes 

Intézményvezető (2x) 

Gesztor intézmény csoportonként 1, 

Technikai alkalmazottak 1. 

8+1 

Munkaközösség-vezető Intézményvezető 

Intézményvezető helyettes 

Munkaközösség csop. tagok 1. 

3+1 

Óvodapedagógus 

(Gesztor óvoda) 

Intézményvezető 

Intézményvezető helyettes 

Közvetlen munkatársak 1. 

3+1 

Óvodapedagógus 

(Tagóvoda) 

Intézményvezető 

Tagintézmény-vezető 

Közvetlen munkatársak 1. 

3+1 

Dajka (Gesztor óvoda) Intézményvezető 

Intézményvezető helyettes 

Közvetlen munkatársak 1. 

3+1 

Dajka (Tagóvoda) Intézményvezető 

Tagintézmény-vezető 

Közvetlen munkatársak 1. 

3+1 

Kisgyermekgondozónő Intézményvezető 

Intézményvezető-helyettes 

Közvetlen munkatársak 1. 

3+1 

Pedagógiai asszisztens Intézményvezető 

Intézményvezető-helyettes 

Közvetlen munkatársak 1. 

3+1 

Konyhai dolgozók Intézményvezető 

Élelmezésvezető 

Közvetlen munkatársak 1. 

3+1 

Fűtő, karbantartó Intézményvezető 

Intézményvezető-helyettes 
2+1 

Óvodatitkár Intézményvezető 

Intézményvezető-helyettes 
2+1 
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Az alkalmazottak évente egy alkalommal az előző táblázat szerint, teljesítmény 

értékelőlap kitöltésével értékelik egymást és a vezetést. A vezetőség évente két 

alkalommal látogatást tesz a dolgozóknál, majd  teljesítmény értékelőlap kitöltésével 

és megbeszélés formájában tárgyalják a látottakat. 

 

66..44..  AA  KKÖÖZZAALLKKAALLMMAAZZOOTTTT  MMIINNŐŐSSÍÍTTÉÉSSEE  

 

A minősítés célja a közalkalmazott munkaköri feladatai ellátásának megítélése, az ezt 

befolyásoló ismeretek, képességek, személyi tulajdonságok értékelése, továbbá a 

szakmai fejlődés elősegítése. 

A minősítés a munkáltatói jogkör gyakorlójának feladata. a minősítést a Kjt. 1.sz 

melléklet szerinti minősítési lap alkalmazásával végezzük.  

A minősítés a közalkalmazott személyi adatain túl csak a munkakör betöltésével 

kapcsolatos tényeket és a ténymegállapításokon alapuló értékelést tartalmazhat. A 

minősített alkalmasságának megítélését a minősítő írásban indokolni köteles. 

A minősítés során az egyes szempontok értékelésekor adható pontszámok az alábbiak 

szerint alakulnak: 

3 pont – kiemelkedő minősítés – teljes mértékben (mindig) jellemző 

2 pont – megfelelő minősítés – gyakran jellemző 

1 pont – kevéssé megfelelő minősítés – részben jellemző, vagy néha 

0 pont – nem megfelelő minősítés – egyáltalán nem jellemző 

 

A teljesítményértékelés eredménye a maximális pontszámnak a ténylegesen adott 

pontszámokhoz viszonyított aránya alapján a következők szerint alakul: 

80%-100% = kiválóan alkalmas 

60%-79% = alkalmas 

30%-59% = kevéssé alkalmas 

< 30% = alkalmatlan 

Ettől eltérően a közalkalmazott alkalmatlan minősítést kap, ha legalább egy minősítési 

szempont értékelése nem megfelelő. 
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A közalkalmazottal minősítését ismertetjük, és annak egy példányát az ismertetéskor 

részére átadjuk. A megismerés tényét a közalkalmazott a minősítésen aláírásával 

igazolja, továbbá feltüntetheti esetleges észrevételeit is. A minősítési lap egy példányát 

a közalkalmazotti alapnyilvántartás tartalmazza.   
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AAZZ  ÉÉRRTTÉÉKKEELLÉÉSS  DDOOKKUUMMEENNTTUUMMAAIINNAAKK  TTÁÁRROOLLÁÁSSAA  
 

 

Az értékelés során keletkezett valamennyi dokumentumot névre szóló mappában 

tároljuk és a személyi anyagokra vonatkozó szabályok szerint kezeljük. 

A dokumentumok, bizonylatok kezelése az intézmény vezetőjének feladata és 

felelőssége. 

A teljesítményértékelés üres dokumentumait a melléklet tartalmazza.  

Munkakör bővülése és megszűnése esetén a dokumentumok változhatnak. 
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77..  AAZZ  IINNTTÉÉZZMMÉÉNNYYII  HHAAGGYYOOMMÁÁNNYYOOKK  ÁÁPPOOLLÁÁSSAA,,  

ÜÜNNNNEEPPEEKK,,  MMEEGGEEMMLLÉÉKKEEZZÉÉSSEEKK  

 

 

77..11..  AA  GGYYEERRMMEEKKKKÖÖZZÖÖSSSSÉÉGGGGEELL  KKAAPPCCSSOOLLAATTOOSS  

HHAAGGYYOOMMÁÁNNYYOOKK,,  ÜÜNNNNEEPPEEKK  

 

 Közös megemlékezés a gyermekek születésnapjáról, ajándékkészítés. 

 Ajándékkészítés szülőknek: karácsonyra, anyák napjára. 

 Iskolásoknak: iskolalátogatásra. 

 

AA  ggyyeerrmmeekkeekk  mműűssoorrrraall  üünnnneeppeellnneekk  aa  kköövveettkkeezzőő  aallkkaallmmaakkkkoorr::  

 

 Mikulás,  

 Karácsony,  

 Farsang,  

 Anyák napja,  

 Ballagás. 

 

KKiirráánndduulláássaaiinnkk,,  hhaaggyyoommáánnyyaaiinnkk::  

 

 Tavaszi, őszi kirándulás, 

 Természetjárás, 

 Színház látogatás,  

 Sportnap,  

 Mozi látogatás. 
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TTeelleeppüüllééssii  sszziinnttűű  üünnnneeppeeiinnkk::  

 

 Idősek napja,  

 Karácsony. 

 

JJeelleess  nnaappookk  

  

 Adventi várakozás, 

 Húsvét, 

 Madarak és fák napja, 

 Víz világnapja 

 Föld világnapja 

 Munka ünnepe, 

 Gyermeknap. 

 

 

NNeemmzzeettii  üünnnneeppeekk  

 Október 23. 

 Március 15. 

 Június 4. 

  

Megünneplésüket az éves Munkaterv tartalmazza. 
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77..22..  AALLKKAALLMMAAZZOOTTTTAAKKKKAALL  KKAAPPCCSSOOLLAATTOOSS  HHAAGGYYOOMMÁÁNNYYOOKK,,  

ÜÜNNNNEEPPEEKK  

 

 szakmai napok szervezése, 

 házi bemutatók szervezése (munkaközösségi fogl., nev. értekezlet), 

 továbbképzésen szerzett ismeretek megvitatása, átadása, 

 távozó dolgozó, nyugdíjba menő búcsúztatása, 

 pályakezdő ill. újonnan belépő dolgozók köszöntése, 

 közös kirándulások, programok szervezése. 
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88..  AAZZ  IINNTTÉÉZZMMÉÉNNYYII  VVÉÉDDŐŐ--ÓÓVVÓÓ  EELLŐŐÍÍRRÁÁSSOOKK  

 

88..11..  AA  RREENNDDSSZZEERREESS  EEGGÉÉSSZZSSÉÉGGÜÜGGYYII  FFEELLÜÜGGYYEELLEETT  ÉÉSS  EELLLLÁÁTTÁÁSS  

RREENNDDJJEE  

 

Az intézmény működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

által meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani. 

A gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását az intézmény egészségügyi 

szolgálattal kötött megállapodása alapján, az intézményt látogató orvos és védőnő látja 

el, a megállapodást a munkaterv tartalmazza. A védőnő havonta tisztasági vizsgálatot 

tart, és az intézmény vezetőjének kérésére szükség esetén ellátogat az intézménybe. 

Az intézmény vezetője biztosítja az orvosi, védőnői munka feltételeit, gondoskodik a 

szükséges óvónői, kisgyermekgondozói felügyeletről, a vizsgálatok előkészítéséről. 

A fenntartó által biztosított feltételek mellett Abaújszántón a gyermekek évente két 

alkalommal fogorvosi szűrésen vesznek részt. 

88..22..  ÁÁLLTTAALLÁÁNNOOSS  RREENNDDEELLKKEEZZÉÉSSEEKK  

 

Az intézményt csak teljesen egészséges gyermek látogathatja! 

 

BBeetteeggsséégg  eesseettéénn::  

 

 intézményben megbetegedő gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított 

legrövidebb időn belül haza kell vinnie, 

 lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az intézményt nem látogathatja, 

 fertőzéses gyermekbetegség esetén az intézményben fokozott figyelmet kell 

fordítani a fertőtlenítésre, tisztaságra, 

 a beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az 

intézményt.  
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Ha az óvodapedagógus, csecsemő- és kisgyermekgondozó megítélése szerint a 

gyermek beteg, gondoskodik a többi gyermektől való elkülönítésről, és a legrövidebb 

időn belül értesíti a gyermek szüleit. Azt, hogy a gyermek egészséges, orvosnak kell 

igazolnia. 

Csoportszobában szülő csak az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhat (ünnepek, 

szülői értekezletek, megbeszélések, nyílt nap). 

 

Az intézményen belül szeszesitalt fogyasztani tilos! 

 

Az intézmény helyiségeit más, nem nevelési célra átengedni csak a gyermekek 

távollétében lehet. 

 

88..33..  VVÉÉDDŐŐ  --  ÓÓVVÓÓ  SSZZAABBÁÁLLYYOOKK  

 

Az intézmény Munkavédelmi Szabályzata, a Tűzriadó Terv és Tűzvédelmi Utasítás 

betartása mindenki számára kötelező az abban foglaltak szerint. Az épület kiürítése a 

tűzriadó terv szerint történik 

A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a 

szükséges feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat. 

Minden óvodapedagógus, és kisgyermekgondozó közoktatási törvényben 

meghatározott feladatát képezi az, hogy a rábízott gyermekek részére az egészségük, 

testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról 

meggyőződjék. 

Baleset megelőzésre nevelés 

A baleset megelőzésére nevelés természetes módon épül be az intézmény mindennapi 

tevékenységébe, különösen a játék, gondozás, környezet megismerés területeibe. 

Baleset megelőzés: a nevelés folyamatában olyan magatartásformák kialakítására 

törekszünk mellyel a balesetek elkerülhetők. Az óvodapedagógus és a 

kisgyermekgondozó kötelessége, hogy rendszeresen felhívja a gyermekek figyelmét a 

környezetben lévő veszélyhelyzetekre, alakítson ki, tanítson meg a gyermekekkel 

veszélyelkerülő technikákat. Ebbe a szülőket is feltétlenül be kell vonni. A baleset 
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megelőzés érdekében a család és az intézmény nevelési feladatainak összehangolása 

szükséges. 

Feladatok: 

 a gyermekeket minden nevelési év kezdetén, kirándulások esetén, és a nevelési  

terv szerinti ciklusokban balesetvédelmi oktatásban kell részesíteni. 

 ismertetni kell az egészségük, testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, 

veszélyforrásokat, az elvárható magatartásformát, erről a csoportnaplóban 

ciklusonként feljegyzést kell készíteni. 

 az intézmény csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásárolhat. A játékot 

használó óvodapedagógus, a csecsemő és kisgyermekgondozó köteles a játékon 

feltüntetett vagy ahhoz mellékelt figyelmeztetést, utasítást áttanulmányozni és a 

játékszert ezek alapján alkalmazni. 

 ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó óvodapedagógus  és 

kisgyermekgondozó kötelessége az elsősegélynyújtás. Ha a balesetet vagy 

veszélyforrást dajka észleli köteles azonnal intézkedni, a veszélyforrásra az 

intézményvezető vagy a helyettes figyelmét haladéktalanul felhívni. 

 a gyermekek kíséretéhez sétánál: 10 gyermekre 1 felnőtt kíséret,  kirándulásnál:  

igényeljük a szülők segítségét. 

 

A gyermekbalesetek bejelentése az óvodapedagógusok és a gondozónő számára 

kötelező.  Az aki nem jelenti a balesetet, mulasztást követ el. A balesetek 

nyilvántartását és a hivatalos szervekhez történő bejelentéssel kapcsolatos feladatokat az 

intézményvezető megbízása alapján az intézményvezető- helyettes, a 

tagintézményekben a tagintézmény-vezető végzi.  

 

Az intézmény munkavállalói számára minden nevelési év elején tűz-, baleset-, 

munkavédelmi oktatásban vesznek is. A tájékoztató tényét és tartalmát dokumentálni 

kell. Az oktatáson való részvételt az munkavállalók aláírásukkal igazolják. 
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88..44..  RREENNDDKKÍÍVVÜÜLLII  EESSEEMMÉÉNNYY  EESSEETTÉÉNN  SSZZÜÜKKSSÉÉGGEESS  TTEEEENNDDŐŐKK  

 

 

A rendkívüli események (továbbiakban: „bombariadó”) esetére a 20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendelet 4. § (1)/n szakasza végrehajtására a következő intézkedéseket léptetjük 

életbe : 

 

Bombariadó esetén az intézmény vezetője intézkedhet. Akadályoztatása esetén az 

SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell intézkedni, eljárni. Az épület 

kiürítésének időtartamáról, a gyermekek elhelyezéséről az intézkedést vezető hatóság 

információja alapján az intézmény vezetője, akadályoztatása esetén az intézkedéssel 

megbízott személy dönt. 

A rendkívüli események megelőzése érdekében az intézményvezető-helyettes 

esetenként, a karbantartó és a dajkák a mindennapi feladatok végzésekor kötelesek 

ellenőrizni, hogy az épületben rendkívüli tárgy, bombára utaló tárgy, szokatlan jelenség 

nem tapasztalható-e. Amennyiben ellenőrzésük során rendellenességet tapasztalnak, 

haladéktalanul kötelesek az intézményvezetőt tájékoztatni. 

 

Bombariadó esetén a legfontosabb teendők az alábbiak: 

 

 Ha az intézmény munkavállalója az épületben bomba elhelyezésére utaló jelet 

tapasztal, vagy bomba elhelyezését bejelentő telefon üzenetet vesz, a rendkívüli 

eseményt azonnal bejelenti az intézmény vezetőjének.  

 Az intézményvezető a bejelentés valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles 

elrendelni a bombariadót. 

 A bombariadó elrendelése a tűzriadóhoz hasonlóan kolomp jelzésével történik.  

 Az intézmény épületében tartózkodó gyermekek, munkavállalók és az épületben 

tartózkodó más személyek, az épületet a tűzriadó tervnek megfelelő rendben 

azonnal kötelesek elhagyni.  
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 A gyülekezésre kijelölt terület – ezzel ellentétes utasítás hiányában – az óvoda 

udvara . 

 Az óvodapedagógusok  kötelesek a csoportjukat  sorakoztatni, a jelen lévő és 

hiányzó gyermekeket haladéktalanul megszámolni, a gyermekek felügyeletét 

ellátni, a gyülekező helyen tartózkodni.  

 A bombariadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul 

köteles bejelenteni a bombariadó tényét a rendőrségnek. 

  A rendőrség megérkezéséig az épületben tartózkodni tilos! 

 A bombariadóról, a hozott intézkedésekről az intézmény vezetője rendkívüli 

jelentésben értesíti a fenntartót. 

 A bombariadó lefújása folyamatos szóbeli közléssel történik.  

 

Az intézmény teljes területén és környékén tilos a dohányzás! 
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99..  AAZZ  IINNTTÉÉZZMMÉÉNNYY  ÉÉSS  AA  SSZZÜÜLLŐŐII  SSZZEERRVVEEZZEETT,,  

KKÖÖZZÖÖSSSSÉÉGG  KKÖÖZZÖÖTTTTII  KKAAPPCCSSOOLLAATTTTAARRTTÁÁSS  

FFOORRMMÁÁJJAA,,  RREENNDDJJEE  

 

Az intézmény képviseletére jogosult intézményvezető és a szülői szervezet elnöke napi 

kapcsolatban áll egymással. Kapcsolatukra az együttműködés és közös 

konszenzuskeresés a jellemző. 

A  2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 72. § (5) a szülő joga, hogy c) 

kezdeményezze szülői szervezet, óvodaszék létrehozását, és annak munkájában, 

továbbá a szülői képviselők megválasztásában, mint választó, és mint megválasztható 

személy részt vegyen. 

73. § (1) Az óvodában a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése 

érdekében, az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, 

javaslattevő joggal rendelkező szülői szervezetet (közösséget) hozhatnak létre. 

 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 119.§ értelmében: 

A szülői szervezet szótöbbséggel dönt: 

 saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, 

 tisztségviselőinek megválasztásáról. 

 

A szülői szervezet véleményt nyilvánít: 

 az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben. 

 

A szülői szervezet véleményét ki kell kérni: 

 a fakultatív hit- és vallásoktatás idejének, helyének meghatározásakor,  

 az SZMSZ elfogadásakor, 

 házirend elfogadásakor,  

 intézményi munkaterv elfogadásakor, 

 a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, megbízás visszavonása előtt. 
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A szülői szervezet jogosult: 

 figyelemmel kísérni a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka 

eredményességét, 

 a gyermekek csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérni az 

intézmény vezetőjétől, 

 a gyermekek csoportját érintő ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási 

joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein. A tanácskozási jog részvételi 

és véleménynyilvánítási jogot jelent. 

 

A szülői szervezet – véleményezési jogkörében eljárva – írásban teszi meg 

nyilatkozatát. 

 

Intézményünkben az óvodai és az egységes óvoda-bölcsődei csoportokban a szülők 

maguk közül két képviselőt választanak a szeptemberi szülői értekezleten, 

megalakítják a szülői szervezetet. 

A szülői szervezet elnökével, elnökségi tagjaival az intézmény vezetője tart 

kapcsolatot. A csoportszintű ügyekben a szülői szervezet képviselőivel az 

óvodapedagógus, a kisgyermekgondozó, a területét meghaladó ügyekben a vezető-

helyettes tart kapcsolatot. 

Az intézmény vezetője a szülői szervezet elnökét legalább félévente tájékoztatja az 

intézményben folyó nevelőmunkáról és a gyermekeket érintő kérdésekről. 

A szülői szervezet elnökét meg kell hívni a nevelőtestületi értekezlet azon napirendi 

pontjának tárgyalásához, amely ügyekben jogszabály, vagy az intézmény szervezeti és 

működési szabályzata a szülői szervezet részére véleményezési jogot biztosít. A 

meghívás legalább 5 nappal, írásos formában történjen. 

A szülők és az óvodapedagógusok, kisgyermekgondozó között a nevelési, gondozási 

feladatok összehangolása az alábbi esetekben történik: nyílt napon, fogadóórán, szülői 

értekezleten, faliújságra kifüggesztett információn keresztül, szülők részvétele nevelési 
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értekezleten, gyermekvédelmi intézkedésen keresztül, intézményi rendezvények, 

események közös szervezése során.
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1100..  AAZZ  IINNTTÉÉZZMMÉÉNNYY  KKÜÜLLSSŐŐ  KKAAPPCCSSOOLLAATTAAIINNAAKK  

RREENNDDSSZZEERREE,,  FFOORRMMÁÁJJAA,,  MMÓÓDDJJAA  

 

  

1100..11..    FFEENNNNTTAARRTTÓÓVVAALL  VVAALLÓÓ  KKAAPPCCSSOOLLAATTTTAARRTTÁÁSS  

 

Hagyományosan jó kapcsolatrendszert alakítottunk ki a fenntartóval, ami 

megmutatkozik emberi, szakmai együttműködésünkben. A fenntartó segítséget ad 

esetlegesen felmerülő jogszabály értelmezési, végrehajtási gondjainak megoldásában. 

Rendszeres tájékoztatást kapunk, de tájékozódási lehetőséget is biztosít munkánk 

hatékonysága érdekében. 

Figyelemmel kíséri személyi és dologi helyzetünket, ez irányú igényeinknek igyekszik 

eleget tenni. Segítséget ad pályázataink megírásához. 

Kikéri véleményünket szakmai téren, tájékoztatást ad annak végeredményéről. 

Intézményi rendezvényeinkre, meghívásunknak eleget téve, képviselőik lehetőségük 

szerint ellátogatnak. 

Kapcsolattartó személy: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, tagintézmény-

vezető. 

 

 

1100..22..  AA  GGYYEERRMMEEKKJJÓÓLLÉÉTTII  SSZZOOLLGGÁÁLLAATTTTAALL  VVAALLÓÓ  

KKAAPPCCSSOOLLAATTTTAARRTTÁÁSS  

 

Az intézmény havi 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. 
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AA  kkaappccssoollaattttaarrttááss  ffoorrmmááii,,  lleehheettssééggeess  mmóóddjjaaii::  

 a gyermekjóléti szolgálat értesítése – ha az intézmény a szolgálat beavatkozását 

szükségesnek látja, 

 esetmegbeszélés – az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére, 

 a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való 

kihelyezése, lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget, 

 előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére. 

Kapcsolattartó személy: intézményvezető-helyettes, gyermekvédelmi felelős. 

 

1100..33..    EEGGYYSSÉÉGGEESS  PPEEDDAAGGÓÓGGIIAAII  SSZZAAKKMMAAII  ÉÉSS  SSZZAAKKSSZZOOLLGGÁÁLLAATTTTAALL  

VVAALLÓÓ  KKAAPPCCSSOOLLAATTTTAARRTTÁÁSS  

 

1100..33..11..  SSzzaakksszzoollggáállaatt  

 

A kapcsolattartás formája elsősorban eseti, mely kiterjed: 

 a gyermek fejlettségével, személyiségével, magatartásával összefüggő 

szakvélemény megkérésére; 

 az iskolai alkalmasság, felkészültség megállapítására; 

 a gyerekek Szakszolgálatnál történő fejlesztésére, foglalkozására; 

 az intézmény vezetője konzultációs kapcsolatot tarthat a Szakszolgálattal a 

vizsgálatra küldött, vagy fejlesztő foglalkozásokon résztvevő gyermekekkel 

kapcsolatban. 

Kapcsolattartó személy: intézményvezető, tagintézmény-vezető, gyermekvédelmi 

felelős. 

 

1100..33..22..  SSzzaakkmmaaii  sszzoollggáállaatt  

A Szakmai munkaközösségekkel való kapcsolatunk eseti. Részt veszünk az általuk 

szervezett programokon, rendezvényeken, szakmai napokon. A munkaközösségi 
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foglalkozásokon lehetőség van az óvodapedagógusok közötti információ-és 

tapasztalatcserére, mely nagy mértékben segíti nevelői munkánkat. 

Kapcsolattartó személy: intézményvezető-helyettes, munkaközösség-vezetők. 

 

 

 

1100..44..    CCIIVVIILL  SSZZEERRVVEEZZEETTEEKKKKEELL  VVAALLÓÓ  KKAAPPCCSSOOLLAATTTTAARRTTÁÁSS  

 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 

 

Gibárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem működik. 

Abaújszántón, Boldogkőújfaluban, Boldogkőváralján és Fonyban működik Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat. A hatékony együttműködés érdekében célunk a Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat bevonása az intézmény munkájába. 

Fontosnak tarjuk a párbeszédet a hátrányos szociokulturális környezetből érkező 

gyermekek minél korábbi óvodai beíratásának és a hiányzások csökkentésének 

megoldása érdekében. Közösen törekszünk a sikeres iskolakezdés elősegítésére. 

Segítségüket kérjük a szülőkkel történő kapcsolattartás hatékonysága miatt. 

Törekszünk a gyermekek identitás tudatának erősítésére. Fontosnak tartjuk egymás 

kultúrájának tiszteletben tartását, a nyitottságot és a másság elfogadását. 

A szülői programok szervezésénél kérjük együttműködésüket. Saját eszközeikkel ők is 

segítsék a program sikerét.  Az integrációs nevelés eredményeiről tájékoztatás adunk. 

A nyílt napokon való részvétel biztosításával lehetőségük van az óvodai élet közvetlen 

megismerésére. 

Meghívjuk képviselőiket óvodai rendezvényeinkre. 

Kapcsolattartó személy: intézményvezető-helyettes, tagintézmény-vezető, 

gyermekvédelmi felelős. 

 

 

Alapítvány 

 

Az Abaújszántói Óvodás Gyermekekért Alapítvány támogatja az abaújszántói 

bölcsődés és óvodás korú gyermekek magasabb színvonalú gondozása és nevelése 
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érdekében játék- és sporteszközök vásárlását, az intézmény épületének otthonosabbá 

tételét, az intézmény rendezvényeinek támogatását.  

Kapcsolattartó személy: intézményvezető. 

 

 

Boldogkői Egyesület 

 

Boldogkőváralján a Boldogkői Egyesülettel együttműködve közös kulturális illetve 

sport programot szervezünk a családoknak. 

Kapcsolattartó személy: tagintézmény-vezető. 

 

 
 

1100..55..    SSZZAAKKÉÉRRTTŐŐII  ÉÉSS  RREEHHAABBIILLIITTÁÁCCIIÓÓSS  BBIIZZOOTTTTSSÁÁGGGGAALL  VVAALLÓÓ  

KKAAPPCCSSOOLLAATTTTAARRTTÁÁSS  

 

Az általa közölt határidőben fogadja a Szakszolgálat által beküldött gyermekeket, 

javaslatot tesz a gyermek óvodai fejlesztésére és tanköteles korú gyermeknél az ideális 

iskolatípusra. 

Kapcsolattartó személy: intézményvezető, tagintézmény-vezető. 

 

1100..66..    AAZZ  ÁÁLLTTAALLÁÁNNOOSS  IISSKKOOLLÁÁVVAALL  VVAALLÓÓ  KKAAPPCCSSOOLLAATTTTAARRTTÁÁSS  

 

Az óvodából az iskolába történő zavartalan átmenet megkívánja az óvoda és az iskola 

nevelőmunkájának összehangolását. 

Az intézmények együttműködésében érvényesül a kölcsönös bizalom, a nyitottság, 

egymás munkájának ismerete és megbecsülése. A hatékony együttműködés érdekében 

az óvónők és tanítók ismerik a két intézmény pedagógiai programját. A kölcsönös 

érdeklődés, tisztelet és a gyermek megismerése érdekében összehangoljuk nevelési 

törekvéseinket. Közös felelősségünk, hogy ne okozzon törést az óvoda–iskola közötti 
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átmenet, ennek elősegítése érdekében az éves együttműködési tervben foglaltak szerint 

folyamatos kapcsolatban állunk egymással. 

Boldogkőváralján az iskolával közösen szervezett családi programok során az 

érdeklődő szülők és pedagógusok tapasztalatokat gyűjthetnek az óvodai életről. 

 

A kapcsolattartás módja, formái: 

 Rendszeres részvétel egymás programjain. 

 Tanítók látogatása a nagycsoportban, óvodapedagógusok látogatása az első 

osztályban. Novemberben az óvónők az iskolába, márciusban nyíltnapokon a 

tanítók látogatnak el az óvodába.  

 Májusban a nagycsoportos gyermekek látogatnak el az iskolába és megtekintenek 

egy első osztályos órát. Ismerkednek az iskola épületével, udvarával. 

 Áprilisban közös szülői értekezlet szervezése. 

Kapcsolattartó személy: intézményvezető, tagintézmény-vezető, nagycsoportos 

óvónők. 

 

 

1100..77..    KKÖÖZZMMŰŰVVEELLŐŐDDÉÉSSII  IINNTTÉÉZZMMÉÉNNNNYYEELL  VVAALLÓÓ  

KKAAPPCCSSOOLLAATTTTAARRTTÁÁSS  

 

Abaújszántó 

Művelődési Ház  

A két intézmény szoros együttműködésre törekszik egymással. Fontosnak tartjuk a 

folyamatos párbeszéd fenntartását, illetve egymás munkájának segítését. Törekszünk a 

másik munkaterületének megismerésére, illetve programterveink összehangolására. 

Egy nevelési évben több közös programot tervezünk, melyet az éves együttműködési 

tervünkben rögzítünk.  

Közös célunk az óvodás gyermekek kulturális életének megszervezése, közösségi 

nevelésünk alapozása, a családokkal való szoros együttműködés által. 

Kapcsolattartó személy: intézményvezető-helyettes. 
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1100..88..    AA  TTÖÖRRTTÉÉNNEELLMMII  EEGGYYHHÁÁZZAAKK  HHIITTOOKKTTAATTÓÓ  NNEEVVEELLŐŐIIVVEELL  

VVAALLÓÓ  KKAAPPCCSSOOLLAATTTTAARRTTÁÁSS  

 

Nkt. 35. §.  A szülő kérésére szervezett fakultatív hitoktatás az óvodában, az óvodai 

foglalkozások rendjéhez illeszkedik. Az óvoda a fakultatív hitoktatással kapcsolatos 

feladatok ellátása során a vallási közösséggel együttműködik.  

Az intézmény a rendelkezésére álló eszközökkel biztosítja, óvodai fakultatív 

hitoktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket, a helyiségek rendeltetésszerű használatát, a 

jelentkezéshez és működéshez szükséges feltételeket. A fakultatív hitoktatás 

tartalmának meghatározása, a fakultatív hitoktatásban közreműködő személy 

alkalmazása és ellenőrzése a vallási közösség feladata. A fakultatív hitoktatás idejének 

és helyének meghatározásához be kell szerezni a Szülői Közösség véleményét. 

Tiszteletben tartjuk a gyermekek és a családok világnézetét, értékrendjét. Senkit nem 

kényszerítünk vallásuk, nézetük megváltoztatására. Abaújszántón római katolikus, 

görög katolikus, református, Fonyban görög katolikus fakultatív hitoktatás működik. 

Boldogkőújfaluban,  Boldogkőváralján és Gibárton nem történik hitoktatás. 

Kapcsolattartó személy: Abaújszántón az intézményvezető, Fonyban a tagintézmény-

vezető. 

 

1100..99..    MMÓÓDDSSZZEERRTTAANNII  BBÖÖLLCCSSŐŐDDÉÉVVEELL  VVAALLÓÓ  KKAAPPCCSSOOLLAATTTTAARRTTÁÁSS  

 

Rendszeres kapcsolatot tartunk a bölcsődei szakreferensekkel. Eseti segítséget kérünk 

és kapunk a szakmai és a törvényességi megfelelés tekintetében. 

Részt veszünk az általuk szervezett szakmai napokon, továbbképzéseken. 

Kapcsolattartó személy: intézményvezető, kisgyermekgondozó. 
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1100..1100..  AA  JJÁÁRRÁÁSSBBAANN  MMŰŰKKÖÖDDŐŐ  ÓÓVVOODDÁÁKKKKAALL  VVAALLÓÓ  

KKAAPPCCSSOOLLAATTTTAARRTTÁÁSS  

 

 

Célunk a járási intézményekkel ápolt jó kapcsolat fenntartása, annak továbbfejlesztése.  

A járás óvodáiban szervezett rendezvények (pl.vers és mesemondó délelőtt, tavaszköszönő 

nap, tánctalálkozó, sportnap stb.) lehetőséget biztosítanak arra, hogy az óvodapedagógusok 

mellett a gyermekek is találkozhassanak egymással. A különböző településről érkező 

gyermekek, más-más pedagógiai program szerint nevelkednek, más-más környezetből 

érkeznek, így ezek a találkozók helyet adnak a különbözőségek megismerésére, elfogadására. 

A gyermekek a rendezvényekről való hazaérkezés alkalmával megoszthatják társaikkal a 

tapasztalataikat, élményeiket.  

A járásban szervezett munkaközösségi foglalkozások, továbbképzések,- melyeken több óvoda 

pedagógusai is részt vesznek -, valamint egymás óvodájában való hospitálások, lehetőséget 

adnak arra, hogy az óvodapedagógusok adott témában új információkhoz jussanak, fejlesztési 

és nevelési eszköztárukat bővítsék, megújítsák, személyes tapasztalataikat megosszák 

egymással és jó gyakorlataikat átadják kollégáiknak. 

A több nevelési intézményt összefogó közös pályázatok, lehetőséget biztosíthatnak az 

intézmények közötti folyamatos kommunikáció fenntartására, az együtt végzett munkára. A 

közös ügy összekovácsolja a munkacsoportok tagjait. A pályázatok elkészítése és 

lebonyolítása számos alkalmat biztosít a munkatársaknak a személyes találkozásokra. 

Kapcsolattartó: intézményvezető, tagintézmény-vezető. 
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1111..  AAZZOOKK  AA  RREENNDDEELLKKEEZZÉÉSSEEKK,,  AAMMEELLYYEEKK  

MMEEGGHHAATTÁÁRROOZZÁÁSSÁÁTT  JJOOGGSSZZAABBÁÁLLYY  

RREENNDDEELLKKEEZZÉÉSSEE  AALLAAPPJJÁÁNN  KKÉÉSSZZÍÍTTEETTTT  

SSZZAABBÁÁLLYYZZAATTBBAANN  NNEEMM  LLEEHHEETT  SSZZAABBÁÁLLYYOOZZNNII  

 

 

1111..11..    AAZZ  IINNTTÉÉZZMMÉÉNNYYBBEENN  SSZZEERRVVEEZZEETTTT  FFAAKKUULLTTAATTÍÍVV  

HHIITTOOKKTTAATTÁÁSS  

 

A fakultatív hitoktatáson való részvétel a gyermekek számára a szülő jelentkezése 

alapján önkéntes. Az intézmény szülői igény esetén a területileg illetékes történelmi 

egyházakkal működik együtt, melynek keretein belül az illető egyház igénye szerint a 

foglalkozáshoz helyiséget biztosít az intézmény nevelési rendjéhez igazodva. A 

gyermekek fakultatív hitoktatását az egyházi jogi személy által kijelölt hitoktató végzi. 

 

1111..22..    NNEEVVEELLÉÉSSII  IIDDŐŐBBEENN  SSZZEERRVVEEZZEETTTT,,  IINNTTÉÉZZMMÉÉNNYYEENN  KKÍÍVVÜÜLLII  

FFOOGGLLAALLKKOOZZÁÁSSOOKKKKAALL  KKAAPPCCSSOOLLAATTOOSS  SSZZAABBÁÁLLYYOOKK  

 

1111..22..11..  AA  sszzüüllőőkk  ttáájjéékkoozzttaattáássaa  

 

A szülő tájékoztatása a szervezett programról szóban vagy írásban. A szülői 

nyilatkozatok, engedélyek beszerzése a nevelési év elején, más esetben a programot 

megelőzően történik. 

A szülő aláírásával adja beleegyezését a programon való részvételre. 
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1111..22..22..  AAzz  iinnttéézzmméénnyy  vveezzeettőőjjéénneekk    ttáájjéékkoozzttaattáássaa  

 

A tervezett foglalkozásról, kirándulásról szóbeli tájékoztatást kell adni az intézmény 

vezetőjének a részére a kirándulás feltételeiről. A program kizárólag abban az esetben 

szervezhető, amennyiben az intézmény vezetője erre szóban vagy írásban engedélyt 

ad. 

 

A csoportos vagy intézményi szervezésű napirendhez kapcsolódó intézményen belül, 

vagy kívül szervezett programok: 

 a fenntartói hozzájárulással, költségvetésből finanszírozott programok a 

gyermekek számára ingyenesek, 

 a pályázati forrásból finanszírozott programok a gyermekek számára 

ingyenesek, 

 a szülői értekezleteken, a szülői döntés alapján szervezett programokat a szülők 

finanszírozzák. 
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1122..  MMEELLLLÉÉKKLLEETTEEKK  

 

  

1. számú melléklet 

Munkaköri leírások 
 

2. számú melléklet 

Teljesítményértékelési rendszer 
 

3. számú melléklet 

Adatkezelési szabályzat 

(Adatkezelés, iratkezelés, ügyintézés szabályai) 
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1. sz. melléklet  

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 
 

Intézményünkben minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott 

munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazásának első napján megkap.  

A munkavállalók munkaköri leírását az érintettel alá kell íratni, a két aláírt példányból 

egyet a munkavállaló átvesz, a másik a személyi anyagában kerül elhelyezésre.  

A munkaköri leírásokat szükség szerint, de legalább háromévente át kell tekinteni.  

 

 

 

1. A munkahely neve, megnevezése: 

                                                                                                                                  

              Abaújszántói Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 

 

              3881 Abaújszántó Jászay tér 10. 

       

              Tel.: 47 / 330 – 027 

 

 

2.  A dolgozó személyes adatai: 

 

                    Név:  

 

                    Szül.hely, idő: 

 

                    Végzettség:  

 

                    Beosztás:  

 

                    Kjt. besorolása:  

 

                    Kötelező óraszám:  

 

 

 

 

                                                                      _______________________________                                                                                            

                                                                                                

                                                                                               dolgozó 
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Intézményvezető munkaköri leírása 
 

 

3. Feladatkör, feladat megnevezése: 

 gyakorolja a munkáltatói jogkört, 

 dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet 

jogszabály nem utal más hatáskörébe, 

 képviseli az intézményt, 

 az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó 

kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség 

megtartásával gyakorolja. 

FFeelleellőőss::  

 az intézmény szakszerű és törvényes működéséért,  

 a takarékos gazdálkodásért, 

 a pedagógiai munkáért,  

 a pedagógus etika normáinak betartásáért és betarttatásáért, 

 az intézményi szabályzatok elkészítéséért,  

 jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, 

 az intézmény ellenőrzési, értékelési feladatainak működéséért, 

 a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért,  

 a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,  

 a gyermekbaleset megelőzéséért,  

 a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért,  

 a középtávú pedagógus-továbbképzési program és az éves beiskolázási terv 

elkészítéséért,  

 a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, 

 a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért, 

 az intézmény ügyintézésének, irat- és adatkezelésének, adattovábbításának 

szabályosságáért,  

 a munka- és balesetvédelmi, valamint tűzvédelmi előírások betartásáért, 

 az intézmény költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásának 

szükségességéért, az igénybe vett szolgáltatás mértékéért az elvárható 

takarékosság mellett, 

 a nem dohányzók védelmére előírt feltételek biztosításáért, 

 a jogszabályok által a vezetőhöz utalt feladatok ellátásáért; 

FFeellaaddaattaa::  

 a nevelőtestület vezetése, 

 a nevelőmunka irányítása és ellenőrzése, 

 a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk 

szakszerű megszervezése és ellenőrzése, 

 a belső ellenőrzési- és a teljesítményértékelési rendszer működtetése, 
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 a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges 

személyi és tárgyi feltételek biztosítása, 

 a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, szülői szervezetekkel való 

együttműködés, 

 a nemzeti és intézményi ünnepek, hagyományok munkarendhez igazodó, méltó 

megszervezése, 

 a gyermekvédelmi munka irányítása, a szülők tájékoztatása a nevelési év 

kezdetekor, hogy gyermekvédelmi ügyekben kit, mikor és hol kereshetnek meg, 

 a gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása, 

 a gyermek fejlődésével kapcsolatos tájékoztatás megszervezése, 

 a gyermekek felügyeletének megszervezése a nevelés nélküli munkanapokon, 

ha a szülők azt igénylik, 

 a szülők írásbeli nyilatkozatának beszerzése minden olyan döntéshez, amelyből 

a szülőre fizetési kötelezettség hárul, 

 az óvodai és egységes óvoda-bölcsődei jelentkezés idejének és módjának 

nyilvánosságra hozatala a fenntartó által meghatározottak szerint, a határidő 

lejárta előtt legalább 30 nappal, 

 az óvodába és az egységes óvoda-bölcsődébe felvett gyermekek nyilvántartása, 

az illetékes jegyző értesítése, ha olyan gyermeket vett fel, vett át, akinek 

lakóhelye nem az intézmény székhelyén van, a gyámhatóság értesítése, ha a 

felvételt a gyámhatóság kezdeményezte,  

 a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatos igazolások 

kiadása, jogszabály szerinti javaslatok megtétele, 

 a szülők értesítése az intézmény nyári zárva tartásáról, a nevelés nélküli 

munkanapokról, a felvétellel, átvétellel, az óvodai és egységes óvoda-bölcsődei 

elhelyezés megszűnésével kapcsolatos döntésekről, az igazolatlan mulasztás 

következményeiről, a nyilvántartásból való törlésről, továbbá minden olyan 

intézkedésről, amire az értesítést jogszabály előírja, 

 dokumentációk iktatása és kapcsolódó jelentések továbbítása, 

 a pályázati dokumentáció elkészítéséért, a forrásbővítés lehetőségének 

felkutatásáért, 

 a pályázatokhoz kapcsolódó határidők betartásáért, 

 az intézmény költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásának 

szükségessége, és az igénybe vett szolgáltatás mértékénél az elvárható 

takarékosság betartása. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
79. 

oldal 

Intézményvezető-helyettes munkaköri leírása 
 

3. Feladatkör, feladat megnevezése: 

 

Az intézményvezető akadályoztatása esetén korlátozott jogkörben – el nem halasztható 

ügyek intézésével – ellátja az intézményvezető helyettesítését.  

Az intézményvezető tartós távollétében teljes jogkörrel helyettesíti. Tartós távollétnek 

minősül a két hetet meghaladó távollét.  

Munkája során, a nevelőmunkát segítő alkalmazottak irányítójaként minden 

intézkedésekor tekintettel van a nevelőtestület döntéseire, szoros kapcsolatban áll az 

óvodatitkárral. 

KKöözzrreemműűkkööddiikk::  

 

 a belső ellenőrzési- és a teljesítményértékelési rendszer működtetésében, 

 a tagintézményekkel való együttműködésben, 

 a nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletek előkészítésében, 

 a munkaközösségi tagok szakmai munkájának ellenőrzésében a nevelőtestület 

által kiemelt területen, 

 a gyermekvédelmi feladatok megszervezésében és ellátásában, 

 a gyermekek felügyeletének megszervezésében a nevelés nélküli 

munkanapokon, ha a szülők azt igénylik, 

 a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésében,  

 az intézmény ügyintézésének, irat- és adatkezelésének, adattovábbításának 

szabályosságában,  

 a gyermekbaleset megelőzésében,  

 a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezésében,  

 a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásában, 

 a munka- és balesetvédelmi, valamint tűzvédelmi előírások betartatásában, 

 az intézményi hagyományok őrzésével, az ünnepélyek szervezésével 

kapcsolatos feladatok ellátásában, 

 segíti a pályázati dokumentáció elkészítését, kutatja a forrásbővítés 

lehetőségeit, 

 ellenőrzi a nevelőmunka éves munkatervében meghatározott feladatait. 

 

AAzz  iinnttéézzmméénnyy  vveezzeettőőjjee  ffeellaaddaattaatt--  ééss  hhaattáásskköörréébbőőll  ááttrruuhháázzzzaa  aazz  iinnttéézzmméénnyyvveezzeettőő--

hheellyyeetttteessrree::  

 

 az intézményben működő munkaközösségek tevékenységének irányítását,  

 a belső helyettesítés-kijelölését és dokumentálását, 

 a technikai alkalmazottak munkájának irányítását,  

 a rendelkezésére bocsátott eszközök, és források segítségével biztosítja a technikai 

dolgozók munkájának feltételeit, 
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 a balesetek nyilvántartását és a hivatalos szervekhez történő bejelentéssel 

kapcsolatos feladatok ellátását, 

 az udvari eszközök állapotának, biztonságosságának rendszeres felül vizsgálatát, 

 az udvari játékok ellenőrzésével kapcsolatos dokumentumok vezetését. 

 

 

 

Tagintézmény-vezető munkaköri leírása 

 
Az intézményvezető irányítása mellett szervezi a tagintézmény munkáját, képviseli a 

tagintézményt. 

Szoros kapcsolatot tart a székhelyintézménnyel, biztosítja az információk továbbítását 

a tagintézménybe.  

 

3. Feladatkör, feladat megnevezése: 

FFeelleellőőss::  

 

 

A tagintézményben : 

 

 felel a szakszerű és törvényes működésért, gazdálkodásért, 

 a pedagógiai munkáért, 

 a nevelőtestület vezetéséért, 

 a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges 

személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, 

 a nemzeti és óvodai ünnepek, hagyományok munkarendhez igazodó, méltó 

megszervezéséért, 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, 

 a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 

 a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a szülői szervezettel való 

megfelelő együttműködésért, 

 a gyermekbaleset megelőzéséért, 

 a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, 

 a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért 

 a beszámoló elkészítéséért a hatáskörébe átruházott területről, 

 a beszámolóiban leírtak hitelességéért, 

 a belső helyettesítés dokumentálásáért, 

 az udvari eszközök állapotának, biztonságosságának felülvizsgálatáért; 

 a pályázati dokumentáció elkészítéséért, a forrásbővítés lehetőségének 

felkutatásáért, 

 a pályázatokhoz kapcsolódó határidők betartásáért, 

 az értekezletek és egyéb rendezvények előkészítéséért, 

 a nevelőmunka éves munkatervében meghatározott feladatainak elvégzéséért. 
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FFeellaaddaattaa::  

 

 közreműködés az intézményi szabályzatok elkészítésében, 

 közreműködés a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítésében, 

végrehajtásuk szakszerű megszervezésében és ellenőrzésében, 

 a belső ellenőrzési- és a teljesítményértékelési rendszer működtetése, 

 a gyermekvédelmi munka irányítása, a szülők tájékoztatása a nevelési év 

kezdetekor, hogy gyermekvédelmi ügyekben kit, mikor és hol kereshetnek meg, 

 a gyermek fejlődésével kapcsolatos tájékoztatás megszervezése, 

 a gyermekek felügyeletének megszervezése a nevelés nélküli munkanapokon, 

ha a szülők azt igénylik, 

 a szülők írásbeli nyilatkozatának beszerzése minden olyan döntéshez, amelyből 

a szülőre fizetési kötelezettség hárul, 

 az óvodába és az egységes óvoda-bölcsődébe felvett gyermekek nyilvántartása, 

az illetékes jegyző értesítése, ha olyan gyermeket vett fel, vett át, akinek 

lakóhelye nem az intézmény székhelyén van, a gyámhatóság értesítése, ha a 

felvételt a gyámhatóság kezdeményezte,  

 a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatos igazolások 

kiadása, jogszabály szerinti javaslatok megtétele, 

 a szülők értesítése az intézmény nyári zárva tartásáról, a nevelés nélküli 

munkanapokról, a felvétellel, átvétellel, az óvodai és egységes óvoda-bölcsődei 

elhelyezés megszűnésével kapcsolatos döntésekről, az igazolatlan mulasztás 

következményeiről, a nyilvántartásból való törlésről, továbbá minden olyan 

intézkedésről, amire az értesítést jogszabály előírja. 

 a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtása, 

 az intézmény ügyintézésének, irat- és adatkezelésének, adattovábbításának 

szabályossága,  

 a munka- és balesetvédelmi, valamint tűzvédelmi előírások betartása, 

 a nem dohányzók védelmére előírt feltételek biztosítása, 

 dokumentációk iktatása és a kapcsolódó jelentések továbbítása, 

 az intézmény költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásának 

szükségessége, és az igénybe vett szolgáltatás mértékénél az elvárható 

takarékosság betartása. 

 

BBeesszzáámmoolláássii  kköötteelleezzeettttssééggee::  

 

 az intézmény vezetője felé írásban adott év júniusában, 

 nevelőtestület felé a testületi értekezleteken szóban. 
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Munkaközösség-vezető munkaköri leírása 
 

 

3. Feladatkör, feladat megnevezése: 

     

 a munkaközösség szakmai munkájának irányítása, 

 az éves munkatervben megjelölt feladatainak ellátása, 

 a pedagógiai program és az intézmény éves munkaterve alapján a munkaközösség 

éves programjának összeállítása, 

 a szakmai munkaközösség munkájának tervezése, előkészítése, levezetése, 

 az adott területen a folyamatos fejlődés elősegítése, 

 a szakmai innovációk összhangjára való törekvés a pedagógiai programmal 

valamint az intézmény munkatervével, 

 bemutatók előkészítése,  

 a belső továbbképzés szervezésében való közreműködés, 

 a szakirodalom figyelemmel kísérése, új módszerek felkutatása, a nevelőtestület 

döntése alapján a gyakorlatba történő integrálás irányítása, 

 a beszámoló elkészítése a hatáskörébe átruházott területen, 

 hiteles beszámolók készítése. 
 

BBeesszzáámmoolláássii  kköötteelleezzeettttssééggee  vvaann::  

 

 Az intézmény vezetője felé írásban adott év júniusában, 

 nevelőtestület felé a testületi értekezleteken szóban. 
 

 

AAzz  iinnttéézzmméénnyy  vveezzeettőőjjee  ffeellaaddaattaa--  ééss  hhaattáásskköörréébbőőll  ááttrruuhháázzzzaa  aa  sszzaakkmmaaii  

mmuunnkkaakköözzöösssséégg  vveezzeettőőjjéérree::  

 

 a szakmai munkaközösség képviseletét külső szakmai fórumokon (állásfoglalásai, 

javaslatai előtt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjait),  

 a szakmai munkaközösség munkájának tervezését, önálló felelős vezetését, 

 a munkaközösség tevékenységének irányítását, a munkaközösségi tagok szakmai 

munkájának ellenőrzését a nevelőtestület által kiemelt területen, 

 a nevelőmunka éves munkatervében meghatározott feladatainak ellenőrzését. 
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Óvodapedagógus munkaköri leírása 

 

 

3. Feladatkör, feladat megnevezése: 

     

 Óvodapedagógusi teendők ellátása, az óvónői munkakörrel kapcsolatos 

dokumentáció naprakész vezetése. 

 A pedagógus etika normáinak betartása, modellértékű magatartás. 

 Az óvodai gyermekcsoportban és az intézmény egyéb területén, az udvaron, 

séták alkalmával és a kirándulások idején felelős az óvodás gyermekek testi, 

szellemi fejlődéséért, a gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek érzelmi, 

erkölcsi neveléséért. 

 Egyénre szabott bánásmódot – fejlesztést alkalmaz, minden gyermek optimális 

nevelési igénye szerint, a pozitív életszemlélet kialakítását tartva szem előtt. 

 Tiltott módszerként kerüli a testi bántalmazást, a megszégyenítést, a gúnyt. 

 A gyermekekkel, a dolgozókkal, az intézmény működésével kapcsolatos 

hivatali titkokat megőrzi. 

 Folyamatosan jó kapcsolatot tart a szülőkkel, pedagógiai és egészségügyi 

felvilágosító tevékenységével, hozzájárul az óvoda és a családi nevelés 

egységének a kialakításához. 

 Az intézményben olyan időpontban jelenik meg, hogy a munkaidejének 

kezdetekor / a jelenléti ív kitöltése után / munkavégzésre készen álljon. Ha 

betegség miatt nem tud megjelenni a munkahelyén, távolmaradását az 

intézményvezetőnek jelentse. Munkaideje alatt csak vezetői engedéllyel 

távozhat el az intézményből. 

 Az intézmény berendezési tárgyait óvja, a leltárban szereplő tárgyakért, és az 

általa használt eszközökért felelősséggel tartozik. 

 Aktív közösségi életével segíti az intézmény szervezeti életének a fejlesztését, a 

csapatközpontúság kialakítását. 

 A pedagógiai munkával, az óvoda intézményi feladatainak az ellátásával 

kapcsolatos feladatait, a kötelező óraszámán túl az intézményben ellátja.             

     / megbeszélések, értekezletek / 

 Folyamatosan koordinálja a gyermekek és a csoporton belül dolgozó felnőttek 

munkáját. 

 A csoportokban eseti helyettesítést végez. 

 Eleget tesz a munkavédelmi és a tűzvédelmi előírásoknak, betartja a higiénés 

szabályokat.  

 Folyamatosan képzi magát, a szakmai elvárásoknak megfelelően. Munkáját a 

helyi pedagógiai program útmutatásai, az SZMSZ. betartása, az intézmény 
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munkaterve, a jóváhagyott munkarend és az intézményvezető esetenkénti 

utasítása alapján látja el.  

 

 

 

 

 

Pedagógiai asszisztens munkaköri leírása 
 

 

3. Feladatkör, feladat megnevezése: 

 

 Pedagógiai asszisztensi teendők ellátása. Modellértékű magatartás. 

 Köteles gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a 

gyermekek foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális megsegítéséről. 

 A tevékenységek megszervezésében az óvónő irányításával segíti a csoportban 

folyó munkát. 

 Aktívan részt vesz a gyermekek gondozási teendőinek ellátásában (étkezésnél, 

öltözködésénél, tisztálkodásnál, levegőzésnél) 

 Sétánál, óvodán kívüli foglalkozásoknál, kirándulásoknál segíti a gyermekek 

utcai közlekedését, a programokon való kulturált részvételt. 

 A délután folyamán – a pedagógus útmutatása szerint – segíti a szervezett 

tevékenységek előkészítésében, levezetésében. 

 A gyermekekkel, a dolgozókkal, az intézmény működésével kapcsolatos 

hivatali titkokat megőrzi. 

 Tiltott módszerként kerüli a testi bántalmazást, a megszégyenítést, a gúnyt. 

 Folyamatosan jó kapcsolatot tart a szülőkkel, a munkatársakkal. 

 Az intézményben olyan időpontban jelenik meg, hogy a munkaidejének a 

kezdetekor / a jelenléti ív kitöltése után / munkavégzésre készen álljon. Ha 

betegség miatt nem tud megjelenni a munkahelyén, távolmaradását az 

intézményvezetőnek jelentse. Munkaideje alatt csak vezetői engedéllyel 

távozhat el az intézményből. 

 Az intézmény berendezési tárgyait óvja, a leltárban szereplő tárgyakért, és az 

általa használt eszközökért felelősséggel tartozik. 

 Aktív közösségi életével segíti az intézmény szervezeti életének a fejlesztését, a 

csapatközpontúság kialakítását. 

 Munkáját a helyi nevelési program útmutatásai, az SZMSZ betartása, az 

intézmény munkaterve, a jóváhagyott munkarend, az óvodapedagógusok 

kérése, és az intézményvezető esetenkénti utasítása alapján látja el. 

 Eleget tesz a munkavédelmi és a tűzvédelmi előírásoknak, betartja a higiénés 

szabályokat.  

 Határidőre és minőségi kivitelezésben ellátja mindazon más feladatokat, amivel 

az intézményvezető megbízza.  
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Dajka munkaköri leírása 
 

 

3. Feladatkör, feladat megnevezése: 

 

 Óvodai dajkai, gondozói teendők ellátása. Modellértékű magatartás. 

 Az óvodai gyermekcsoportban és az intézmény egyéb területén, az udvaron, 

séták alkalmával és a kirándulások idején felelős az óvodás gyermekek testi 

épségének a megőrzéséért, a baleseti források megakadályozásáért. A 

gondozási feladatok felelőse. 

 A gyermekekkel, a dolgozókkal, az intézmény működésével kapcsolatos 

hivatali titkokat megőrzi. 

 Tiltott módszerként kerüli a testi bántalmazást, a megszégyenítést, a gúnyt. 

 Folyamatosan jó kapcsolatot tart a szülőkkel, a munkatársakkal. 

 Az intézményben olyan időpontban jelenik meg, hogy a munkaidejének a 

kezdetekor / a jelenléti ív kitöltése után / munkavégzésre készen álljon. Ha 

betegség miatt nem tud megjelenni a munkahelyén, távolmaradását az 

intézményvezetőnek jelentse. Munkaideje alatt csak vezetői engedéllyel 

távozhat el az intézményből. 

 Az intézmény berendezési tárgyait óvja, a leltárban szereplő tárgyakért, és az 

általa használt eszközökért felelősséggel tartozik. 

 Aktív közösségi életével segíti az intézmény szervezeti életének a fejlesztését, a 

csapatközpontúság kialakítását. 

 Munkáját a helyi nevelési program útmutatásai, az SZMSZ betartása, az 

intézmény munkaterve, a jóváhagyott munkarend, az óvodapedagógusok 

kérése, és az intézményvezető esetenkénti utasítása alapján látja el. 

 Eleget tesz a munkavédelmi és a tűzvédelmi előírásoknak, betartja a higiénés 

szabályokat. A csoportszobát, folyosót, mosdót naponta / több alkalommal is / 

szükség szerint takarítja, a folyamatos rend és tisztaság megőrzése érdekében. 

 Határidőre és minőségi kivitelezésben ellátja mindazon más feladatokat, amivel 

az intézményvezető megbízza.  

 

 

Dajka munkaköri leírása (tagintézmények) 
 

 

3. Feladatkör, feladat megnevezése: 
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 Óvodai dajkai, gondozói teendők ellátása. Modellértékű magatartás. 

 Az óvodai gyermekcsoportban és az intézmény egyéb területén, az udvaron, 

séták alkalmával és a kirándulások idején felelős az óvodás gyermekek testi 

épségének a megőrzéséért, a baleseti források megakadályozásáért. A 

gondozási feladatok felelőse. 

 A gyermekekkel, a dolgozókkal, az intézmény működésével kapcsolatos 

hivatali titkokat megőrzi. 

 Tiltott módszerként kerüli a testi bántalmazást, a megszégyenítést, a gúnyt. 

 Folyamatosan jó kapcsolatot tart a szülőkkel, a munkatársakkal. 

 Az intézményben olyan időpontban jelenik meg, hogy a munkaidejének a 

kezdetekor / a jelenléti ív kitöltése után / munkavégzésre készen álljon. Ha 

betegség miatt nem tud megjelenni a munkahelyén, távolmaradását az 

intézményvezetőnek jelentse. Munkaideje alatt csak vezetői engedéllyel 

távozhat el az intézményből. 

 Az intézmény berendezési tárgyait óvja, a leltárban szereplő tárgyakért, és az 

általa használt eszközökért felelőséggel tartozik. 

 Aktív közösségi életével segíti az intézmény szervezeti életének a fejlesztését, a 

csapatközpontúság kialakítását. 

 Munkáját a helyi nevelési program útmutatásai, az SZMSZ betartása, az 

intézmény munkaterve, a jóváhagyott munkarend, az óvodapedagógusok 

kérése, és az intézményvezető esetenkénti utasítása alapján látja el. 

 Eleget tesz a munkavédelmi és a tűzvédelmi előírásoknak, betartja a higiénés 

szabályokat. A csoportszobát, folyosót, mosdót naponta / több alkalommal is / 

szükség szerint takarítja, a folyamatos rend és tisztaság megőrzése érdekében. 

 Az élelmezésvezetőtől átvett nyersanyagokat  élelmiszereket előkészíti, a kívánt 

módon mossa, tisztítja, aprítja, és más konyhatechnikai eljárással feldolgozza.  

 Csak kifogástalan nyersanyagot, élelmiszert használ fel. 

 Elvégzi az ételadagolást, tálalást.  

 Irányítás alapján hidegkonyhai készítményeket önállóan készíti, felel az 

elkészített ételek minőségéért, esztétikumáért.  

 Betartatja az élelmiszerek tárolására, hűtésére vonatkozó szabályokat.  

 A szennyeződött edényeket, eszközöket a közegészségügyi előírás szerint 

mosogatja.  

 Összegyűjti az ételhulladékot, és a tároló edényekbe viszi. Ételhulladékot, 

maradékot nem vihet ki a konyháról.  

 Tisztántartja a konyhaüzemi helyiségeket, takarítja a bútorzatot, a berendezési 

tárgyakat, és naponta felmossa a padozatot fertőtlenítő oldattal.  

 A szemetes edényeket naponta kimossa, fertőtleníti, a konyharuhákat tisztán 

tartja.  

 Határidőre és minőségi kivitelezésben ellátja mindazon más feladatokat, amivel 

az intézményvezető megbízza.  
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Óvodatitkár munkaköri leírása 

 

 

3. Feladatkör, feladat megnevezése: 

     

 Az intézményben olyan időpontban jelenik meg, hogy a munkaidejének 

kezdetekor / a jelenléti ív kitöltése után / munkavégzésre készen álljon. Ha 

betegség miatt nem tud megjelenni a munkahelyén, távolmaradását az 

intézményvezetőnek jelentse. Munkaideje alatt csak vezetői engedéllyel 

távozhat el az intézményből. 

 Az intézmény berendezési tárgyait óvja, a leltárban szereplő tárgyakért, és az 

általa használt eszközökért felelősséggel tartozik.  

 A gyermekekkel, a dolgozókkal, az intézmény működésével kapcsolatos 

hivatali titkokat megőrzi. 

 Aktív közösségi életével segíti az intézmény szervezeti életének a fejlesztését, a 

csapatközpontúság kialakítását. 

 Munkáját a helyi nevelési program útmutatásai, az SZMSZ betartása, az 

intézmény munkaterve, a jóváhagyott munkarend, az óvodapedagógusok 

kérése, és az intézményvezető esetenkénti utasítása alapján látja el. 

 Eleget tesz a munkavédelmi és a tűzvédelmi előírásoknak, betartja a higiénés 

szabályokat.  

 Határidőre és minőségi kivitelezésben ellátja mindazon más feladatokat, amivel 

az intézményvezető megbízza.  

 

Feladatai: 

 A jelenléti ív előkészítése, hó végi lezárása.  

 A helyettesítések, hiányzások, adminisztrálása. 

 Az ellátmány naprakész nyilvántartása, elszámolása a megadott határidőig. 

 Selejtezés előkészítése, lebonyolítása. 

 Folyóiratok, szakkönyvek, nyomtatványok megrendelése. 

 Tisztítószerek megrendelése, nyilvántartása és kiadása. 

 Az átvett iratokat az iratkezelési rendszernek megfelelően szortírozza, aszerint 

hogy a dokumentum bontható, nem bontható, iktatandó, vagy nem kell iktatni, 

egyéb nyilvántartásba kell-e venni. Amennyiben az irat faxon, illetve e-mailen 

érkezik, gondoskodik arról, hogy készüljön másolat a papíralapú tartós tárolás 

érdekében.  

 Az óvodába felvett gyerekek adatainak rögzítése.  

 Az éves statisztikák elkészítéséhez adatok kigyűjtése, különböző szempontok 

szerinti rendszerezése. 



 

 

 

 
88. 

oldal 

 Az ingyenes, az 50%-os és a 100%-os befizetések rendszerezése, havonta ennek 

nyomon követése, a határozatok, nyilatkozatok begyűjtése, ezek ellenőrzése, 

valamint naprakész adatszolgáltatás. 

 A rábízott pénz, ill. iratok kezeléséért anyagi és erkölcsi felelősség terheli.  

 A szakmai eszközök havonkénti kiosztása, feljegyzésének vezetése. 

Kisgyermekgondozó munkaköri leírása 
 

 

3. Feladatkör, feladat megnevezése: 

 

 Kisgyermekgondozói teendők ellátása. Modellértékű magatartás. 

 Az egységes óvoda-bölcsődei gyermekcsoportban és az intézmény egyéb 

területén, az udvaron, séták alkalmával és a kirándulások idején felelős a 

bölcsődés gyermekek testi épségének a megőrzéséért, a baleseti források 

megakadályozásáért. 

 Az egészséges kisgyermek testi és pszichés fejlődésének elősegítésére, 

követésére és értékelésére alkalmas pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi és 

gondozástechnikai ismeretei birtokában segíti a gyermekek harmonikus 

fejlődését, az aktivitás, a kreativitás és az önállóság alakulását. 

 Tiltott módszerként kerüli a testi bántalmazást, a megszégyenítést, a gúnyt. 

 Szakszerűen, az érvényben lévő módszertani elvek figyelembevételével 

gondozza, neveli a rábízott gyermekeket. 

 Gondoskodik arról, hogy a gyermekek az időjárásnak és nemüknek megfelelően 

legyenek felöltözve. 

 Biztosítja a gyermekek rendszeres levegőztetését. 

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

szintjének és biztonságának megfelelőek legyenek. 

 Csoportjában vezeti az előírt nyilvántartásokat.  

 A szülőkkel együttműködve családlátogatási és beszoktatási tervet készít és 

megvalósítja azt. A szülőkkel állandó kapcsolatot tart, rendszeresen beszámol a 

gyermekkel kapcsolatos napi eseményekről. 

 Részt vesz a szülői értekezleteken, illetve megtartja a csoport szülői 

értekezleteit.  

 Eleget tesz a munkavédelmi és a tűzvédelmi előírásoknak, betartja a higiénés 

szabályokat.  

 Ha egy gyermek megbetegszik, jelenti az intézményvezetőnek és a szülőnek. 

 Részt vesz a munkaértekezleteken és a továbbképzéseken. 

 A gyermekekkel, a dolgozókkal, az intézmény működésével kapcsolatos 

hivatali titkokat megőrzi. 

 Az intézményben olyan időpontban jelenik meg, hogy munkaidejének a 

kezdetekor / a jelenléti ív kitöltése után / munkavégzésre készen álljon. Ha 

betegség miatt nem tud megjelenni a munkahelyén, távolmaradását az 

intézményvezetőnek jelentse. Munkaideje alatt csak vezetői engedéllyel 

távozhat el az intézményből. 
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 Az intézmény berendezési tárgyait óvja, a leltárban szereplő tárgyakért, és az 

általa használt eszközökért felelősséggel tartozik. 

 Aktív közösségi életével segíti az intézmény szervezeti életének a fejlesztését, a 

csapatközpontúság kialakítását. 

 

 

 

Fűtő, karbantartó munkaköri leírása 
 

 

3. Feladatkör, feladat megnevezése: 

 

 Az intézményben olyan időpontban jelenik meg, hogy a munkaidejének a 

kezdetekor / a jelenléti ív kitöltése után / munkavégzésre készen álljon. Ha 

betegség miatt nem tud megjelenni a munkahelyén, távolmaradását az 

intézményvezetőnek jelentse. Munkaideje alatt csak vezetői engedéllyel távozhat el 

az intézményből. 

 Az intézmény berendezési tárgyait óvja, a leltárban szereplő tárgyakért, és az általa 

használt eszközökért felelőséggel tartozik. 

 Aktív közösségi életével segíti az intézmény szervezeti életének a fejlesztését, a 

csapatközpontúság kialakítását. 

 Munkáját az SZMSZ betartása, az intézmény munkaterve, a jóváhagyott 

munkarend, az óvodapedagógusok kérése, és az intézményvezető esetenkénti 

utasítása alapján látja el. 

 Eleget tesz a munkavédelmi és a tűzvédelmi előírásoknak, betartja a higiénés 

szabályokat.  

 Az óvoda épületében a megfelelő hőfok biztosítása. 

 Megfelelő mennyiségű és hőmérsékletű meleg víz biztosítása.  

 A fűtőberendezések ellenőrzése, üzemeltetése az előírásoknak megfelelően.  

 A meghibásodás azonnali jelentése a vezető vagy a vezető helyettes felé. 

 A kazánház, pince, selejtes raktár rendben tartása, takarítása. 

 Az óvodában felmerülő apróbb javítások, karbantartási munkálatok elvégzése. 

 Vásárlások elvégzése, a szállítás lebonyolításában segédkezés. 

 A játszóudvar és a kert rendben tartása, takarítása, seprése, a hó eltakarítása.  

 Az intézmény előtt és mögött tisztán tartja a járdát és a vizes árkot.  

 A homokozó homokjának rendszeres fellazítása. 

 Az udvari raktár rendben tartása. 

 Az udvari játékeszközök naponkénti ellenőrzése balesetek elkerülése érdekében. 

 Nagyobb takarítások alkalmával aktívan kiveszi részét a feladatokból. 

 A felsoroltakon túl a vezető által adott megbízások ellátása. 
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Szakács munkaköri leírása 
 

 

3. Feladatkör, feladat megnevezése: 

 

 Az intézményben olyan időpontban jelenik meg, hogy a munkaidejének a 

kezdetekor / a jelenléti ív kitöltése után / munkavégzésre készen álljon. Ha 

betegség miatt nem tud megjelenni a munkahelyén, távolmaradását az 

intézményvezetőnek jelentse. Munkaideje alatt csak vezetői engedéllyel távozhat el 

az intézményből. 

 Az intézmény berendezési tárgyait óvja, a leltárban szereplő tárgyakért, és az általa 

használt eszközökért felelősséggel tartozik. 

 Aktív közösségi életével segíti az intézmény szervezeti életének a fejlesztését, a 

csapatközpontúság kialakítását. 

 Munkáját az ANTSZ által meghatározott szabályok, az SZMSZ betartása, az 

intézmény munkaterve, a jóváhagyott munkarend, és az intézményvezető valamint 

az élelmezésvezető esetenkénti utasítása alapján látja el. 

 Eleget tesz a munkavédelmi és a tűzvédelmi előírásoknak, betartja a higiénés 

szabályokat. 

 Gondoskodik saját és munkatársai testi épségéről, a balesetek megelőzéséről, jelzi 

feletteseinek a balesetveszélyes körülményt. Jelentéssel gondoskodik a szükséges 

felszerelés sérüléséről, hiányáról.  

 Köteles védőruhát viselni, balesetveszélyes cipőt, papucsot nem használhat.  

 Betartatja a munkafegyelmet: belső szabályzatokat, a közösségi élet magatartási 

szabályait és az egészségügyi előírásokat.  

 A főzéshez szükséges nyersanyagot átveszi az élelmezésvezetőtől, naponta aláírja 

az anyag felhasználási összesítőt.  

 Segítséget nyújt az élelmezésvezetőnek az étlapok elkészítésében, a raktárkészlet 

szakszerű tárolásában, leltározásában, selejtezésében. 

 Csak kifogástalan élelmiszert használ fel, a nem friss, vagy fertőzésgyanús 

nyersanyagot- szabályos jegyzőkönyv felvétele mellett- azonnal eltávolítja a 

konyháról. 

 Pontosan kiméri a főzéshez szükséges nyersanyagokat, végzi és irányítja az ételek 

előkészítését, elkészítését és tálalását.  

 Előírás szerint ételmintát vesz és tárol valamennyi ételféleségből.  

 Naponta ellenőrzi és elkészített ételek megfelelő adagolását, a tálalt ételadagok 

mennyiségét és minőségét.  
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 Felülvizsgálja a többfázisú mosogatást, a tisztántartást, a hűtők szakszerű 

használatát, az élelmezés raktári  rendjét.  

 Felelős azért, hogy a konyhában idegen ne tartózkodjon, továbbá ellenőrzi a 

konyhai alkalmazottak munkavégzését.  

 Felügyeli, hogy az ételhulladék az erre kijelölt tárolókba kerüljön, és hogy a 

konyháról maradék élelmiszer ne kerülhessen ki más módon.  

 A konyhaüzem helyiségeit tisztán és rendben tartja: naponta végeztet fertőtlenítő 

takarítást, portalanító lemosást, a többi dolgozóval együtt végez minden tisztasági 

munkát.  

 Szervezi és segíti a konyha nagytakarítását: ablakok, ajtók, berendezési tárgyak, 

eszközök tisztítását és fertőtlenítését.  

 

 

Konyhai kisegítő munkaköri leírása 
 

 

3. Feladatkör, feladat megnevezése: 

 

 Az intézményben olyan időpontban jelenik meg, hogy a munkaidejének a 

kezdetekor / a jelenléti ív kitöltése után / munkavégzésre készen álljon. Ha 

betegség miatt nem tud megjelenni a munkahelyén, távolmaradását az 

intézményvezetőnek jelentse. Munkaideje alatt csak vezetői engedéllyel távozhat el 

az intézményből. 

 Az intézmény berendezési tárgyait óvja, a leltárban szereplő tárgyakért, és az általa 

használt eszközökért felelősséggel tartozik. 

 Aktív közösségi életével segíti az intézmény szervezeti életének a fejlesztését, a 

csapatközpontúság kialakítását. 

 Munkáját az ANTSZ által meghatározott szabályok, az SZMSZ betartása, az 

intézmény munkaterve, a jóváhagyott munkarend, és az intézményvezető valamint 

az élelmezésvezető esetenkénti utasítása alapján látja el. 

 Eleget tesz a munkavédelmi és a tűzvédelmi előírásoknak, betartja a higiénés 

szabályokat. 

 Gondoskodik saját és munkatársai testi épségéről, a balesetek megelőzéséről, jelzi 

feletteseinek a balesetveszélyes körülményt. Jelentéssel gondoskodik a szükséges 

felszerelés sérüléséről, hiányáról.  

 Munkavégzéséhez közteles védőruhát viselni! Balesetveszélyes cipőt, papucsot 

nem használhat.  

 Az élelmezésvezető /szakács irányításával az étel előkészítő. Főző és raktári 

munkákat végzi meghatározott rendben, továbbá a kijelölt feladatokat ellátja.  

 Részt vesz az anyagkimérésben, ételadagolásában, tálalásában.  

 Az élelmezésvezetőtől átvett nyersanyagokat  élelmiszereket előkészíti, a kívánt 

módon mossa, tisztítja, aprítja, és más konyhatechnikai eljárással feldolgozza.  

 Csak kifogástalan nyersanyagot, élelmiszert használ fel, a nem friss, sérült, vagy 

fertőzésgyanús nyersanyagot- szabályos jegyzőkönyv felvétele mellett és a szakács 

intézkedésére- azonnal eltávolítja a konyháról. Irányítás alapján hidegkonyhai 
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készítményeket önállóan készíti, felel az elkészített ételek minőségéért, 

esztétikumáért.  

 Használati előírás szerint, balesetmentesen működteti a konyha gépeit.  

 Betartja az élelmiszerek tárolására, hűtésére vonatkozó szabályokat.  

 A szennyeződött edényeket, eszközöket a közegészségügyi előírás szerint 

mosogatja (több fázis), a konyha berendezési tárgyait, az ételmintás üvegeket 

tisztán és karban tartja.  

 Összegyűjti az ételhulladékot, és a tároló edényekbe viszi. Ételhulladékot, -

maradékot nem vihet ki a konyháról.  

 Tisztántartja a konyhaüzemi helyiségeket (előkészítők, főző és melegítőkonyha, 

tálalóhelyiség, éttermi helyiség, raktár, fürdő, stb,..) takarítja a bútorzatot, a 

berendezési tárgyakat, és naponta felmossa a padozatot fertőtlenítő oldattal.  

 A szemetes edényeket naponta kimossa, fertőtleníti, a konyharuhákat tisztán tartja.  

 Határidőre és minőségi kivitelezésben ellátja mindazon más feladatokat, amivel 

közvetlen felettese, vagy az intézményvezető megbízza.  

 

4. Munkavégzés konkrét helye:  

Abaújszántói Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde                                                      

3881 Abaújszántó, Jászay tér. 10. 

 

5. Megbízásos feladatok:  

 

6. A megbízás hatálya, a feladatellátás helye: 
 -től visszavonásig 

Abaújszántói Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 

3881 Abaújszántó, Jászay tér 10. 

 

7. Egyéb eseti feladatai:   

 

8. Közvetlen munkáltatói jog gyakorlójának / közvetlen felettese / megjelölése:   

                                          Intézményvezető 

 

9. Egyéb előírások, feltételek, juttatások:  

                                           

                                           Juttatás: A Kjt. szerinti bér.   

 

10. A munkaköri leírás hatályba lépése, hatálya:  

 

      -től visszavonásig 

                                                                                                                      
                                            / Törvényi szabályozás esetén módosítandó/ 

 

                                                                Ph. 

 

 

______________________________             ______________________________ 
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                  munkáltató                                                          közalkalmazott 

 

Kelt :  
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2. sz. mellékelt 

Teljesítményértékelési rendszer 

Minősítési lap 
A közalkalmazott személyi adatai 

 

Neve (születési neve): ......................................................................................................... 

Anyja neve: ......................................................................................................................... 

Születési hely, idő: ............................................................................................................. 

A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos adatok 

    A közalkalmazotti jogviszony kezdete: .............................................................................. 

A közalkalmazott besorolása: ............................................................................................. 

A minősítés indoka: ............................................................................................................ 

A közalkalmazott minősítésének szempontjai 

 

A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek 

Kiemelkedő (3 pont) - Megfelelő (2 pont) - Kevéssé megfelelő (1 pont) - Nem megfelelő (0 

pont) 

Szöveges indokolás: ........................................................................................................... 

 

A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka 

Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő 

Szöveges indokolás: ............................................................................................................ 

 

A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség 

Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő 

Szöveges indokolás: ............................................................................................................ 

 

A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat 

Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő 

Szöveges indokolás: ............................................................................................................ 

 

A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet 

Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő 

Szöveges indokolás: ............................................................................................................ 

 

A közalkalmazott munkavégzésével kapcsolatos egyéb lényeges körülmény, megjegyzés, a 

kevéssé    alkalmas területek fejlesztésére vonatkozó javaslatok, célkitűzések: 

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

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

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

A közalkalmazott minősítése 

kiválóan alkalmas (80-100%) - alkalmas (60-79%) - kevéssé alkalmas (30-59%) - 

alkalmatlan (30% alatt) 

A közalkalmazott által a minősítésre tett észrevétel: ............................................................... 

Dátum: 

A minősítés megállapításait a közalkalmazottal 

ismertettem. 

A minősítés tartalmát ismerem, 

észrevételeimet megtettem. 

 

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

a minősítést végző aláírása, beosztása a minősített aláírása 
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TTEELLJJEESSÍÍTTMMÉÉNNYYÉÉRRTTÉÉKKEELLÉÉSS  ÖÖSSSSZZEEGGZZÉÉSSEE  
 

Az értékelt neve: ……………………………………. 

Munkaköre: …………………………………………. 

Értékelés időpontja:…………………………………. 

 

1. Erősségek: 

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

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

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

 

2. Fejlesztendő területek-gyengeségek: 

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

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

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

 

3. Fejlesztési feladatok: 

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

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

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

 

A teljesítményértékelés eredménye a maximális pontszámnak a ténylegesen adott 

pontszámokhoz viszonyított aránya alapján a következők szerint alakul: 

80%-100% = kiválóan alkalmas 

60%-79% = alkalmas 

30%-59% = kevéssé alkalmas 

< 30% = alkalmatlan 

 

Ettől eltérően a közalkalmazott alkalmatlan minősítést kap, ha legalább egy minősítési 

szempont értékelése nem megfelelő. 

 

Az értékelés tartalmát ismerem és elfogadom / nem fogadom el. 

Az értékelésre vonatkozóan az alábbi észrevételeket teszem: 

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

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

 

Az értékelést átadtam/ átvettem: 

 

Dátum: …………………………………………….. 

 

 

értékelő    értékelt 
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VEZETŐ ÉRTÉKELŐ LAP 
Értékelt neve:……………………………………….               

Dátum:………………………….. 
  

Értékelés: kiemelkedő (3 pont) – megfelelő (2 pont) – kevéssé megfelelő (1 pont) – nem megfelelő (0 pont) 

 

Szempontok Értékelés 

A vezető által irányított szervezeti egység/intézmény munkájának színvonala 

Személyes tulajdonságok, vezetői attitűd (15 pont) 

1. Munkája iránt elkötelezett, magabiztos személyiség. 3 2 1 0 

2. Példamutató, rend jellemzi munkáját, a határidőket betartja. 3 2 1 0 

3. Az óvoda ügyeiben széles látókörű, kellően tájékozott. 3 2 1 0 

4. Képes határozottan kiállni véleménye mellett, még ha népszerűtlen dologról 

van is szó. 
3 2 1 0 

5. Megbecsüli és tiszteli az intézmény alkalmazottait. 3 2 1 0 

Összesen  

Ellenőrzés, értékelés, motiválás (15 pont) 

1. Az ellenőrzést és az értékelést az ellenőrzési tervben megfogalmazottak 

szerint végzi. 
3 2 1 0 

2. A feladat teljesítése mellett, értékeli az önálló gondolkodást, 

kezdeményezőkészséget, kreativitást.  
3 2 1 0 

3. A hiányosságokat őszintén feltárja, a pozitívumokat hangsúlyozza, bírálata 

építő jellegű. 
3 2 1 0 

4. Megbecsüli és támogatja tehetséges munkatársait. 3 2 1 0 

5. Az elvégzett munka és az eredmények alapján ösztönöz. 3 2 1 0 

Összesen  

A vezető, mint változtató (12 pont) 

1. Fogékony az újra, az innovációra. 3 2 1 0 

2. A változtatások bevezetésénél az intézmény érdekeit helyezi előtérbe. 3 2 1 0 

3. Tevékenyen bevonja a dolgozókat a változás tervezésébe és végrehajtásába. 3 2 1 0 

4. Folyamatosan tanul, elkötelezett a fejlődés mellett, példát mutatva ezzel a 

környezetének. 
3 2 1 0 

Összesen  

A nevelő munka eredménye (6 pont) 

1. A Difer mérés eredményei. 3 2 1 0 

2. A neveltségi (kimeneti) szint eredménye 3 2 1 0 

Összesen  

ÖSSZESEN: 
A vezető által irányított szervezeti egység/intézmény munkavégzésének szervezése 

A vezetési funkciók gyakorlása (15 pont) 

1. Reális célokat és megvalósítható feladatokat tervez. Osztályozni tudja a 

feladatokat fontosságuk és sürgősségük szerint. 
3 2 1 0 

2. Bevonja munkatársait a döntési folyamatokba, épít szakértelmükre. 3 2 1 0 

3. Döntései tényekre alapozottak, meghozataluknál figyelembe veszi a döntés 

intézményre gyakorolt hatását. 
3 2 1 0 

4. A dolgozóknak saját hatáskörükön belül kellő önállóságot biztosít, 

megerősítve ezzel felelősségérzetüket. 
3 2 1 0 

5. Az intézményi SZMSZ-ben foglaltakat betartja és betartatja. 3 2 1 0 

Karikázza be a megfelelő szintet! 
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Összesen  

Együttműködés, kapcsolattartás, kommunikáció, információ (18 pont) 

1. Az alkalmazottakat hitelesen informálja az őket érintő kérdésekről. 3 2 1 0 

2. Ötleteit, gondolatait világosan fogalmazza meg. 3 2 1 0 

3. Őszinte, párbeszédre alkalmas légkört alakít ki, elfogadja a hasznos vitákat. 3 2 1 0 

4. Képes mások meghallgatására, értő figyelemmel van munkatársai iránt. 3 2 1 0 

5. Kapcsolataira a közvetlen partneri együttműködés jellemző. 3 2 1 0 

6. Az intézmény érdekében folyamatos munkakapcsolatban áll a fenntartóval, 

törekszik a konszenzuskeresésre. 
3 2 1 0 

Összesen  

Erőforrás gazdálkodás (9  pont) 

1. A költségvetésből fakadó pénzügyi fegyelmet pontosan betartja. 3 2 1 0 

2. Az intézmény rendelkezésére álló pénzösszeget a dolgozókkal közösen 

megtervezve hatékonyan igyekszik felhasználni. 
3 2 1 0 

3. Felkutatja az anyagi forráslehetőségeket (alapítvány, pályázat, szponzor). 3 2 1 0 

Összesen  

ÖSSZESEN: 
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VEZETŐ ÉRTÉKELŐ LAP  
(HELYETTES, TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ) 

Értékelt neve:……………………………………….               

Dátum:………………………….. 
  

Értékelés: kiemelkedő (3 pont) – megfelelő (2 pont) – kevéssé megfelelő (1 pont) – nem megfelelő (0 pont) 

 

Szempontok Értékelés 

A vezető által irányított szervezeti egység/intézmény munkájának színvonala 

Személyes tulajdonságok, vezetői attitűd (15 pont) 

1. Munkája iránt elkötelezett, magabiztos személyiség. 3 2 1 0 

2. Példamutató, rend jellemzi munkáját, a határidőket betartja. 3 2 1 0 

3. Az óvoda ügyeiben széles látókörű, kellően tájékozott. 3 2 1 0 

4. Képes határozottan kiállni véleménye mellett, még ha népszerűtlen dologról 

van is szó. 
3 2 1 0 

5. Megbecsüli és tiszteli az intézmény alkalmazottait. 3 2 1 0 

Összesen  

Ellenőrzés, értékelés, motiválás (15 pont) 

1. Az ellenőrzést és az értékelést az ellenőrzési tervben megfogalmazottak 

szerint végzi. 
3 2 1 0 

2. A feladat teljesítése mellett, értékeli az önálló gondolkodást, 

kezdeményezőkészséget, kreativitást.  
3 2 1 0 

3. A hiányosságokat őszintén feltárja, a pozitívumokat hangsúlyozza, bírálata 

építő jellegű. 
3 2 1 0 

4. Megbecsüli és támogatja tehetséges munkatársait. 3 2 1 0 

5. Az elvégzett munka és az eredmények alapján ösztönöz. 3 2 1 0 

Összesen  

A vezető, mint változtató (9  pont) 

1. Fogékony az újra, az innovációra. 3 2 1 0 

2. Tevékenyen bevonja a dolgozókat a változás tervezésébe és végrehajtásába. 3 2 1 0 

3. Folyamatosan tanul, elkötelezett a fejlődés mellett, példát mutatva ezzel a 

környezetének. 
3 2 1 0 

Összesen  

A nevelő munka eredménye (6 pont) 

1. A Difer mérés eredményei. 3 2 1 0 

2. A neveltségi (kimeneti) szint eredménye. 3 2 1 0 

Összesen  

ÖSSZESEN: 
A vezető által irányított szervezeti egység/intézmény munkavégzésének szervezése 

A vezetési funkciók gyakorlása (18 pont) 

1. A különböző munkaterületen dolgozó alkalmazottak munkáját 

összehangolja.  
3 2 1 0 

2. Osztályozni tudja a feladatokat fontosságuk és sürgősségük szerint. 3 2 1 0 

3. A szabadságolási tervet határidőre elkészíti. 3 2 1 0 

4. Véleményével, ötletivel segíti a vezetőt döntései meghozatalában. 3 2 1 0 

5. A dolgozóknak saját hatáskörükön belül kellő önállóságot biztosít, 

megerősítve ezzel felelősségérzetüket. 
3 2 1 0 

6. Az intézményi SZMSZ-ben foglaltakat betartja és betartatja. 3 2 1 0 

Összesen  

Karikázza be a megfelelő szintet! 
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Együttműködés, kapcsolattartás, kommunikáció, információ (18 pont) 

1. Az alkalmazottakat hitelesen informálja az őket érintő kérdésekről. 3 2 1 0 

2. Ötleteit, gondolatait világosan fogalmazza meg. 3 2 1 0 

3. Őszinte, párbeszédre alkalmas légkört alakít ki, elfogadja a hasznos vitákat. 3 2 1 0 

4. Képes mások meghallgatására, értő figyelemmel van munkatársai iránt. 3 2 1 0 

5. Kapcsolataira a közvetlen partneri együttműködés jellemző. 3 2 1 0 

6. Az intézmény érdekében folyamatos munkakapcsolatban áll a vezetővel, 

törekszik a konszenzuskeresésre. 
3 2 1 0 

Összesen  

Erőforrás gazdálkodás (9  pont) 

1. A költségvetésből fakadó pénzügyi fegyelmet pontosan betartja. 3 2 1 0 

2. Az intézmény rendelkezésére álló pénzösszeget a dolgozókkal közösen 

megtervezve hatékonyan igyekszik felhasználni. 
3 2 1 0 

3. Felkutatja az anyagi forráslehetőségeket (alapítvány, pályázat, szponzor). 3 2 1 0 

Összesen  

ÖSSZESEN: 
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VEZETŐ ÉRTÉKELŐ LAP 
(MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐ) 

Értékelt neve:……………………………………….               

Dátum:………………………….. 
  

Értékelés: kiemelkedő (3 pont) – megfelelő (2 pont) – kevéssé megfelelő (1 pont) – nem megfelelő (0 pont) 

 

Szempontok Értékelés 

A vezető által irányított szervezeti egység/intézmény munkájának színvonala 

Személyes tulajdonságok, vezetői attitűd (15 pont) 

1. Munkája iránt elkötelezett, magabiztos személyiség. 3 2 1 0 

2. Példamutató, rend jellemzi munkáját, a határidőket betartja. 3 2 1 0 

3. Az óvoda ügyeiben széles látókörű, kellően tájékozott. 3 2 1 0 

4. Képes határozottan kiállni véleménye mellett, még ha népszerűtlen dologról 

van is szó. 
3 2 1 0 

5. Megbecsüli és tiszteli az intézmény alkalmazottait. 3 2 1 0 

Összesen  

Ellenőrzés, értékelés, motiválás (15 pont) 

1. Az ellenőrzést és az értékelést az ellenőrzési tervben megfogalmazottak 

szerint végzi. 
3 2 1 0 

2. A feladat teljesítése mellett, értékeli az önálló gondolkodást, 

kezdeményezőkészséget, kreativitást.  
3 2 1 0 

3. A hiányosságokat őszintén feltárja, a pozitívumokat hangsúlyozza, bírálata 

építő jellegű. 
3 2 1 0 

4. Megbecsüli és támogatja tehetséges munkatársait. 3 2 1 0 

5. Az elvégzett munka és az eredmények alapján ösztönöz. 3 2 1 0 

Összesen  

A vezető, mint változtató (9  pont) 

1. Fogékony az újra, az innovációra. 3 2 1 0 

2. Tevékenyen bevonja a dolgozókat a változás tervezésébe és végrehajtásába. 3 2 1 0 

3. Folyamatosan tanul, elkötelezett a fejlődés mellett, példát mutatva ezzel a 

környezetének. 
3 2 1 0 

Összesen  

A nevelő munka eredménye (6 pont) 

1. A Difer mérés eredményei. 3 2 1 0 

2. A neveltségi (kimeneti) szint eredménye. 3 2 1 0 

Összesen  

ÖSSZESEN: 
A vezető által irányított szervezeti egység/intézmény munkavégzésének szervezése 

A vezetési funkciók gyakorlása (18 pont) 

1. A munkaközösségében dolgozó alkalmazottak munkáját összehangolja.  3 2 1 0 

2. Osztályozni tudja a feladatokat fontosságuk és sürgősségük szerint. 3 2 1 0 

3. A munkatervet határidőre elkészíti. 3 2 1 0 

4. Véleményével, ötletivel segíti a vezetőt döntései meghozatalában. 3 2 1 0 

5. A dolgozóknak saját hatáskörükön belül kellő önállóságot biztosít, 

megerősítve ezzel felelősségérzetüket. 
3 2 1 0 

6. Az intézményi SZMSZ-ben foglaltakat betartja és betartatja. 3 2 1 0 

Összesen  

Együttműködés, kapcsolattartás, kommunikáció, információ (18 pont) 

Karikázza be a megfelelő szintet! 
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1. Az alkalmazottakat hitelesen informálja az őket érintő kérdésekről. 3 2 1 0 

2. Ötleteit, gondolatait világosan fogalmazza meg. 3 2 1 0 

3. Őszinte, párbeszédre alkalmas légkört alakít ki, elfogadja a hasznos vitákat. 3 2 1 0 

4. Képes mások meghallgatására, értő figyelemmel van munkatársai iránt. 3 2 1 0 

5. Kapcsolataira a közvetlen partneri együttműködés jellemző. 3 2 1 0 

6. Az intézmény érdekében folyamatos munkakapcsolatban áll a vezetővel, 

törekszik a konszenzuskeresésre. 
3 2 1 0 

Összesen  

Erőforrás gazdálkodás (9  pont) 

1. A költségvetésből fakadó pénzügyi fegyelmet pontosan betartja. 3 2 1 0 

2. Az intézmény rendelkezésére álló pénzösszeget a dolgozókkal közösen 

megtervezve hatékonyan igyekszik felhasználni. 
3 2 1 0 

3. Felkutatja az anyagi forráslehetőségeket (alapítvány, pályázat, szponzor). 3 2 1 0 

Összesen  

ÖSSZESEN: 
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PEDAGÓGUS ÉRTÉKELŐ LAP 
 

Értékelt neve:……………………………………….               

Dátum:………………………….. 
  

Értékelés: kiemelkedő (3 pont) – megfelelő (2 pont) – kevéssé megfelelő (1 pont) – nem megfelelő (0 pont) 

 

Szempontok Értékelés 

1. A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek (21 pont) 

1. Az óvodai csoportban szeretetteljes légkört teremt. 3 2 1 0 

2. A gyermekeket egyéni sajátosságaik figyelembe vételével fejleszti. 3 2 1 0 

3. Őszinte érdeklődéssel és elfogadással van a gyermekek iránt. 3 2 1 0 

4. A gyermekek kötetlen érdeklődésére és természetes kíváncsiságára 

épít. 
3 2 1 0 

5. Biztosítja a sokoldalú tapasztalatszerzést. 3 2 1 0 

6. Következetes a nevelőmunkában. 3 2 1 0 

7. Nevelőmunkáját az óvodai programnak megfelelően végzi. 3 2 1 0 

Összesen:  

2. A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség (18 pont) 

1. Egyéni érdekeit összehangolja az intézmény érdekeivel. 3 2 1 0 

2. Szakmailag képes a megújulásra, folyamatosan továbbképzi magát. 3 2 1 0 

3. A team munkában aktívan részt vesz. 3 2 1 0 

4. Önként vállal feladatokat az óvoda közösségi életének alakításában 

(rendezvények, kötetlen összejövetelek). 
3 2 1 0 

5. Kollégái bizalommal fordulhatnak hozzá segítségért. 3 2 1 0 

6. Toleráns, másságot elfogadó magatartás jellemzi. 3 2 1 0 

Összesen:  

3. A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat (18 pont) 

1. A csoportját alapos indokkal hagyja el. 3 2 1 0 

2. Az intézményi SZMSZ-ben foglaltakat betartja és betartatja. 3 2 1 0 

3. A szülőket időben és hitelesen informálja az óvoda és a csoport 

eseményeiről. 
3 2 1 0 

4. Szülőkkel való kapcsolata a bizalomra és őszinteségre épül. 3 2 1 0 

5. Hivatali titok betartása – a gyermekekkel, dolgozókkal kapcsolatos 

információkat megőrzi. 
3 2 1 0 

6. Vigyázza, és óvja az óvoda épületét, tárgyait, berendezéseit. 3 2 1 0 

Összesen:  

4. A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet (18 pont) 

1. Munkakezdésre pontosan érkezik. 3 2 1 0 

2. Dokumentációját precízen, naprakészen vezeti, határidőket betartja. 3 2 1 0 

3. Kreativitásával hozzájárul az óvoda esztétikusabbá tételéhez. 3 2 1 0 

4. A munkaidőt tartalmasan tölti ki. 3 2 1 0 

5. Díjazás és jutalom nélkül is szívesen vállal feladatot. 3 2 1 0 

6. A szülőkkel való kapcsolata rendszeres. 3 2 1 0 

Összesen:  

 

 

 

 

Karikázza be a megfelelő szintet! 
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PEDAGÓGUS ÉRTÉKELŐ LAP 

AA  mmuunnkkaakköörr  eellllááttáássaa  ssoorráánn  vvééggzzeetttt  sszzaakkmmaaii,,  ggyyaakkoorrllaattii  mmuunnkkaa  
 

Értékelt neve:……………………………………….               

Dátum:………………………….. 
  

Értékelés: kiemelkedő (3 pont) – megfelelő (2 pont) – kevéssé megfelelő (1 pont) – nem megfelelő (0 pont) 

 
 

Szempontok Értékelés 

I. terület:  A foglalkozások felépítése és tartalma (27  pont) 

1. A foglalkozás felépítése megfelel a módszertani követelményeknek. 3 2 1 0 

2. A foglalkozás elérte a kitűzött célt. 3 2 1 0 

3. A foglalkozás feladatait a gyermekek (életkori) értelmi szintjét 

figyelembe véve határozza meg. 
3 2 1 0 

4. A foglalkozás levezetése folyamatos, gördülékeny. 3 2 1 0 

5. A megválasztott munkamódszerek hatékonyan segítik az ismeretek 

átadását. 
3 2 1 0 

6. Megfelelő és esztétikus szemléltető eszközöket használ. 3 2 1 0 

7. Az ismeretek gyakorlására elegendő időt szán. 3 2 1 0 

8. A gyermekek fejlettségét figyelembe véve differenciál. 3 2 1 0 

9. A gyerekek érdeklődését, figyelmét képes folyamatosan fenntartani. 3 2 1 0 

Összesen  

II. terület:  Kommunikáció, együttműködés (18 pont) 

1. Az ismereteket érthetően adja át a gyermekeknek. 3 2 1 0 

2. Az óvónő beszéde, kérdése világos, érthető. 3 2 1 0 

3. Végighallgatja a gyermekek véleményét, mondanivalóját. 3 2 1 0 

4. Nyitott, együttműködő a gyermekekkel való kapcsolatában. 3 2 1 0 

5. A metakommunikációja összhangban van a mondanivalójával. 3 2 1 0 

6. A gyermekek beszédkészségének fejlesztése és szókincsének bővítése 

érdekében kommunikációs nevelése hatékony. 
3 2 1 0 

Összesen  

III. terület:  Szokás- és szabályrend (15 pont) 

1. Csoportjában kialakult szokás és szabályrend működik. 3 2 1 0 

2. A csoport napirendje folyamatos. 3 2 1 0 

3. Ügyel a hőmérsékletnek megfelelő öltözködésre. 3 2 1 0 

4. Helyes étkezési illemszabályok és megfelelő evőeszköz használat 

kialakítására törekszik. 
3 2 1 0 

5. A gyermekek tisztaságigényének kialakításához szükséges alapvető 

feltételeket biztosítja (idő és eszköz). 
3 2 1 0 

Összesen  

IV. terület:  Játéktevékenység (18 pont) 

1. Az elmélyült játék feltételeinek megteremtésére törekszik. 3 2 1 0 

2. A csoportban vannak elkülönített, nyugodt helyek. 3 2 1 0 

3. A gyermekek ismerik a játékeszközök helyét. 3 2 1 0 

4. A játékok a gyerekek számára elérhető helyen vannak. 3 2 1 0 

5. A gyermekek játékába szükség szerint segítő szándékkal avatkozik be. 3 2 1 0 

6. Differenciáltan fejleszti a gyerekek játéktevékenységét. 3 2 1 0 

Összesen  

Karikázza be a megfelelő szintet! 

 

 



 

 

 

 
104. 

oldal 

V. terület:  Mozgás (15 pont) 

1. Szokássá vált a mindennapos testnevelés. 3 2 1 0 

2. Használják a csoportban a mozgásfejlődést segítő eszközöket. 3 2 1 0 

3. A gyakorlatok tervezésnél betartja a fokozatosság elvét. 3 2 1 0 

4. Biztosítja a gyermekeknek a szabadban lévő játék lehetőségét. 3 2 1 0 

5. Figyelmet fordít a nagymozgás és a finommotorika fejlesztésére. 3 2 1 0 

Összesen  
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DAJKA ÉRTÉKELŐ LAP 
 

Értékelt neve:……………………………………….               

Dátum:………………………….. 
  

Értékelés: kiemelkedő (3 pont) – megfelelő (2 pont) – kevéssé megfelelő (1 pont) – nem megfelelő (0 pont) 

 
 

Szempontok Értékelés 

1. A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek (15 pont) 

1. Együttműködik az óvónővel, a napi tevékenységekben segíti munkáját. 3 2 1 0 

2. A gyermekekkel való kapcsolata szeretetteljes. 3 2 1 0 

3. Tevékenyen részt vesz a gondozási feladatok ellátásában. 3 2 1 0 

4. Védi és óvja a gyermekek testi épségét. 3 2 1 0 

5. Munkáját a helyi nevelési program útmutatásai szerint végzi. 3 2 1 0 

Összesen  

2. A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség (15 pont) 

1. Egyéni érdekeit összehangolja az intézmény érdekeivel. 3 2 1 0 

2. Hangneme, stílusa udvarias (kollégákkal és szülőkkel). 3 2 1 0 

3. Megbecsüli és tiszteli kollégája munkáját. 3 2 1 0 

4. Önként vállal feladatokat az óvoda közösségi életének alakításában 

(rendezvények, kötetlen összejövetelek). 
3 2 1 0 

5. Kollégái bizalommal fordulhatnak hozzá segítségért. 3 2 1 0 

Összesen  

3. A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat (15 pont) 

1. Munkáját kellő felelősségérzettel végzi. 3 2 1 0 

2. Vigyázza és óvja az óvoda épületét, tárgyait, berendezéseit. 3 2 1 0 

3. Csoporton kívüli feladatai ellátása után igyekszik vissza a gyermekek 

közé. 
3 2 1 0 

4. Hivatali titok betartása – a gyermekekkel, dolgozókkal kapcsolatos 

információkat megőrzi. 
3 2 1 0 

5. Az intézményi SZMSZ-ben foglaltakat betartja és betartatja. 3 2 1 0 

4. A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet (15 pont) 

1. Munkakezdésre pontosan érkezik. 3 2 1 0 

2. Az udvari játékok elrakásában segítséget nyújt. 3 2 1 0 

3. Nagyobb takarítások alkalmával aktívan kiveszi a részét a feladatokból. 

(tavaszi, nyári) 
3 2 1 0 

4. A munkaidőt tartalmasan tölti ki. 3 2 1 0 

5. Az intézmény zavartalan működése érdekében díjazás és jutalom nélkül is 

szívesen vállal feladatot. 
3 2 1 0 

Összesen  

 

 

 

 

 

 

 

Karikázza be a megfelelő szintet! 
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DAJKA ÉRTÉKELŐ LAP 

AA  mmuunnkkaakköörr  eellllááttáássaa  ssoorráánn  vvééggzzeetttt  sszzaakkmmaaii,,  ggyyaakkoorrllaattii  mmuunnkkaa  
 

Értékelt neve:……………………………………….             Dátum:………………………….. 

 
  

Értékelés: kiemelkedő (3 pont) – megfelelő (2 pont) – kevéssé megfelelő (1 pont) – nem megfelelő (0 pont) 

 
 

Szempontok Értékelés 

AA  mmuunnkkaakköörr  eellllááttáássaa  ssoorráánn  vvééggzzeetttt  sszzaakkmmaaii,,  ggyyaakkoorrllaattii  mmuunnkkaa  ((3300  ppoonntt))  

1. 
A balesetek megelőzése érdekében a csoportszoba berendezési 

tárgyait, játékeszközeit ellenőrzi. 
3 2 1 0 

2. A munkafolyamat közben betartja a baleset megelőzés szabályait. 3 2 1 0 

3. 
A kijelölt helyiségek higiéniája, rendezettsége megfelel az elvárásnak, 

naponta fertőtlenít. 
3 2 1 0 

4. Betartja a veszélyes anyagok kezelésének szabályait. 3 2 1 0 

5. A csoportja által használt textíliák, törölközők tiszták, esztétikusak. 3 2 1 0 

6. A folyosó és a csoportszoba növényei gondozottak. 3 2 1 0 

7. A csoportszoba játékeszközeit fertőtleníti. 3 2 1 0 

8. A gyerekek fogmosó poharai tiszták, higiénikusak. 3 2 1 0 

9. A homokozó ki és letakarását elvégzi. 3 2 1 0 

10. A gazdaságos működés érdekében energiatakarékosságra törekszik. 3 2 1 0 

Összesen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karikázza be a megfelelő szintet! 
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KONYHAI DOLGOZÓ ÉRTÉKELŐ LAP 
 

Értékelt neve:……………………………………….               

Dátum:………………………….. 
  

Értékelés: kiemelkedő (3 pont) – megfelelő (2 pont) – kevéssé megfelelő (1 pont) – nem megfelelő (0 pont) 

 
 

Szempontok Értékelés 

1. A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek (15 pont) 

1. A konyha területére csak az előírt védőöltözetben lép be. 3 2 1 0 

2. Ruhája tiszta, rendezett, a hajvédőt használja. 3 2 1 0 

3. A helyes kézmosás szabályait betartja. 3 2 1 0 

4. A munkafolyamat közben betartja a baleset megelőzés szabályait. 3 2 1 0 

5. Betartja a veszélyes anyagok kezelésének szabályait, a dokumentációt 

pontosan vezeti. 
3 2 1 0 

Összesen  

2. A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség (15 pont) 

1. Egyéni érdekeit összehangolja az intézmény érdekeivel. 3 2 1 0 

2. Hangneme, stílusa udvarias (kollégákkal és szülőkkel). 3 2 1 0 

3. Megbecsüli és tiszteli kollégája munkáját. 3 2 1 0 

4. Önként vállal feladatokat az óvoda közösségi életének alakításában 

(rendezvények, kötetlen összejövetelek). 
3 2 1 0 

5. Kollégái bizalommal fordulhatnak hozzá segítségért. 3 2 1 0 

Összesen  

3. A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat (15 pont) 

1. Munkáját kellő felelősségérzettel végzi. 3 2 1 0 

2. Vigyázza és óvja az óvoda épületét, tárgyait, berendezéseit. 3 2 1 0 

3. Konyhán kívüli feladatai ellátása után igyekszik vissza a konyhába. 3 2 1 0 

4. Hivatali titok betartása – a gyermekekkel, dolgozókkal kapcsolatos 

információkat megőrzi. 
3 2 1 0 

5. Az intézményi SZMSZ-ben foglaltakat betartja és betartatja. 3 2 1 0 

4. A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet (15 pont) 

1. Munkakezdésre pontosan érkezik. 3 2 1 0 

2. Az ételt a tálaláshoz időben elkészíti. 3 2 1 0 

3. Nagyobb takarítások alkalmával aktívan kiveszi a részét a feladatokból. 

(tavaszi, nyári) 
3 2 1 0 

4. A munkaidőt tartalmasan tölti ki. 3 2 1 0 

5. Az intézmény zavartalan működése érdekében díjazás és jutalom nélkül is 

szívesen vállal feladatot. 
3 2 1 0 

Összesen  

 

 

 

 

 

 

 

Karikázza be a megfelelő szintet! 
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KONYHAI DOLGOZÓ ÉRTÉKELŐ LAP 

AA  mmuunnkkaakköörr  eellllááttáássaa  ssoorráánn  vvééggzzeetttt  sszzaakkmmaaii,,  ggyyaakkoorrllaattii  mmuunnkkaa  
 

Értékelt neve:……………………………………….             Dátum:………………………….. 

 
  

Értékelés: kiemelkedő (3 pont) – megfelelő (2 pont) – kevéssé megfelelő (1 pont) – nem megfelelő (0 pont) 

 
 

Szempontok Értékelés 

AA  mmuunnkkaakköörr  eellllááttáássaa  ssoorráánn  vvééggzzeetttt  sszzaakkmmaaii,,  ggyyaakkoorrllaattii  mmuunnkkaa  ((3300  ppoonntt))  

1. 
A takarítás, fertőtlenítés, mosogatás előírás szerint történik (napi, heti, 

negyedéves) 
3 2 1 0 

2. Elvégzi a készétel hőmérőzését, melyet megfelelően dokumentál. 3 2 1 0 

3. Az ételek kóstolásánál minden alkalommal külön evőeszközt használ. 3 2 1 0 

4. A különböző nyersanyagok előkészítési technológiáját betartja. 3 2 1 0 

5. 
A munkafelületek, eszközök, berendezések állapotának higiéniája 

megfelelő. 
3 2 1 0 

6. A maradék tárolása az arra kijelölt edényekben történik. 3 2 1 0 

7. Az elmosott, tiszta edények tárolása az előírás szerint történik. 3 2 1 0 

8. Az ételek adagolását mindig tiszta eszközökkel végzi. 3 2 1 0 

9. Az ételmintát az étel tálalásának megkezdése előtt teszi el. 3 2 1 0 

10. A hulladékgyűjtő és tároló edények tisztasága megfelelő. 3 2 1 0 

Összesen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karikázza be a megfelelő szintet! 
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KISGYERMEKGONDOZÓ ÉRTÉKELŐ LAP 
 

Értékelt neve:……………………………………….               

Dátum:………………………….. 
  

Értékelés: kiemelkedő (3 pont) – megfelelő (2 pont) – kevéssé megfelelő (1 pont) – nem megfelelő (0 pont) 

 

Szempontok Értékelés 

1. A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek (15 pont) 

1. A gyermekekkel való kapcsolata szeretetteljes. 3 2 1 0 

2. A gyermekeket egyéni sajátosságaik figyelembe vételével gondozza. 3 2 1 0 

3. Őszinte érdeklődéssel és elfogadással van a gyermekek iránt. 3 2 1 0 

4. Munkáját a bölcsődei programnak megfelelően végzi. 3 2 1 0 

5. Biztosítja a sokoldalú tapasztalatszerzést. 3 2 1 0 

Összesen:  

2. A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség (15 pont) 

1. Egyéni érdekeit összehangolja az intézmény érdekeivel. 3 2 1 0 

2. A munkavégzés során felmerülő problémákat hatékonyan kezeli. 3 2 1 0 

3. Önként vállal feladatokat az intézmény közösségi életének 

alakításában (rendezvények, kötetlen összejövetelek). 
3 2 1 0 

4. Kollégái bizalommal fordulhatnak hozzá segítségért. 3 2 1 0 

5. Toleráns, másságot elfogadó magatartás jellemzi. 3 2 1 0 

Összesen:  

3. A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat (15 pont) 

1. A csoportját alapos indokkal hagyja el. 3 2 1 0 

2. Az intézményi SZMSZ-ben foglaltakat betartja és betartatja. 3 2 1 0 

3. A szülőket időben és hitelesen informálja az intézmény és a csoport 

eseményeiről. 
3 2 1 0 

4. Szülőkkel való kapcsolata rendszeres, a bizalomra és őszinteségre 

épül. 
3 2 1 0 

5. Hivatali titok betartása – a gyermekekkel, dolgozókkal kapcsolatos 

információkat megőrzi. 
3 2 1 0 

Összesen:  

4. A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet (15 pont) 

1. Munkakezdésre pontosan érkezik. 3 2 1 0 

2. Dokumentációját precízen, naprakészen vezeti, határidőket betartja. 3 2 1 0 

3. Kreativitásával hozzájárul az óvoda esztétikusabbá tételéhez. 3 2 1 0 

4. A munkaidőt tartalmasan tölti ki. 3 2 1 0 

5. Munkáját kellő felelősségérzettel végzi. 3 2 1 0 

Összesen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karikázza be a megfelelő szintet! 
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KISGYERMEKGONDOZÓ ÉRTÉKELŐ LAP 

AA  mmuunnkkaakköörr  eellllááttáássaa  ssoorráánn  vvééggzzeetttt  sszzaakkmmaaii,,  ggyyaakkoorrllaattii  mmuunnkkaa  
 

Értékelt neve:……………………………………….             Dátum:………………………….. 

 
  

Értékelés: kiemelkedő (3 pont) – megfelelő (2 pont) – kevéssé megfelelő (1 pont) – nem megfelelő (0 pont) 

 

 

Szempontok Értékelés 

AA  mmuunnkkaakköörr  eellllááttáássaa  ssoorráánn  vvééggzzeetttt  sszzaakkmmaaii,,  ggyyaakkoorrllaattii  mmuunnkkaa  ((3300  ppoonntt))  

1. Szakszerűen, az érvényben lévő módszertani elvek figyelembe vételével 

gondozza, neveli a rábízott gyermekeket. 
3 2 1 0 

2. Gondoskodik arról, hogy a gyermekek az időjárásnak megfelelően 

legyenek felöltözve. 
3 2 1 0 

3. Biztosítja a gyermekek rendszeres levegőztetését. 3 2 1 0 

4. A gyermekek testi egészségének megőrzéséért a baleseti források 

megakadályozásáért mindent megtesz. 
3 2 1 0 

5. A gyermekek mozgáskedvét, mozgásigényét kielégíti. 3 2 1 0 

6. Elfogadásával és empátiájával fokozza a gyermekek aktivitás és 

önállóság iránti vágyát. 
3 2 1 0 

7. A gyermekek pozitív megnyilvánulásait megerősíti. 3 2 1 0 

8. A csoport napirendje jól szervezett, folyamatos. 3 2 1 0 

9. Családias légkört teremt, fokozva a gyermekek érzelmi biztonságát. 3 2 1 0 

10. A rendszeresség és a fokozatosság elvének betartásával elősegíti a 

szokások kialakulását. 
3 2 1 0 

Összesen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karikázza be a megfelelő szintet! 
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FŰTŐ, KARBANTARTÓ ÉRTÉKELŐ LAP 
 

Értékelt neve:……………………………………….               

Dátum:………………………….. 
  

Értékelés: kiemelkedő (3 pont) – megfelelő (2 pont) – kevéssé megfelelő (1 pont) – nem megfelelő (0 pont) 

 
Szempontok Értékelés 

1. A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek (15 pont) 

1. A munkafolyamat közben betartja a baleset megelőzés szabályait. 3 2 1 0 

2. Az épület karbantartottsága megfelel az elvárásoknak. 3 2 1 0 

3. A gázfűtés berendezéseit naponta ellenőrzi, felügyeli. 3 2 1 0 

4. A fűtés zavartalan működése érdekében a berendezések kezelésének 

szabályait betartja. 
3 2 1 0 

5. Az udvari játékeszközök biztonságosságát a balesetek megelőzése 

érdekében naponta ellenőrzi. 
3 2 1 0 

Összesen  

2. A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség (15 pont) 

1. Egyéni érdekeit összehangolja az intézmény érdekeivel. 3 2 1 0 

2. Hangneme, stílusa udvarias (kollégákkal és szülőkkel). 3 2 1 0 

3. Megbecsüli és tiszteli kollégája munkáját. 3 2 1 0 

4. Önként vállal feladatokat az óvoda közösségi életének alakításában 

(rendezvények, kötetlen összejövetelek). 
3 2 1 0 

5. Kollégái bizalommal fordulhatnak hozzá segítségért. 3 2 1 0 

Összesen  

3. A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat (15 pont) 

1. Munkáját kellő felelősségérzettel végzi. 3 2 1 0 

2. Vigyázza és óvja az óvoda épületét, tárgyait, berendezéseit. 3 2 1 0 

3. Munkahelyét csak a vezető előzetes engedélyével hagyja el. 3 2 1 0 

4. Hivatali titok betartása – a gyermekekkel, dolgozókkal kapcsolatos 

információkat megőrzi. 
3 2 1 0 

5. Az intézményi SZMSZ-ben foglaltakat betartja és betartatja. 3 2 1 0 

4. A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet (15 pont) 

1. Munkakezdésre pontosan érkezik. 3 2 1 0 

2. Munkáját pontosan, precízen, határidőket betartva végzi. 3 2 1 0 

3. Nagyobb takarítások alkalmával aktívan kiveszi a részét a feladatokból. 

(tavaszi, nyári) 
3 2 1 0 

4. A munkaidőt tartalmasan tölti ki. 3 2 1 0 

5. Az intézmény zavartalan működése érdekében díjazás és jutalom nélkül is 

szívesen vállal feladatot. 
3 2 1 0 

Összesen  

 

 

 

 

 

 

 

Karikázza be a megfelelő szintet! 
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FŰTŐ, KARBANTARTÓ ÉRTÉKELŐ LAP 

AA  mmuunnkkaakköörr  eellllááttáássaa  ssoorráánn  vvééggzzeetttt  sszzaakkmmaaii,,  ggyyaakkoorrllaattii  mmuunnkkaa  
Értékelt neve:……………………………………….             Dátum:………………………….. 

 
  

Értékelés: kiemelkedő (3 pont) – megfelelő (2 pont) – kevéssé megfelelő (1 pont) – nem megfelelő (0 pont) 

 
 

Szempontok Értékelés 

AA  mmuunnkkaakköörr  eellllááttáássaa  ssoorráánn  vvééggzzeetttt  sszzaakkmmaaii,,  ggyyaakkoorrllaattii  mmuunnkkaa  ((3300  ppoonntt))  

1. Az udvar gondozott, rendezett, tiszta. 3 2 1 0 

2. A homokozó rendszeresen fertőtlenített, felásott. 3 2 1 0 

3. A kazánház, a pince és a selejtezési raktárak rendezettek. 3 2 1 0 

4. 
Az évszakoknak megfelelően az intézmény előtti járdaszakaszt és a 

vizes árkot tisztán tartja. 
3 2 1 0 

5. 
A dolgozók által kért kisebb karbantartási munkákat a legrövidebb 

határidőn belül elvégzi. 
3 2 1 0 

6. A játékeszközöket lehetőségeihez mérten megjavítja. 3 2 1 0 

7. 
A részére kiadott szerszámok hiánytalan és megfelelő állapotban 

vannak. 
3 2 1 0 

8. Az épület helyiségeiben a megfelelő hőfokot naponta ellenőrzi. 3 2 1 0 

9. A gazdaságos működés érdekében energiatakarékosságra törekszik. 3 2 1 0 

10. 
Segíti a konyhai dolgozók munkáját (eseti bevásárlások, 

megrendelőlapok továbbítása stb.) 
3 2 1 0 

Összesen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karikázza be a megfelelő szintet! 
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ÓVODATITKÁR ÉRTÉKELŐ LAP 
 

Értékelt neve:……………………………………….               

Dátum:………………………….. 
  

 

Értékelés: kiemelkedő (3 pont) – megfelelő (2 pont) – kevéssé megfelelő (1 pont) – nem megfelelő (0 pont) 

 
Szempontok Értékelés 

1. A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek (15 pont) 

1. A vezetővel való kapcsolata együttműködésre épül. 3 2 1 0 

2. A gyermekekkel való kapcsolata szeretetteljes. 3 2 1 0 

3. Őszinte érdeklődéssel és elfogadással van a gyermekek iránt. 3 2 1 0 

4. Óvodatitkári feladatait kellő gondossággal végzi. 3 2 1 0 

5. Óvodapedagógus hiányzása esetén a helyettesítést maradéktalanul 

elvégzi. 
3 2 1 0 

Összesen  

2. A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség (15 pont) 

1. Egyéni érdekeit összehangolja az intézmény érdekeivel. 3 2 1 0 

2. A team munkában aktívan részt vesz. 3 2 1 0 

3. A munkavégzés során felmerülő problémákat hatékonyan kezeli. 3 2 1 0 

4. Önként vállal feladatokat az óvoda közösségi életének alakításában 

(rendezvények, kötetlen összejövetelek). 
3 2 1 0 

5. Kollégái bizalommal fordulhatnak hozzá segítségért. 3 2 1 0 

Összesen  

3. A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat (15 pont) 

1. Munkáját kellő felelősségérzettel végzi. 3 2 1 0 

2. Vigyázza és óvja az óvoda épületét, tárgyait, berendezéseit. 3 2 1 0 

3. Munkahelyét csak a vezető előzetes engedélyével hagyja el. 3 2 1 0 

4. Hivatali titok betartása – a gyermekekkel, dolgozókkal kapcsolatos 

információkat megőrzi. 
3 2 1 0 

5. Az intézményi SZMSZ-ben foglaltakat betartja és betartatja. 3 2 1 0 

4. A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet (15 pont) 

1. Munkakezdésre pontosan érkezik. 3 2 1 0 

2. A dolgozókat időben és hitelesen informálja a vezető megbízásából. 3 2 1 0 

3. Dokumentációját precízen, naprakészen vezeti. 3 2 1 0 

4. A munkaidőt tartalmasan tölti ki. 3 2 1 0 

5. Az intézmény zavartalan működése érdekében díjazás és jutalom nélkül is 

szívesen vállal feladatot. 
3 2 1 0 

Összesen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karikázza be a megfelelő szintet! 
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ÓVODATITKÁR ÉRTÉKELŐ LAP 

AA  mmuunnkkaakköörr  eellllááttáássaa  ssoorráánn  vvééggzzeetttt  sszzaakkmmaaii,,  ggyyaakkoorrllaattii  mmuunnkkaa  
 

Értékelt neve:……………………………………….             Dátum:………………………….. 

 
  

Értékelés: kiemelkedő (3 pont) – megfelelő (2 pont) – kevéssé megfelelő (1 pont) – nem megfelelő (0 pont) 

 

Szempontok Értékelés 

AA  mmuunnkkaakköörr  eellllááttáássaa  ssoorráánn  vvééggzzeetttt  sszzaakkmmaaii,,  ggyyaakkoorrllaattii  mmuunnkkaa  ((3300  ppoonntt))  

1. Óvodatitkári munkája iránt elkötelezett. 3 2 1 0 

2. Az óvodapedagógusi teendők ellátása és magatartása modell értékű. 3 2 1 0 

3. Osztályozni tudja a feladatokat fontosságuk és sürgősségük szerint. 3 2 1 0 

4. A havi ellátmányt naprakészen nyilvántartja. 3 2 1 0 

5. A szakmai eszközök kiadásáról szóló nyilvántartást vezeti. 3 2 1 0 

6. Folyóiratok, szakkönyvek, nyomtatványok megrendelése folyamatos. 3 2 1 0 

7. Az éves statisztikák elkésztéséhez szükséges adatok kigyűjtése és 

különböző szempontok szerinti rendszerezése. 
3 2 1 0 

8. Az átvett iratokat az iratkezelési rendszernek megfelelően szortírozza, 

iktatja. 
3 2 1 0 

9. Fogékony az újra, az innovációra. 3 2 1 0 

10. Példamutató, rend jellemzi munkáját, a határidőket betartja. 3 2 1 0 

Összesen  

 
 

Karikázza be a megfelelő szintet! 
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3. sz. melléklet 

Adatkezelési szabályzat 
 

 

Az Abaújszántói Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde köznevelési intézmény nevelőtestülete 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 43. § (1) bekezdése alapján– a törvény 

70. §-ának (1)-(2) bekezdésében biztosított jogkörében a következő adatkezelési szabályzatot 

fogadta el. 

 

 

I. Általános rendelkezések 
 

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

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

nyilvánosságra hozatala, intézményi rendjének megállapítása, az ezekkel összefüggő 

adatvédelmi követelmények szabályozása. 

 

2. A Szabályzat alapját képező jogszabályok: 

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

LXIII. törvény 2–3., 7. §.-ai 

 nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet VII. fejezete az iratkezelés a 

nevelési-oktatási intézményekben 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 

83/B–D §-ai és 5. számú melléklete. 

 

3. A szabályzat hatálya: 

A Szabályzat hatálya kiterjed az intézmény vezetőjére, vezető beosztású alkalmazottjaira, 

minden közalkalmazottjára, továbbá az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekre. 

 

4. E szabályzat alapján kell ellátni 

 a közalkalmazotti alapnyilvántartást, valamint a közalkalmazott személyi iratainak és 

adatainak kezelését (továbbiakban együtt: közalkalmazotti adatkezelés), valamint 

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

adatkezelés). 

 

5. E szabályzatot megfelelően kell alkalmazni a közalkalmazotti jogviszonyok megszűnése 

után, illetve e jogviszony létesítésére irányuló előzetes eljárásokra. 

A gyermekekkel/tanulókkal kapcsolatos titoktartási kötelezettség független a közalkalmazotti 

jogviszony fennállásától, annak megszűnése után határidő nélkül fennmarad. 

 

6. A Szabályzatban használt fogalmakat a Függelékértelmező rendelkezései tartalmazzák. 
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II. A közalkalmazottakra vonatkozó adatkezelés 
 

Kjt. 83/B–D, 5. sz. melléklet 

 

1. Felelősség a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért 

 

Az intézményben a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért 

 az intézmény vezetője, 

 az érintett közalkalmazottak tekintetében a teljesítményértékelést végző vezető (vezető-

helyettes), 

 az óvodatitkár (más megbízott személy) 

 személyügyi adatkezelésben bármely formában közreműködő közalkalmazott, 

 a közalkalmazott a saját adatainak közlése tekintetében tartozik felelősséggel. 

Az intézmény vezetője felelős a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok védelmére 

és kezelésére vonatkozó jogszabályok, valamint e Szabályzatban rögzített előírások 

megtartásáért, illetve e követelmények ellenőrzéséért. 

A teljesítményértékelést végző vezető (vezetőhelyettes) felelősségi körén belül gondoskodik 

arról, hogy a teljesítményértékelés folyamatába bevont harmadik személy kizárólag csak a 

jogszerű és tárgyilagos teljesítményértékeléshez szükséges adatokat ismerhesse meg. 

A vezető felelős azért, hogy az illetményszámfejtés körébe tartozó adatok intézményen belüli 

feldolgozása és továbbítása során az adatvédelmi rendelkezéseket betartsák. 

 

2. Az alkalmazottak nyilvántartott adatai 

 

2.1 A köznevelésről szóló törvény alapján nyilvántartott adatok: 

Az alkalmazotti nyilvántartás tartalmazza az alkalmazott 

 nevét, anyja nevét, 

 születési helyét és idejét, 

 oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát, 

 végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény 

nevét, a diploma számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, 

szakképzettség, a pedagógus-szakvizsga, PhD megszerzésének idejét, 

 munkaköre megnevezését, 

 munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját, 

 munkavégzésének helyét, 

 jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét, 

 vezetői beosztását, 

 besorolását, 

 jogviszonya, munkaviszonya időtartamát, 

 munkaidejének mértékét, 

 tartós távollétének időtartamát. 

 

2.2 A köznevelésről szóló törvény szerint nyilvántartott és kezelt adatok köre alapvetően 

megegyezik a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 5. számú mellékletében 

meghatározott adatkörök adataival, ezért az alkalmazottak adatainak nyilvántartására a 

közalkalmazotti alapnyilvántartás vezetésére szolgál. 

2.3 A közalkalmazotti alapnyilvántartás rendezetten tárolja és feldolgozza a közalkalmazott 

közalkalmazotti jogviszonyával összefüggésben keletkezett és az azzal kapcsolatban álló 

adatait. 
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2.4 A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörén kívül – törvény eltérő rendelkezése 

hiányában – adatszerzés nem végezhető, ilyen adat nem tartható nyilván. 

 

2.5 Az intézmény külön törvény alapján nyilvántartja a közalkalmazott bankszámlaszámát, 

valamint a magán-nyugdíjpénztári tagságával kapcsolatos adatokat. 

 

2.6. A köznevelésről szóló törvény által előírt, de a közalkalmazotti törvény alapnyilvántartási 

adatkörébe nem tartozó nyilvántartás vezetését a munkaköri leírással feladatkörébe utalt 

ügyintéző végzi. 

 

3. A közalkalmazotti adatkezelésben közreműködők feladatai 

 

3.1 Az intézmény közalkalmazottainak adatkezelését az óvodatitkár (továbbiakban: megbízott 

személy) végzi. Feladatkörén belül a megbízott adatokat kezeli. 

 

3.2 A magasabb vezető beosztású vezető tekintetében a közalkalmazotti adatkezelést a 

munkáltatói jogokat gyakorló fenntartó szerv látja el. 

 

3.3 A közalkalmazotti alapnyilvántartás VII. adatköréből a munkából való rendes szabadság 

miatti távollét időtartamának nyilvántartását a megbízott vezeti. 

 

3.4 A közalkalmazotti alapnyilvántartás személyi juttatásokról szóló VI. adatköréhez tartozó 

nyilvántartást a megbízott vezeti, amelyből egy példányt a tárgyév zárását követően a 

személyzeti anyagok közé kell helyeznie. 

 

3.5 A megbízott személy felelősségi körén belül köteles gondoskodni arról, hogy: 

 az általa kezelt, 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 közalkalmazott írásbeli nyilatkozata, írásbeli rendelkezése, bíróság vagy 

más hatóság döntése, jogszabályi rendelkezés, 

 a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat helyesbítését és törlését egyeztesse az 

óvodavezetővel, ha megítélése szerint a személyi iraton szereplő adat a valóságnak már 

nem felel meg, 

 ha a közalkalmazott nem általa szolgáltatott adatainak kijavítását vagy helyesbítését kéri, 

kezdeményezze az óvodavezetőnél az adathelyesbítés, illetve kijavítás engedélyezését, 

 a közalkalmazott írásbeli hozzájárulásának beszerzéséről az önkéntes adatszolgáltatás 

körébe tartozó adatok nyilvántartását megelőzően. 

 

3.6 Személyügyi nyilvántartási feladatban működik közre minden olyan közalkalmazott, aki 

az intézménynél tevékenysége során közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörével és a 

személyi irattal összefüggő adatot is kezeli. 

 

4. A közalkalmazotti alapnyilvántartás vezetése, az adatok továbbítása 

 

4.1 A közalkalmazotti alapnyilvántartás számítógépes módszerrel is vezethető. 

Ez esetben – a következő kivétellel – papíralapú adatlapot nem kell vezetni. 

A számítógéppel vezetett adatokat ki kell nyomtatni a közalkalmazott 
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 adatainak első alkalommal történő felvételekor, ebben az esetben az érintett 

közalkalmazott aláírásával igazolja az adatok valódiságát, 

 áthelyezéskor, 

 közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése esetén, valamint 

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

amelyekre betekintési joga kiterjed). 

 

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

 

4.3 A számítógépes módszerrel vezetett alapnyilvántartásból a közalkalmazotti jogviszony 

megszűnése és végleges áthelyezése esetén azonnal és véglegesen törölni kell a 

közalkalmazott személyazonosító adatait. Statisztikai célokból a személyazonosításra 

alkalmatlan adatok továbbra is felhasználhatók. 

 

4.4 A technikai azonosító a közalkalmazott egyéni azonosítására szolgáló számjegy. Az 

egyéni azonosítót az intézmény nem változtathatja meg a közalkalmazotti jogviszony 

fennállása alatt. A technikai azonosítóról az adatok megismerése végett a jogosultakon kívül 

másnak tájékoztatás nem adható. 

 

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

jogosulatlan továbbítás és nyilvánosságra hozatal ellen.  

 

4.6 A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a munkáltató megnevezése, a 

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

közalkalmazott előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet hozni. 

 

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

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

áthelyezéshez kapcsolódó eset kivételével kiadni nem lehet. 

 

4.8 Az intézmény a nem nyilvános személyes adatokat csak jogszabályban meghatározott 

esetekben és célokra, illetve az érintett közalkalmazott erre irányuló írásbeli kérelmére 

használhatja fel, vagy adhatja át harmadik személynek. 

 

4.9 Az adattovábbítás a munkáltatói jogkör gyakorlójának aláírásával történik. Az 

illetményszámfejtő hely részére történő adattovábbítást a megbízott személy irányítja. 

 

5. A közalkalmazott jogai és kötelezettségei 

 

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

tartalmazó egyéb nyilvántartásokba, személyi iratokba korlátozás nélkül betekinthet, azokról 

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

kérhet a személyi irataiba való betekintésről, az adatszolgáltatásról, személyi anyagának más 

szervhez történő megküldéséről. 

 

5.2 A közalkalmazott az általa szolgáltatott adatai helyesbítését és kijavítását a nyilvántartás 

vezetőjétől, egyéb esetekben az óvodavezetőtől írásban kérheti. A közalkalmazott felelős 

azért, hogy az általa a munkáltató részére átadott, bejelentett adatok hitelesek, pontosak, 

teljesek és aktuálisak legyenek. 
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5.3 A közalkalmazott az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles írásban 

tájékoztatni az óvodavezetőt, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok aktualizálásáról. 

 

6. Személyi irat 

 

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

bármilyen eszköz felhasználásával keletkezett – adathordozó, amely a közalkalmazotti 

jogviszony létesítésekor (ideértve a közalkalmazotti jogviszony létrehozását kezdeményező 

iratokat is), felhasználása alatt, megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik, és a 

közalkalmazott személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz. 

 

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

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

iktatni és kezelni. 

 

6.3 A személyi iratok körébe az alábbiak tartoznak: 

 a személyi anyag iratai, 

 a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok, 

 a közalkalmazottnak az alkalmazotti jogviszonyával összefüggő más jogviszonyaival 

kapcsolatos iratok, 

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

 

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

adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései vonatkoznak. 

 

7. Személyi irat kezelése 

 

7.1 Az intézmény állományába tartozó közalkalmazottak személyi iratainak őrzése és 

kezelése, személyi számítógépes nyilvántartó rendszer működtetése a megbízott feladata. 

 

7.2 A személyi iratokba a következő szervek és személyek jogosultak betekinteni: 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/D §-ában 

meghatározott személyek:  

 a közalkalmazott felettese, 

 a minősítést végző vezető, 

 feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző vagy törvényességi 

felügyeletet gyakorló szerv, 

 munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság, 

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

bíróság, 

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

feladattal megbízott munkatársa feladatkörén belül, 

 az adóhatóság, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv, 

az üzemi baleseteket kivizsgáló szerv és a munkavédelmi szerv. 

 

 

7.3 Az intézményben keletkezett személyi iratok kezelése jelen Szabályzat, valamint a 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet  iratkezelési előírásai alapján történik. 
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7.4 A közalkalmazotti jogviszony létesítésének elmaradása esetén a közalkalmazotti 

jogviszony létesítését kezdeményező iratokat vissza kell adni az érintettnek, illetve a személyi 

anyagot annak a szervnek, amely azt megküldte. 

 

7.5 A személyi anyag tartalma: 

 a közalkalmazotti alapnyilvántartás adatlapjai, 

 a pályázat vagy szakmai önéletrajz, 

 az erkölcsi bizonyítvány, 

 az iskolai végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevél másolata, 

 iskolarendszeren kívüli képzésben szerzett bizonyítvány másolata, 

 a kinevezés és annak módosítása, 

 a vezetői megbízás és annak visszavonása, 

 a címadományozás, 

 a besorolás iratai, közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos iratok, 

 a teljesítményértékelés, minősítés, 

 a közalkalmazotti jogviszonyt megszüntető irat, 

 a hatályban lévő fegyelmi büntetést kiszabó határozat, 

 a közalkalmazotti igazolás másolata. 

 

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

tárolni. 

 

7.7 A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a közalkalmazotti alapnyilvántartást el kell 

készíteni. 

A megbízott személy összeállítja a közalkalmazott személyi anyagát. A törvény eltérő 

rendelkezésének hiányában a személyi anyagban a személyi iratokon kívül más irat nem 

tárolható. 

 

7.8 A személyi iratokat tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keltezésük sorrendjében, az 

e célra személyenként kialakított iratgyűjtőben kell őrizni.  

 

7.9 A személyi anyagnak „Betekintési lap”-ot is kell tartalmaznia. 

 

 

III. A gyermekek adatainak kezelése, továbbítása 
 

 

1. Felelősség a gyermekek adatainak kezeléséért 

 

1.1 Az intézmény vezetője felelős a gyermekek adatainak nyilvántartásával, kezelésével, 

továbbításával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések és jelen Szabályzat előírásainak 

megtartásáért, valamint az adatkezelés ellenőrzéséért. 

 

1.2 Az arra kijelölt személy felelős a vezetői feladatmegosztás szerint irányítása alá tartozó 

területen folyó adatkezelés szabályszerűségéért. 

 

1.3 A pedagógusok, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, valamint az arra kijelölt személy a 

munkaköri leírásukban meghatározott adatkezeléssel összefüggő feladatokért tartoznak 

felelősséggel. 
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2. A gyermekek nyilvántartható és kezelhető adatai 

 

 

2.1 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41. § (4) bekezdése  alapján 

nyilvántartott adatok: 

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

tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar 

állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a 

tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma, 

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

 a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok, 

 a gyermek óvodai jogviszonyával kapcsolatos adatok 

 felvételivel kapcsolatos adatok, 

 az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul, 

 jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, 

 a gyermek mulasztásával kapcsolatos adatok, 

 kiemelt figyelmet igénylő gyermekre vonatkozó adatok, 

 a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 

 a gyermek oktatási azonosító száma, 

 mérési azonosító 

 

3. Az adatok továbbítása 

 

A gyermekek adatai a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott 

célból a gyermek: 

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

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

telefonszáma, jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, megszűnése, magántanulói 

jogállása, mulasztásainak száma a tartózkodásának megállapítása, a tanítási napon a 

tanítási órától vagy az iskola által szervezett kötelező foglalkozástól való 

távolmaradás jogszerűségének ellenőrzése és a tanuló szülőjével, törvényes 

képviselőjével való kapcsolatfelvétel céljából, a jogviszonya fennállásával, a 

tankötelezettség teljesítésével összefüggésben a fenntartó, bíróság, rendőrség, 

ügyészség, települési önkormányzat jegyzője, közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági 

szolgálat részére, 

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

iskolához, felsőoktatási intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett 

felsőoktatási intézményhez, 

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

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

lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, az óvodai, iskolai egészségügyi 

dokumentáció, a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok az egészségi 

állapotának megállapítása céljából az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot 

ellátó intézménynek, 

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

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

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

figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok a veszélyeztetettségének 
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feltárása, megszüntetése céljából a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, 

szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, 

intézménynek, 

 az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe 

vehető állami támogatás igénylése céljából a fenntartó részére, 

továbbítható. 

 A gyermek,  

 sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási 

rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a 

nevelési-oktatási intézmények egymás között, 

 óvodai fejlődésével, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével 

kapcsolatos adatai a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az 

iskolának, 

továbbítható. 

 A nevelési-oktatási intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a 

jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és 

igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből 

megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága. 

 

4. Az adatkezelés és -továbbítás intézményi rendje, titoktartási kötelezettség 

 

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

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

fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a 

gyermekkel, a tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, 

információt illetően, amelyről a gyermekkel, tanulóval, szülővel való kapcsolattartás 

során szerzett tudomást. E kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony megszűnése 

után is határidő nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a 

nevelőtestület tagjainak egymás közti, a tanuló fejlődésével összefüggő 

megbeszélésre. 

 (2) A gyermek és a kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat 

közölhető, kivéve ha az adat közlése súlyosan sértené a gyermek, tanuló testi, értelmi 

vagy erkölcsi fejlődését. 

 (3) A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott a 

nevelési-oktatási intézmény vezetője útján köteles az illetékes gyermekjóléti 

szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a gyermek, a kiskorú 

tanuló - más vagy saját magatartása miatt - súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy 

került. Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, valamint az adattal 

kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges. 
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IV. Központi nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelés és adattovábbítási 

kötelezettség 
 

 A köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) központi nyilvántartás 

keretében a nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, 

foglalkoztatási, gyermek- és tanulói adatokat tartalmazza. A KIR keretében folyó 

adatkezelés tekintetében az adatkezelő a hivatal. 

 A köznevelési feladatokat ellátó intézmény, a jegyző, a közneveléssel összefüggő 

igazgatási, ellenőrzési tevékenységet végző közigazgatási szerv és az e törvényben 

meghatározott feladatok végrehajtásában közreműködő intézményfenntartók és 

intézmények adatokat szolgáltatnak a KIR-be. 

 

V. Iratkezelés a nevelési-oktatási intézményben 
 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 82. § - 93. § alapján: 

 

1. A nevelési-oktatási intézmények dokumentumainak nyilvánossága 

Az óvoda a pedagógiai programjának legalább egy példányát oly módon köteles elhelyezni, 

hogy azt a szülők és a tanulók szabadon megtekinthessék. 

Az óvoda vezetője vagy az általa kijelölt pedagógus köteles a szülők, tanulók részére 

tájékoztatást adni a pedagógiai programról. 

Az SZMSZ-t, a házirendet és a pedagógiai programot a nevelési-oktatási intézmény 

honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. 

A házirend egy példányát az óvodába történő beiratkozáskor a szülőnek  át kell adni, továbbá 

annak érdemi változása esetén arról a szülőt tájékoztatni kell. 

Az fent meghatározott kérdések SZMSZ-ben történő szabályozásánál az óvodaszéket, vagy ha 

az nem működik, óvodai szülői szervezetet, közösséget véleményezési jog illeti meg. 

2. A gyermekkel kapcsolatos döntések meghozatalára vonatkozó eljárási szabályok 

A nevelési-oktatási intézmény köteles a gyermek szülőjét írásban értesíteni gyermeke óvodai 

felvételével, az óvodai jogviszony megszűnésével, a gyermek fejlődésével, kapcsolatos 

döntéséről, az intézmény működésének rendjéről, továbbá minden olyan intézkedésről, 

amelyre vonatkozóan jogszabály az értesítést előírja. 

A gyermek szülőjének írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni 

 minden olyan óvodai  döntéshez, amelyből szülőre fizetési kötelezettség hárul, 

 minden olyan kérdésről, amelyre vonatkozóan jogszabály a nyilatkozat beszerzését 

előírja. 

Az óvodai felvételről hozott döntést írásba kell foglalni. Az óvoda írásban értesíti a szülőt, ha 

a gyermeket törölte a nyilvántartásából. 
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A nevelési-oktatási intézmény a döntését határozatba foglalja, ha a jelentkezést, a kérelmet 

részben vagy egészben elutasítja, vagy kérelem hiányában hoz a gyermekre hátrányos döntést. 

A jogorvoslati eljárásban a gyermeket szülője képviselheti. 

A nevelési-oktatási intézmény döntése jogerős, ha az Nkt.-ben meghatározott határidőn belül 

nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy az eljárást megindító kérelem 

benyújtásáról lemondtak. 

3. Az iratkezelés és az ügyintézés szabályai 

Az iratkezelés rendjét a nevelési-oktatási intézmény a közokiratokról, a közlevéltárakról és a 

magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény rendelkezései, valamint a 

közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 

29.) Korm. rendelet előírásai figyelembevételével az e rendeletben foglaltakra is tekintettel 

szabályozza. 

A nevelési-oktatási intézménybe érkezett vagy az intézményen belül keletkezett iratok 

kezelésének rendjét jelen szabályzat határozza meg. 

A nevelési-oktatási intézménybe érkezett és az intézményben keletkezett iratokat iktatni kell. 

A személyesen benyújtott iratok átvételét igazolni kell. 

A jogszabályban meghatározottakon túl felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani a névre 

szóló iratokat, az óvodaszék, az intézményi tanács, a szülői szervezet, a munkahelyi 

szakszervezet részére érkezett leveleket, továbbá azokat az iratokat, amelyek felbontásának 

jogát a vezető fenntartotta magának. 

Ha az ügy jellege megengedi, az ügyiratban foglaltak távbeszélőn, elektronikus levélben vagy 

a jelenlévő érdekelt személyes tájékoztatásával is elintézhetők. Távbeszélőn vagy személyes 

tájékoztatás keretében történő ügyintézés esetén az iratra rá kell vezetni a tájékoztatás 

lényegét, az elintézés határidejét és az ügyintéző aláírását. 

4. A nevelési-oktatási intézmény által kiadmányozott iratnak tartalmaznia kell 

 a nevelési-oktatási intézmény: nevét, székhelyét, 

 az iktatószámot, 

 az ügyintéző megnevezését, 

 az ügyintézés helyét és idejét, 

 az irat aláírójának nevét, beosztását és 

 a nevelési-oktatási intézmény körbélyegzőjének lenyomatát. 

A nevelési-oktatási intézmény által hozott határozatot meg kell indokolni. A határozatnak a 

rendelkező részben és a fentiekben  foglaltakon kívül tartalmaznia kell 

 a döntés alapjául szolgáló jogszabály megjelölését, 

 amennyiben a döntés mérlegelés alapján történt, az erre történő utalást, 

 a mérlegelésnél figyelembe vett szempontokat és 
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 az eljárást megindító kérelem benyújtására történő figyelmeztetést. 

Jegyzőkönyvet kell készíteni, ha jogszabály előírja, továbbá ha a köznevelési intézmény 

nevelőtestülete, szakmai munkaközössége a nevelési-oktatási intézmény működésére, a 

gyermekekre, vagy a nevelő-oktató munkára vonatkozó kérdésben határoz (dönt, véleményez, 

javaslatot tesz), továbbá akkor, ha a jegyzőkönyv készítését rendkívüli esemény indokolja és 

elkészítését a nevelési-oktatási intézmény vezetője elrendelte. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia 

kell elkészítésének helyét, idejét, a jelenlévők felsorolását, az ügy megjelölését, az ügyre 

vonatkozó lényeges megállapításokat, így különösen az elhangzott nyilatkozatokat, a 

meghozott döntéseket, továbbá a jegyzőkönyv készítőjének az aláírását. A jegyzőkönyvet a 

jegyzőkönyv készítője, továbbá az eljárás során végig jelen lévő alkalmazott írja alá. 

Az iratokat úgy kell kézbesíteni, hogy annak megtörténte, továbbá az irat átvételének a napja 

megállapítható legyen. 

Az elintézett iratokat irattárba kell helyezni. Az irattári őrzés idejét a 20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendelet 1. mellékletként kiadott irattári terv határozza meg. Az irattári őrzés idejét az 

irat végleges irattárba helyezésének évétől kell számítani. 

Az iratok selejtezését a nevelési-oktatási intézmény vezetője rendeli el és ellenőrzi. A 

tervezett iratselejtezést annak tervezett időpontját legalább harminc nappal megelőzően be 

kell jelenteni az illetékes levéltárnak. 

5. A kötelezően használt nyomtatványok 

A nevelési-oktatási intézmény által használt nyomtatvány lehet 

 nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, szétválaszthatatlanul összefűzött 

papíralapú nyomtatvány, 

 nyomdai úton előállított papíralapú nyomtatvány, 

 elektronikus okirat, 

 elektronikus úton előállított, az intézmény SZMSZ-ében meghatározott rend szerint 

hitelesített papíralapú nyomtatvány. 

Az elektronikus okirat az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer 

alkalmazásával elektronikus úton előállított, az intézmény SZMSZ-ében meghatározott rend 

szerint elektronikus aláírással ellátott, elektronikusan tárolt irat. 

Az óvoda által használt nyomtatvány 

 a felvételi előjegyzési napló, 

 a felvételi és mulasztási napló, 

 az óvodai csoportnapló, 

 az óvodai törzskönyv, 

 a tankötelezettség megállapításához szükséges szakvélemény (a továbbiakban: óvodai 

szakvélemény). 

Az óvodai felvételi előjegyzési napló az óvodába jelentkezett gyermekek nyilvántartására 

szolgál. 
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A felvételi előjegyzési naplóban fel kell tüntetni az óvoda nevét, OM azonosítóját, címét, a 

nevelési évet, a napló megnyitásának és lezárásának időpontját, az óvodavezető aláírását, 

papíralapú nyomtatvány esetén az óvoda körbélyegzőjének lenyomatát is. A napló nevelési év 

végén történő lezárásakor fel kell tüntetni a felvételre jelentkező, a felvett és a fellebbezés 

eredményeként felvett gyermekek számát. 

A felvételi előjegyzési napló gyermekenként tartalmazza: 

 a jelentkezés sorszámát, időpontját, 

 a gyermek nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, lakóhelyének, 

tartózkodási helyének címét, anyja születéskori nevét, apja (gondviselője) nevét, 

 a kijelölt óvoda megnevezését, 

 annak az óvodának a megnevezését, ahová a gyermek jelentkezését még benyújtották, 

 annak tényét, hogy a gyermek a jelentkezés időpontjában részesül-e bölcsődei vagy 

óvodai ellátásban, 

 a szülő felvétellel, ellátással kapcsolatos igényeit, 

 a felvételi elbírálásánál figyelembe vehető egyéb szempontokat, 

 az óvodavezető javaslatát, 

 a felvétellel kapcsolatos döntést, annak időpontját, 

 a felvétellel kapcsolatos fellebbezés időpontját és iktatószámát, 

 a felvétel időpontját. 

A felvételi és mulasztási napló az óvodába felvett gyermekek nyilvántartására és mulasztásaik 

vezetésére szolgál. 

A felvételi és mulasztási naplóban fel kell tüntetni az óvoda nevét, OM azonosítóját, címét, a 

nevelési évet, a csoport megnevezését. 

A felvételi és mulasztási napló 

 a gyermek naplóbeli sorszámát, oktatási azonosító számát, nevét, születési helyét és 

idejét, állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcímét, a 

jogszerű tartózkodást megalapozó okirat számát,lakóhelyének, tartózkodási helyének 

címét, anyja születéskori nevét, apja vagy törvényes képviselője nevét, 

 a felvétel időpontját, 

 az igazolt és igazolatlan hiányzások havi és éves összesítését, 

 a szülők napközbeni telefonszámát, 

 a megjegyzés rovatot 

tartalmazza. 

Amennyiben az óvoda sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is ellátja, a megjegyzés 

rovatban fel kell tüntetni a szakvéleményt kiállító szakértői bizottság nevét, címét, a 

szakvélemény kiállításának időpontját és számát, valamint az elvégzett felülvizsgálatok, 

továbbá a következő kötelező felülvizsgálat időpontját. 

A gyermeket akkor lehet a felvételi és mulasztási naplóból törölni, ha az óvodai elhelyezése 

megszűnt. 



 

 

 

 
127. 

oldal 

Az óvodai csoportnapló az óvoda pedagógiai programja alapján a nevelőmunka tervezésének 

dokumentálására szolgál. 

Az óvodai csoportnaplóban fel kell tüntetni az óvoda nevét, OM azonosítóját és címét, a 

nevelési évet, a csoport megnevezését, a csoport óvodapedagógusait, a megnyitás és lezárás 

helyét és időpontját, az óvodavezető aláírását, papíralapú dokumentum esetén az óvodai 

körbélyegzők lenyomatát, a pedagógiai program nevét. 

Az óvodai csoportnapló tartalmazza 

 a gyermekek nevét és óvodai jelét, 

 a fiúk és lányok számának összesített adatait, ezen belül megadva a három év alatti, a 

három–négyéves, a négy–ötéves, az öt–hatéves a hat–hétéves gyermekek számát, a 

sajátos nevelési igényű gyermekek számát, továbbá azon gyermekek számát, akik 

bölcsődések voltak, 

 a nevelési évben tankötelessé váló gyermekek nevét, 

 a napirendet, a napirend szerinti tevékenységek időtartamát és a tevékenységeket, 

 a hetente ismétlődő közös tevékenységeket tartalmazó hetirendet napi bontásban, 

 nevelési éven belüli időszakonként: a nevelési feladatokat, a szervezési feladatokat, a 

tervezett programokat és azok időpontjait, a gyermekek fejlődését elősegítő 

tartalmakat a következő bontásban: vers és mese, ének, zene, énekes játék, rajzolás, 

mintázás, kézimunka, mozgás, a külső világ megismerése, az értékeléseket, 

 a hivatalos látogatásokat, a látogatás célját, időpontját, a látogató nevét és beosztását, 

 a gyermekek egyéni lapjait. 

Az óvodai törzskönyv az óvodára vonatkozó legfontosabb adatok vezetésére szolgál. 

Az óvodai törzskönyv tartalmazza 

 a törzskönyvi bejegyzések hitelesítésének időpontját, az óvodavezető aláírását, 

papíralapú nyomtatvány esetén az óvoda körbélyegzőjének lenyomatát, 

 az óvoda nevét és címét, 

 nevelési évenként az óvoda általános adatait (önkormányzati, nem önkormányzati 

jelleg, nevel-e sajátos nevelési igényű és nemzetiségi gyermekeket, gyakorló 

intézményként működik-e, a gyermekek október 1-jei létszámát, az összes férőhely és 

a szükséges férőhelyek számát, gyermekcsoportjainak számát, az óvodapedagógusok 

számát, a bérgazdálkodó, a munkáltató és gondnokság megnevezését, 

 az óvoda nyitvatartási idejét (év, heti időszak, napi időszak és időtartam), 

 a gyermeklétszámot nevelési évenként összesítve, továbbá az október 1-jei és május 

31-i állapot szerint, a korosztályonkénti bontást, a sajátos nevelési igényű és a 

hátrányos, továbbá a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számát, a 

gyermekcsoportok október 1-jei számát, 

 nevelési évenként az étkezésben részesülő és nem részesülő gyermekek számát, 

 az engedélyezett és betöltött összes álláshely évenkénti számát, 

 az óvoda telkeinek adatait nevelési évenként (összes terület, tulajdonos, a kert, a 

beépített terület és az udvar területe), 

 az óvoda épületeinek adatai (építés éve, használat jogcíme, fűtési módja, légtere, 

alapterülete, a WC-k száma, a szolgálati lakások száma, a felújítások adatai), 
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 kimutatást az óvoda helyiségeiről (alapterület, férőhely, minőség, használat, a 

gyermekcsoportok közvetlen ellátását szolgáló helyiségek, egyéb helyiségek), 

 az óvoda könyvtárának adatait (állományát, állományának gyarapodását, csökkenését) 

nevelési évenként, 

 az óvodapedagógusok és egyéb alkalmazottak adatai közül a nevet, születési helyet és 

időt, a végzettséget, szakképzettséget, a beosztást, a szolgálati idő kezdetét, a munkába 

lépés és kilépés időpontját. 

Az óvodai szakvélemény az óvodának a gyermek iskolaérettségére vonatkozó állásfoglalására 

szolgáló három példányból álló nyomtatvány. 

A tankötelezettség megállapításához szükséges óvodai szakvéleményen fel kell tüntetni az 

óvoda nevét, OM azonosítóját és címét. 

A tankötelezettség megállapításához szükséges óvodai szakvélemény tartalmazza 

 a gyermek nevét, születési helyét és idejét, lakóhelyének, tartózkodási helyének címét, 

 az állásfoglalást arra vonatkozóan, hogy az intézmény: 

a gyermeknek az általános iskola első évfolyamára való felvételét, a gyermek további 

óvodai nevelését,a gyermek szakértői bizottsági vizsgálatát, vagy 

a gyermek nevelési tanácsadás keretében történő vizsgálatát javasolja, 

 a szakvélemény kiállításának helyét és idejét, az óvodavezető aláírását, 

 a szülőnek a szakvélemény megismerését igazoló aláírását. 

A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció a gyermek anamnézisét, valamint a testi, 

szociális, érzelmi, erkölcsi és értelmi fejlődésével kapcsolatos információkat képességekre, 

készségekre részleteiben lebontva tartalmazza az óvodai nevelés teljes időszakára kiterjedően. 

A tankötelezettség megállapításához szükséges óvodai szakvélemény egy példánya az 

óvodában marad, egy példányát át kell adni a szülőnek. Amennyiben az óvodavezető a 

gyermek további óvodai nevelésére tesz javaslatot, akkor az egyik példányt meg kell küldeni 

a gyermek lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének. 

 

 

 

VI. Záró rendelkezések 
 

1. A Szabályzathoz értelmező rendelkezéseket tartalmazó függelék kapcsolódik. 

 

2. A jóváhagyott Szabályzat példányát a vezetői irodában kell tárolni. Rendelkezéseiről az 

intézmény vezetője és helyettese ad tájékoztatást. 

 

 

 

 

 

Abaújszántó, 2013. március 29. 
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Függelék 
 

Értelmező rendelkezések a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 

szóló 1992. évi LXIII. törvény 2. §-a alapján: 

 

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) 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 – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több 

fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező 

alapján azonosítani lehet. 

 

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. 

 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet 

vagy a műveletek összessége, így például 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 fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a 

személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (például: ujj- vagy tenyérlenyomat, DNS-minta, 

íriszkép) rögzítése is. 

 

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

 

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik. 

 

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

lehetséges. 

 

Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai 

megsemmisítése. 

 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feltételek elvégzése, 

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 

alkalmazás helyétől. 

 

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

szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásáról – beleértve a jogszabály rendelkezése 

alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi. 

 

Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége. 

 

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. 

 

 


