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1. Általános rendelkezések: 

              1.1  Szervezeti és Működési Szabályzat célja  

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy meghatározza a Tótkomlósi Ligeti Óvoda, 

(OM azonosító:202273) mint intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső 

rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat a jogszabályok szerint,és 

mindazon rendelkezéseket, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.  

Célja: az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a  

gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat  

erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása.  

          1.2 Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya kiterjed:  

Az SZMSZ és az egyéb belsõ szabályzatok (vezetõi utasítások) elõírásainak betartása az 

intézmény valamennyi dolgozójára nézve kötelezõ. 

Jelen SZMSZ hatálya kiterjed az intézményben dolgozó valamennyi vezetõre, 

közalkalmazottra, óvodai munkát segítõ dolgozóra, az óvodába járó gyermekek közösségére, 

szülõkre. 

Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek betartani, akik az intézménnyel 

jogviszonyban nem állnak, de az intézmény területén munkát végeznek, akik részt vesznek az 

óvoda feladatainak megvalósításában, az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, valamint 

igénybe veszik szolgáltatásait. 

Az SZMSZ személyi hatály kiterjed minden alkalmazottra, óvodahasználóra, valamint a 

partnekre: 

 intézményvezetőjére  

 a nevelőtestület valamennyi pedagógusára  

 a nevelő – fejlesztő munkát segítőkre (dajka, gyógypedagógus asszisztens) 

 az óvodába járó gyermekek közösségére  

 a gyermekek szüleire, törvényes képviselőikre  

 az intézménnyel kapcsolatba kerülőkre  

 

         1.3  SZMSZ területi hatálya:  

  kiterjed az óvoda működési területeire és minden olyan helyszínre, ahol a gyerekekkel 

az óvoda dolgozói részt vesznek 

 az intézmény képviselete szerinti alkalomra, külső kapcsolati alkalomra 

 óvodán kivüli programokra, rendezvényekre 

 családi rendezvényekre 
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        1.4. Az SZMSZ törvényi háttere: 

 A közalkalmazottakjogállásárólszóló 1992. évi XXXIII. törvény 

 A nemzetiköznevelésrőlszóló 2011. évi CXC.törvény 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézményeknév használatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 

 A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 

28.) Korm. Rendelet 

 AzÓvodainevelésalapprogramjárólszóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 

 A MunkaTörvénykönyvérőlszóló 2012. évi I. törvény 

 Anemzetiségekjogairólszóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

 A gyermekekvédelmérőlés a gyámügyiigazgatásrólszóló 1997.évi XXXI. 

törvény 

 Aközfeledatokatellátószervekiratkezelésénekáltalánoskövetelményeirőlszóló33

5/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 

 

      2. Az intézmény jellemzői a fenntartó által kiadott alapító okirat alapján:  

Az intézmény megnevezése: Tótkomlósi Ligeti Óvoda 

Az intézmény székhelye: 5940 Tótkomlós Erzsébet u. 3.  

OM azonosítója: 202273 

Az intézmény irányító szervének megnevezése: Tótkomlós Város Önkormányzat 

Képviselő- testülete 

Az intézmény irányító szervének címe: 5940 Tótkomlós Fő út.1 

Az intézmény fenntartójának megnevezése: Tótkomlós Város Önkormányzata 

Az intézmény fenntartójának címe: 5940 Tótkomlós Fő út.1.  

Az intézmény közfeladata: a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény alapján az 

intézményben óvodai nevelés folyik 

Az intézmény tevékenysége:  851020 óvodai nevelés  

Az intézmény szakfeladat szerinti tevékenysége: 

 074013 pálya és alkalmassági vizsgálatok 

 091110 Óvodai nevelés ellátásának szakmai feladatai 

 091120 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 

 091140 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
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 096015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

Az intézmény működési területe: Tótkomlós Város közigazgatási területe 

Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: az intézmény vezetője az intézményvezető. Az 

intézményvezetői feladatok ellátása magasabb vezetői megbízással történik. A Képviselő- 

Testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (3) bekezdése 

alapján – pályázat útján- legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szóló magasabb vezetői 

megbízást ad a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő 

pályázónak. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.  

Az intézmény képviseletére jogosultak: intézményvezető, intézményvezető- helyettes 

Az intézmény foglalkoztatottjainak jogviszony: közalkalmazotti, munkaviszony, megbízási 

viszony 

A köznevelési intézmény típusa: óvoda 

Az intézmény alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi 

gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelést igényű gyermekek óvodai nevelése 

Az intézmény jogállása:  

 Az intézmény szakmai tekintetben önálló, részben önálló gazdálkodást folytat. 

 Szervezetével és működésével kapcsolatos minden, olyan ügyben dönt, amelyet a 

jogszabály nem utal más hatáskörbe 

 A működéssel kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában, ellenőrzésében 

részt vesz a fenntartó, a pedagógusok, szülők, ill. a képviselők – a jogszabályban 

meghatározottak szerint. 

 az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a Tótkomlósi Polgármesteri 

Hivatal látja el.  

Az intézményben felvehető maximális gyermeklétszám: 75 fő 

A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon: A Hrsz: 2347 ingatlan vagyon felett használati 

jogkörrel bír. 

Bélyegző használata, aláírási jogok:  

 intézmény körbélyegzőinek lenyomata 
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 intézmény  hosszúbélyegzője: 

 

 

 

A hosszú és körbélyegzőnek használatáraa jogosult:  

 Az intézményvezető 

 

 

Aláírási joggal az intézményvezető rendelkezik. Kiadmányozásra, utalványozásra, 

kötelezettségvállalásra, megrendelésre, megállapodásra, előírt feladatok szakmai teljesítésére, 

végrehajthatóság jogosultságára, összegszerűségének igazolására, kizárólag az 

intézményvezető hivatott. 

A bélyegzőket a székhelyen vezetői irodájában elzárva kell tartani, eltűnésük esetén 

érvényteleníteni kell. Az eset kapcsán jegyzőkönyvet kell készíteni. A bélyegzők használatára 

az ide vonatkozó hatályos jogszabályt kell alkalmazni 

 

3. Az intézmény szervezeti felépítése: 

Engedélyezett álláshelyek száma: 11 

 Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazotti létszám: 11 

 

intézményvezető 

 

intézményvezető-helyettes óvodapedagógus dajka  karbantartó 
óvodapedagógus 

 

 gyógypedagógiai 
asszisztens 

 

 

Munkakörök   
 

A munkakörökben 
foglalkoztatható létszám 

Megjegyzés (teljes vagy 

részmunkaidő  

 
intézményvezető- 
óvodapedagógus 

1 fő Teljes munkakör  

 
Óvodapedagógus 5 fő Teljes munkakör  
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Dajka  

 
3 fő Teljes munkakör  

 
Gyógypedagógiai asszisztens 1 fő Teljes munkakör  

 
Karbantartó 1 fő Teljes munkakör  

 
 

Valamennyi munkakörhöz tartozó feladat – és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának 

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

leírások tartalmazzák. 

4. A működés rendje:  

Általános szabályok:  

 Óvodai nevelési év rendjét az óvodai munkaterv határozza meg.  

 

A munkatervhez ki kell kérni:  

 a pedagógusok  

 az óvodai szülői szervezet (közösség) véleményét.  

 

Az óvodai nevelési év rendjében meg kell határozni:  

 a pedagógiai munka kiemelt feladatait, munkaközösségek feladatait  

 szakmai ellenőrzések időpontjait, látogatás célját  

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

 a megemlékezések, a nemzeti, az óvodai ünnepek megünneplésének időpontját  

 óvoda éves programtervét  

 a nevelőtestületi, és a szülői értekezletek, valamint fogadóórák időpontját  

 

Az óvodai nevelési nélküli munkanapon, szükség esetén gondoskodni kell a gyermekek 

felügyeléséről 

           4.1. A nyitva tartás rendje:  

 

A 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 3§ (7) bekezdés alapján 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 óvoda:  

 Nyári időszakban összevont csoportokkal működik 15 gyermek létszám esetén.  

 A nevelés nélküli munkanapokról szeptemberben, emlékeztető legalább 7 nappal a 

zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.  
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A tájékoztatás módját a házirend szabályozza.  

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

vonatkozik. Az intézmény előbb szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartására (előzetes 

kérelem alapján) az intézmény fenntartója, illetve a jegyző adhat engedélyt. 

   4.2. A gyermekek benntartózkodás rendje: 

 

Az intézményreggel 6:00 órától 17:00 óráig fogad gyermekeket. Az intézményből a 

gyermeket foglalkozásokat követően:  

 ha ebédet nem igényel 11:30 órától – 12:00 óráig  

 ha ebédet igényel 12:30 órától – 13:00 óráig lehet  

 délután 15:30 órától – legkésőbb 17:00 óráig kell elvinni  

 

A gyermeket csak a gondviselő szülői, illetve az általa írásban meghatalmazott személy viheti 

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

óvodapedagógusnak, akik átveszik a gyermek felügyeletét. Az óvoda helyiségeit csak 

pedagógus, esetenként szakszolgálati szakember közreműködésével használhatja. A 

kizárólagosan felnőttek által használt helyiségekben – mosdó, mosókonyha, öltöző – gyermek 

nem tartózkodhatnak.  

   4.3. Az alkalmazottak benntartózkodás rendje:  

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

pedagógus heti teljes munkaideje (40 óra) a kötelező órákból, valamint a nevelőmunkával 

összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll.  

A dajkák heti teljes munkaideje 40 óra. 

Az alkalmazottak napi munkarendjét és a helyettesítési rendet az intézményvezető állapítja 

meg, az óvoda foglalkozási rendjének megfelelően. A konkrét napi munkabeosztások 

összeállításánál az intézmény feladatellátását, zavartalan biztosítását, és a pedagógusok 

feltétlen jelenlétét és közreműködését a teljes nyitva tartás idejében kell figyelembe venni. Az 

intézmény dolgozói javaslatot tehetnek egyéb szempontok és kérések figyelembevételére is.  

Az alkalmazott köteles a munkarendjének megfelelően, 10 perccel korábban az óvoda 

épületében, ápoltan megjelenni.  

A munkából való rendkívüli távolmaradás esetén azonnal köteles jelenteni az 

intézményvezetőnek, hogy a helyettesítésről intézkedjen.  
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Az óvónők számára a 32 órán felüli – pedagógiai munkával összefüggő rendszeres vagy 

esetenként feladatokra a megbízást, vagy kijelölést az intézményvezetője adja.  

4.4.  Az intézményvezető intézményben való tarkozkodásának rendje:  

Az intézményvezető feladatok ellátása csoportvezetői tevékenysége mellett folyik, a 

feladatokhoz igazodva alakul. A kötött munka ideje után végzi az óvoda vezetői feladatait. 

Az intézményvezető akadályoztatása esetén helyettesítést az intézményvezető- helyettes látja 

el, teljes felelősséggel. 

Az intézményvezető-helyettese akadályoztatása esetén az óvoda leghosszabban 

közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező óvodapedagógus látja el.  

Kivételt képeznek ez alól azok az ügyek, amelyek azonnali döntést nem igényelnek, illetve 

amelyek a vezető kizárólagos hatáskörébe tartoznak.  

Fennt nevezett jogköre a működéssel, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő 

azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 

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

jogviszonyban a nevelési- oktatási intézménnyel:  
 

Az óvoda a főbejáraton közelíthető meg. A hozzátartozók az egyes csoportokhoz tartozó 

öltözőfolyósokon várakozhatnak a gyerekeikre. A bejárati ajtót üzemeltetési időben 9-kor 

kulcsra zárjuk. (9-től 12-ig, és 13-tól 15-ig zárva) A nevelőmunkát segítő szakemberek 

(logopédus, gyógypedagógus, mozgásterepauta, tanító néni,) a részükre kijelölt helyiségekben 

végzik munkájukat. 

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

intézményvezetőnek jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek meg az óvodában. A kapu 

zárását követően a csengetésre kaput nyitó dajka a belépőket az intézményvezetőhöz kíséri. 

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

történt egyeztetés szerint történik. 

          4.6. Az óvoda helyiségeinek, létesítményének használati rendje:  

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

tárgyak felszerelések állagának megőrzéséért, az energiatakarékos felhasználásáért, a tűz- 

baleset-, és munkavédelmi szabályok betartásáért.  

A gyermekek az óvoda helyiségeit és udvarát csak óvodapedagógusi felügyelet mellett 

használhatják. Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszerelési tárgyait, 

eszközeit csak az óvoda intézményvezető engedélyével, lehet onnan elvinni. 
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A helyiségeket, létesítményeket rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvására 

figyelemmel kell használni.  

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

időszakban a foglalkozások levezetésére. A gyermekek levegőztetését naponként biztosítani 

kell az évszaktól függetlenül és az időjárásnak megfelelően a pedagógiai programnak 

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

óvodapedagógus felel. 

Az intézményünk udvara nem nyilvános játszótér, az intézménnyel jogviszonyban nem álló 

szemályek nem használhatják. Kivételt képeznek az intézmény által szervezett családi 

rendezvények.  

A fejlesztő szobában a Szakértői Bizottság által kijelölt szakember, logopédus dolgozik. 

Egyéni fejlesztési szükség esetén az óvoda pedagógusai is igénybe vehetik. 

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

Az óvodában tilos a reklámtevékenység! 

E tilalom nem vonatkozik az egészséges életmódra és a környezetvédelemre neveléssel 

összefüggő, továbbá a közzétételi és kulturális tevékenység vagy esemény, valamint az 

oktatási tevékenység reklámjaira. Reklámtevékenységet csak a fenntartó és intézményei 

részére tájékoztatás, és közművelődés céljából, a gyermekek egészségmegőrzésével, 

védelmével kapcsolatban végez az intézmény. 

Az óvoda ingyenes helyiséghasználatot biztosít a szülői szervezet részére. 

A helyiségek használatra való átengedéséről az intézmény vezetője dönt. 

Az igénybevevőket vagyonvédelmi kötelezettség terheli, és kártérítési felelősséggel tartoznak. 

Kötelesek betartani az óvoda munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatában foglaltakat 

 

 5. Az intézménydokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések:  

           5.1. Az intézmény hivatalos szakmai alapdokumentumainak a nyilvánossága: 

Az intézmény alapvető dokumentumai: 

 SZMSZ 

 Házirend  

 Óvoda Pedagógiai Programja 

 Az óvoda éves munkaterve 
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A nevelési, oktatási intézményben vezetett tanügyi nyilvántartások és a kötelező 

nyomtatványok kezelése az intézményvezető feladata 

Az alapdokumentumok nyilvánosak, minden érdeklődő számára hozzáférhetőek, az 

intézményvezető irodájában. A vezetővel történő egyeztetést követően megtekinthetőek. 

Megtalálható és hozzáférhető az intézmény honlapján. Alapdokumentumok hivatalos 

példányát az érdeklődők az intézményből nem vihetik ki. Alapdokumentumok 

megváltozásának módját a dokumentumok végén található érvényességi rendelkezések 

szabályozzák. Alapdokumentumok megváltozásáról az intézményvezetője köteles tájékoztatni 

az érintetteket.  Újonnan beiratkozott gyerekek szülei szóbeli tájékoztatást kapnak az óvoda 

Pedagógiai Programjáról a nevelési év első szülőértekezletén, valamint a Házirend alapvető 

szabályairól.  

          5.2. A kötelezően használt nyomtatványok: 

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). 

         5.3. 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. 

Rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag 

intézményvezetője alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Elektronikus rendszer 

használata során feltétlenül ki kell nyomtatni, és az irattárban kell elhelyezni az alábbi 

dokumentumok papír alapú másolatát:  

  az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása,  

  az alkalmazott pedagógusokra vonatkozó adatbejelentések,  

  a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések,  

  az október 1-jei pedagógus és gyermeki lista.  
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Elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az 

intézményvezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni.  

Egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A 

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

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

rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott 

személyek férhetnek hozzá. 

6. A vezető, valamint az óvodai szülői közösség közötti kapcsolattartás rendje. 
 

Az intézményben a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői 

szervezetet hozhatnak létre, melynek vezetőségébe minden csoport szülői közössége 2 főt 

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

hatékony együttműködés érdekében. Az intézményvezetőnek biztosítani kell, hogy a szülői 

szervezet az óvodai nevelési év rendjét annak elfogadása előtt véleményezze.  

A nevelési év rendjére vonatkozó dokumentumot a szülői szervezetnek úgy kell átadni, hogy 

legalább 7 nap rendelkezésre álljon a véleményalkotásra.  

A szülői szervezet köteles véleményezési jogkörében eljárva írásban nyilatkozni. Az 

intézmény vezetőjének  feladata a szülői szervezettel való együttműködés. 

6.1.Azok az ügyek, melyekben a szülői szervezetet a Szervezeti és Működési 

Szabályzat véleményezési, egyetértési joggal ruházza fel: 

 

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

a) Véleményezési jog: munkaterv véleményezése, SZMSZ véleményezése.  

b) Egyetértési jog: a pedagógiai programmal, házirenddel kapcsolatos tájékoztatásadásra 

vonatkozó szabályozása terén  

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

 

7. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok 

ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések : 
 

Az intézmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény figyelembevételével a 

következők szerint szabályozza a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, 

továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket. A 

nevelőtestület nem ruházhatja át a következő jogköreit:  

- Pedagógiai program elfogadása  

- A szervezeti és működési szabályzat elfogadása  
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A nevelőtestület jogkörei:  

Döntési jogkörök:  

a) a nevelés – oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése  

b) a nevelés – oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 

elfogadása  

c) a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása  

d) a házirend elfogadása  

 

Véleménynyilvánítási jogkörök:  
a) a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben,  

b) az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során,  

c) a nevelési-oktatási intézmény költségvetésében szakmai célokra rendelkezésre álló 

pénzeszközök felhasználásának megszervezésében,  

d) a nevelési-oktatási intézmény beruházási és fejlesztési terveinek megállapításában,  

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

 

Javaslattételi jogkörök – a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos- 

valamennyi kérdésben. 
 

8. Külős kapcsolatokrendszere, formájaés módja:  

 

Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart: 

a)egyes kiemelt intézményekkel, szervekkel 

 a fenntartóval, 

 más oktatási intézményekkel, óvodákkal, 

 az intézményt támogató szervezetekkel; 

b) pedagógiai szakszolgálatokkal 

c) pedagógiai szakmai szolgáltatókkal 

d) a gyermekjóléti szolgálattal; 

e) az egészségügyi szolgáltatóval; 

 f) egyéb közösségekkel: 

 az intézménnyel jogviszonyban állók hozzátartozóival, 

 a település egyéb lakosaival 

 civil szervezetekkel. 

 

Az intézmény külső kapcsolatait jelentő szervezetek 

Az intézményi kapcsolat típusa A kapcsolatot jelentő szervezet neve és 

címe 

 

1. Fenntartói Tótkomlós Város Önkormányzata 

 

2. Más oktatási intézmény Jankó János Általános Iskola és Gimnázium 

Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

és Óvoda 

Tótkomlósi Alapfokú Művészeti Iskola 

Evangélikus Óvoda 
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Tótkomlós Bölcsőde 

 

3.Intézményt támogató szervezetek Boldog Mosolyért Alapítvány 

4. Nevelési Tanácsadó Orosháza, Előd utca 15. 

5. Gyermekjóléti szolgálat Tótkomlós, Pósa u.2. 

6. Egyéb Evangélikus Egyház, Önkormányzati 

Tűzoltó-parancsnokság, Mentőállomás, 

Egyesületek, Civilszervezetek. 

 

A fenntartóval való kapcsolattartás: 

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

ki: 

 az intézmény átszervezésére, megszüntetésére, 

 az intézmény tevékenységi körének módosítására, 

 az intézmény nevének megállapítására, 

 az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységére (elsősorban a költségvetésre, 

költségtérítésekre, a szociálisan adható kedvezményekre stb.), 

 az intézmény ellenőrzésére: 

 szakmai munka eredményessége tekintetében, 

 az ott folyó gyermekvédelmi tevékenységre, valamint 

 a tanuló és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések tekintetében, 

 az intézményben folyó szakmai munka értékelésére. 

 

Az intézmény és a fenntartó kapcsolata eseti: 

 az intézmény SZMSZ-e jóváhagyása és módosítása, Házirend,Továbbképzési Porgram 

jóváhagyása a nevelési/pedagógiai programja jóváhagyása tekintetében- amennyiben 

szükséges. 

A fenntartóval való kapcsolattartás formái: 

 szóbeli tájékoztatásadás, 

 írásbeli beszámoló adása, 

 egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel, 

 a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából, 

 speciális információszolgáltatás az intézmény pénzügyi-gazdálkodási, valamint 

szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan. 

Más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás 

Az intézmény más oktatási intézményekkel kapcsolatot alakíthat ki. 

Kapcsolatok lehetnek: 

 szakmai, kulturális, sport és egyéb jellegűek. 

A kapcsolatok formái: 

 rendezvények, 

 szolgáltatások 

A kapcsolatok rendszeressége a kapcsolatok jellegétől függően alakulhat. 
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Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás 

Intézményvezető feladata, hogy az intézmény számára minél több támogatót szerezzen, s 

azokat megtartsa. 

 

Pedagógiai szakszolgálatokkal 

Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek fejlődése, speciális szükségletek biztosítása, 

érdekében  

 Megyei, Járási Szakértői Bizottsággal  

 Országos Intézetek 

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

biztosítani. Az intézmény a Megyei Szakértői Bizottsággal közvetlen kapcsolatot tart fenn. 

A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: 

 értesítése – ha az intézmény a beavatkozást szükségesnek látja, 

 esetmegbeszélés – az intézmény részvételével, 

 címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése, lehetővé téve a 

közvetlen elérhetőséget, 

 előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére, 

 folyamatos konzultáció az óvodában a gyermek fejlesztéséről. 

A gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás 

Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és 

megszüntetése érdekében  

 gyermekjóléti szolgálattal, illetve 

 gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más: 

 személyekkel, 

 intézményekkel és 

 hatóságokkal 

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

okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni. 

Az intézmény a gyermekjóléti szolgálattal közvetlen kapcsolatot tart fenn. 

 

A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: 

 a gyermekjóléti szolgálat értesítése – ha az intézmény a szolgálat beavatkozását 

szükségesnek látja, 

 esetmegbeszélés – az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére, 

 a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése, 

lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget, 

 előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére. 

Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 

Kapcsolattartó: intézményvezető 

Kapcsolat tartalma: 

 A sajátos nevelési igény illetve fogyatékosság tényét kizárólag a szakértői és 

rehabilitációs bizottságok állapíthatják meg, komplex - orvosi, pedagógiai, 

gyógypedagógiai, pszichológiai - vizsgálat alapján. 
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Kapcsolat formája: 

 A vizsgálatok kérelme 

 A szakértői véleménnyel felvett óvodás szakvéleménye szerinti kapcsolatfelvétel 

kezdeményezése 

 A szakértői véleményben rögzített kontroll vizsgálatok határidő szerinti kérelme 

 A gyermek érdekében szükségesnek ítélt vizsgálatok kezdeményezése, kérelme 

Gyakoriság: eseti 
 

9. Szakmai Munkaközösségek: 

 

Célja: Az intézmény szakmai munkájának segítése, ellenőrzése. Kizárólag a pedagógiai 

program tartalmának megfelelő témában hozható létre. 

 Feladata: A pedagógusok számára bemutató foglalkozások megtartása, konzultációs 

lehetőségek és hospitálás biztosítása, eszközfejlesztés, szakirodalmak megismerése, 

módszertani és pszichológiai ismeretek átadása, szakmai innováció kezdeményezése és 

megvalósítása. Az intézmény szakmai dokumentumainak elkészítésében történő részvétel. 

Szakmai munka ellenőrzésében való közreműködés. 

 Létrehozása:  

 Nevelőtestület által átruházott kérdésekben  

 Továbbképzési programról  
 

Működés rendje:  

 A szakmai munkaközösség dönt működési rendjéről és programjáról.  

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

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

céljaival, egyéb feladataival.  

 Év végén értékelést készít a munkaközösség-vezető. Megbízás többször 

meghosszabbítható.  

 

Döntési jogkör:  

Nevelőtestület által átruházott kérdésekben  

Továbbképzési programról  

 

Véleményezési jogkör:  

 Pedagógiai munka eredményessége, javaslat a továbbfejlesztéshez  

 Pedagógiai Program  

 

10. Gyermekvédelmi tevékenység:  

 

 Célok: 

 A prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség 

kialakulásának megelőzése, illetve szükség szerint segítségnyújtás, valamint 

együttműködés a különböző intézményekkel és szakemberekkel 

 A családok tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése a rászorulók körében 

 Szoros kapcsolat kialakítása a közvetlenül segítséget kérő családokkal 
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A gyermekvédelem intézményi rendszerének működtetéséért az intézmény vezetője a felelős, 

azonban a gyermekvédelmi munka minden dolgozó feladata. Az óvodában gyermekvédelmi 

felelős és óvodai szociális segítő egyűttműködve látják el a az intézményt érintő 

gyermekvédelmi feleadatokat, melynek célja:  

 az óvodát segítő szolgáltatás a köznevelési intézményben biztosított preventív jellegű 

tevékenység, amely a gyermek képességeink, lehetőségeinek legoptimálisabb  

kibontakoztatást támogatja szociális kapcsolataik javításával. 

 a gyermek, szülők, pedagógusok részére adekvát szakmai segítség nyújtás, képesek 

legyenek felismerni és jelezni a gyermeknél észlelt változások alapján a háttérben 

rejlő problémákat 

 elsődleges programok működtetése 

 észlelő-és jelzőrendszer hatékony működtetése 

 gyermek veszélyeztetettségének megelőzésében, megszüntetésében való 

segítségnyújtás 

 szociálisan hátrányos gyermekhelyzetét javító szolgáltatások nyújtása 

A nevelési év legelső szülői értekezletén az intézményvezető a szülőket az óvodában folyó 

gyermekvédelmi munkáról, az óvodai szociális segítő kilétéről és elérhetőségéről, 

fogadóórájáról informálja. 

Amennyiben bármelyik dolgozó a gyermeknél veszélyeztetettségre utaló jelet tapasztal, a 

szociális segítőnek jelezve, jelzi a Gyermekjóléti Szolgálat felé. 

 

11. Pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje:  

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének fogalma, célja: 

A pedagógiai munka belső ellenőrzése a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógiai 

tevékenységére kiterjed.  

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi 

feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése. 

Az ellenőrzés célja a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása, fejlesztendő területek 

támogatása. 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények  

 Fogja át a pedagógiai munka egészét.  

 Segítse elő valamennyi pedagógiai munkaemelkedő színvonalú ellátását.  

 A foglalkozásokkal szemben támasztott követelményekhez igazodva mérje és 

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

elérésére.  
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 Támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb ellátását.  

 A szülői közösség észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel segítse az oktatás 

valamennyi szereplőjének megfelelő pedagógiai módszer megtalálását.  

 Biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát.  

 Támogassa a vezetői utasítások, rendelkezések következetes végrehajtását, 

megtartását.  

 Hatékonyan működjön a megelőző szerepe  
 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak 

  

 az intézményvezetője, intézményvezető-helyettes - munkaközösség vezetővel  

 

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

valamennyi pedagógus dolgozója javaslatot tehet. 

 A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái:  

 szóbeli beszámoltatás,  

 írásbeli beszámoltatás 

 értekezlet,  

 foglalkozás látogatása,  

 dokumentumelemzés.  

 

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

 

 

12. Kiemelt  munkavégzésért járó elimerések:  

 

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

 Feltételei:  

 Magas színvonalú nevelőmunka végzése, a Pedagógiai program teljes körű 

megvalósítása, ellenőrzések és mérések pozitív eredményei  

 Sajátos nevelési igényű, valamilyen szempontból hátrányos helyzetű, beilleszkedési és 

magatartási zavaros, képességeiben lemaradást mutató, tehetséges gyermek sikeres 

integrációja és egyéni fejlesztése  

 Nyitottság és törekvés pedagógiai és pszichológiai ismeretek bővítésére, módszertani 

újdonságok megismerésére, sikeres adaptálására, terjesztésére  

 Pedagógiai kísérletben való részvétel, szakmai értékelése, továbbadása  

 Szakmai igényességgel összeállított bemutató és elemzése  

 Hospitáló pedagógus jelöltek felkészítése, irányítása  

 Kollégák pedagógiai munkájának segítése, gyakorlati és elméleti síkon  
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 Óvodai szabályzatok, dokumentumok elkészítésében való aktív részvétel  

 Szülőkkel történő együttműködés és szolgáltatói színvonal mértéke  

 Szülők elégedettsége  

 Az óvoda igényes képviselete különböző rendezvényeken, eseményeken 

 Az óvodán belüli rendezvények előkészítésében és lebonyolításában való aktív 

közreműködés  

 Információszerzés pályázati lehetőségekről, pályázat elkészítése.  

 Az óvoda szolgáltatói tevékenységének bővítése.   

 Igényes magas színvonalú dekoráció készítése  

 Gyakornok mentorálása  

 Értékelés, mérés kiváló eredmény 

Szabályai:  

Legalább 1 éves munkaviszony a Tótkomlósi Ligeti Óvodában.  

Nevelőtestületi és a Közalkalmazotti testület javaslata és véleményezése alapján az 

intézményvezető dönt.  

A tanávzáró értkezleten szóbeli elismerésben részesül.  

 

13. Az ünnepélyek megemlékezések rendje:  

 

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

korábbi hagyományokat ápolva kerül meghatározásra. Ünnepélyek, megemlékezések pontos 

időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat és felelősöket a nevelőtestület az éves 

munkatervében határozza meg. 

A hagyományápolással kapcsolatos feladatok: 

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

A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének 

megőrzése, illetve növelése.  

A hagyományápolás elsősorban a nevelőtestület feladata, mely tagjai közreműködése révén 

gondoskodik arról, hogy az intézmény hagyományai fennmaradjanak. A hagyományápolás 

eszközei:  

 ünnepségek, rendezvények,  

 egyéb kulturális versenyek,  



19 
 

 egyéb sport versenyek  

Az intézmény hagyományai érintik:  

 az intézmény ellátottjait (gyermekeket/tanulókat),  

 a felnőtt dolgozókat,  

 a szülőket.  

A hagyományápolás érvényesülhet továbbá az intézmény:  

 jelkép használatával (zászó) 

 gyermekek ünnepi viseletével,  

 az intézmény belső dekorációjával  

 

         13.1. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje: 

 

Az ünnepély, megemlékezés neve   
 

Az ünnepély, megemlékezés 

(irányadó)időpontja 

Állatok világnapja   
 

Október 4. 

Október 23.  
 

Október 23.  

Mikulás  
 

December 6.  

Advent  
 

December 1 – 20.  

Karácsony   
 

December 18 – 22 

Farsang   
 

Február 1 – 20. 

Március 15.   
 

Március 15 

Húsvét    
 

Április (március) 

Föld napja   
 

Április 22. 

Madarak, fák napja  
 

Május 10.  

  Víz világnapja Március 22. 

Anyák napja  
 

Május 1 – 10.  

Gyermeknap május  

Nagycsoportosok búcsúztatása  
 

június 1-8. 

 

 

14. Óvó-védő rendelkezések: 

        14.1. Rendszeres egészégügyi felügyelet és ellátás rendje: 

Az óvoda működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által 

meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani. (fertőtlenítés, takarítás, mosogatás, stb.) 

Egész nap az óvodapedagógus, dajka biztosítja a rendszeres egészségügyi felügyeletet az 

adott csoportban. 

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

időn belül haza kell vinnie. 

Az óvónőnek addig is gondoskodnia kell a gyermek elkülönítéséről, lázának csillapításáról, ha 

szükséges, orvosi ellátásról. 
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Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát teljes gyógyulásáig nem 

látogathatja. 

Gyermek a betegség után csak orvosi igazolással jöhet ismét óvodába. 

Fertőző gyermekbetegség esetén az óvodát azonnal értesíteni kell (szülő, védőnő, orvos 

részéről). 

A további megbetegedés elkerülése érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a 

fertőtlenítésre, tisztaságra. 

Az óvoda konyhájába csak egészségügyi kiskönyvvel rendelkező személy léphet be. 

Csoportszobában szülő csak az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhat (szülői értekezletek, 

anyák napja, beszoktatási idő, családi nap) 

Az intézményvezető biztosítja az óvoda dolgozóinak kötelező egészségügyi vizsgálatát 

(egészségügyi kiskönyv, alkalmassági vizsgálat.) 

Séták biztonságos lebonyolításához csoportonként legalább két felnőtt kíséretét kell 

biztosítani, a gyermekeket veszélyes helyre vinni nem szabad. 

Az óvoda területén dohányozni tilos! 

Az óvoda területén, az intézményen belül szeszes ital fogyasztása tilos! 

Az óvoda helyiségeit más, nem oktatási-nevelési célra átengedni csak a gyermekek 

távollétében, a fenntartó engedélyével lehet. 

Az óvoda dolgozói, továbbá ügynökök, üzletszerzők, vagy más személyek az óvoda területén 

kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak (kivéve, az óvoda által szervezett könyvvásár 

alkalmával) 

A nevelési-oktatási intézmény helyiségeiben párt, vagy párthoz kötődő társadalmi szervezet 

nem működhet. 

Az egészségügyi dobozt biztonságos helyen kell tartani, állandó és hiánytalan felszereléséről 

gondoskodni kell. 

Fejtetvesség észlelése esetén a szülőnek szólnia kell a csoportvezető óvónőnek. A gyermek 

csak fertőtlenítés után, tiszta hajjal, védőnői igazolással jöhet ismét óvodába. 

Amennyiben az óvodában veszik észre a fertőzést, azt azonnal le kell kezelni, és a szülőt 

értesíteni kell. 

A szülő nyilatkozatot tölt ki, amelyben vállalja a tetvesség megszüntetését. 

 

 

 

 



21 
 

          14.2. Gyermekbaleset megelőzésének feladatai, baleset esetén a teendők: 

A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a 

szükséges feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat. 

Minden óvodapedagógus köznevelési törvényben meghatározott feladatát képezi az, hogy a 

rábízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket 

átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjék, továbbá, ha észleli, hogy a gyermek balesetet 

szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye. 

Minden nevelési év kezdetén, valamint kirándulások előtt és egyéb esetekben szükség szerint 

minden óvodai csoportban – a gyermekek életkorának megfelelően – ismertetni kell az 

egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat és az 

elvárható magatartásformát. 

Ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó óvodapedagógus kötelessége az 

elsősegélynyújtás. Ha a balesetet vagy a veszélyforrást dajka észleli, köteles azonnal 

intézkedni, a veszélyforrásra pedig intézményvezető figyelmét haladéktalanul felhívni. Az 

intézményvezető a gyermekbaleseteket nyilvántartja helyben, és az elektronikus felületen.  

Az intézményvezetőjének feladata, hogy ellenőrizze:  

 

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

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

csak az azzal dolgozók állandó felügyelete mellett lehet…  

 hogy a gyermekek elektromos áramütés elleni védelme folyamatosan biztosítva legyen 

– az ajzatok vakdugózásával, illetve a hálózat megfelelő védelmével;  

 hogy a gyermekek az épület számukra veszélyforrást jelentő helyiségeibe ne 

juthassanak be.  

A pedagógusok feladata: 

 haladéktalanul jelezzék az intézményvezető felé azokat a helyzeteket, melynek 

ellenőrzésében az óvodai dolgozók felelősek;  

 a mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos 

berendezések használatára, kezelésére. A különböző berendezéseket úgy tárolják, 

hogy azokhoz a gyermekek ne férhessenek hozzá  

 javaslatot tegyenek az óvoda épületének és a csoportszobák még biztonságosabbá 

tételére.  
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          14.3. Rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők  
 

A rendkívüli esemény észlelésekor, tudomásra jutásakor az intézményvezető intézkedhet. 

Akadályoztatás esetén a Szervezeti és Működési Szabályzatban szabályozott helyettesítési 

rend szerint kell eljárni. 

Épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik. 

Az intézményben, a tűzvédelmi szabályzatban meghatározottak szerinti menekülési 

útvonalakat állandóan akadálymentesen kell tartani. A váratlan eseményekre való szakszerű 

intézkedés és viselkedés érdekében a menekülést az intézmény épületében évente legalább 

egyszer el kell gyakorolni mind a dolgozókkal, mind a gyermekekkel. 

Az intézményvezető a rendkívüli esemény jellegének megfelelően haladéktalanul értesíti:  

 az érintett hatóságokat,  

 a fenntartót,  

 a szülőket  

 megtesz minden olyan szükséges intézkedést, amelyek a gyermekek, tanulók 

védelmét-biztonságát szolgálják.  

Rendkívüli eseménynek számít különösen:  

 a tűz,  

 a földrengés,  

 bombariadó,  

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

 nehezítő körülmény.  

 

Amennyiben a rendkívüli esemény jellege indokolja, gondoskodni kell az intézmény 

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

Az egyéb intézkedést követelő rendkívüli események bekövetkeztekor az intézményvezető a 

pedagógusok bevonásával a legjobb belátása szerint dönt 

15. Egyéb szabályzások:   

 

Panaszkezelés:  

Panaszjog: 

A szülő az óvoda szolgáltatásaival kapcsolatosan panasz jogával élhet. 

Jogorvaslati lehetőségek:  

 intézményvezető 

 Jegyző (törvény, jogszabály sértés vagy méltánytalanság esetén) 

 Bíróság vagy Közigazgatási Hivatal 

 Ombudsman 
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Speciális jogszabályok: A Ligeti Óvoda munkavédelmi szabályzatában, tűzvédelmi 

szabályzatában található 
 

16. Záró rendelkezések: 

 

        1. A szervezeti és működési szabályzat hatálybalépése  

Jelen szabályzat az alkalmazotti közösség elfogadást követő napon lép hatályba 

A hatálybalépéssel egyidejűleg érvényét veszti az intézmény 5/2016. (IX. 20.) sz. határozattal 

jóváhagyott szervezeti és működési szabályzata. Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések 

megtartása az óvoda valamennyi alkalmazottjára kötelező, megszegése esetén az 

intézményvezető munkáltatói jogkörében intézkedhet. 

 Felülvizsgálata: évenként, jogszabályi és használhatósági szempontok figyelembevételével 

Módosítása: az intézményvezetővezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület  

A módosítás indoka lehet:  

 jogszabályváltozás  

 alapító okirat tartalmának változása  

 túlszabályozott rendszer  

 hiányosan szabályozott rendszer  

 hibás illetékesség vagy hatáskör kijelölés  

A módosítás során az elkészítésre vonatkozó legitimációs eljárást kell lefolytatni. 

         2. A szervezeti és működési szabályzat nyilvánossága  

A hatályba lépett SZMSZ-t meg kell ismertetni az óvoda minden alkalmazottjával, valamint 

azokkal, akik kapcsolatban kerülnek az óvodával, és meghatározott körben használják 

helyiségeit.  

Az SZMSZ- be foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell.  

A hozzáférhetőség biztosítását jelen Szabályzat tartalmazza.  
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Záradék 

6/2019. ( 02.21.   )számú nevelőtestületi határozat: 

. 

 Elfogatta, 2019. 02.21.                                                            

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

                                                                                                    Nevelőtestület nevében 

4/2019. ( 02.20.  ) számu. SZ.K. határozata: 

 

Véleményezte, 2019.02.20.      

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

                                                                                            Óvodai szülői közösség nevében 

 

Jóváhagyta, 2019.  02.22.                                  

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

                                                                                                        intézményvezető 

    10/2019 (02.25.) Oktatási és kulturális Bizottsági határozat 

 

 

elfogadja, jóváhagyja  2019.02. 25. 

 

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

                                                                                               fenntartó képviseletében 
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Mellékletek 
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1. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 
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Az intézmény neve: Tótkomlósi Ligeti Óvoda  

Az intézmény székhelye: 5940 Tótkomlós, Erzsébet u. 3.  

Az intézmény OM azonosítója: 202273 

Az intézmény fenntartója:Tótkomlós Város Önkormányzata  

Az intézmény vezetője: Malyáné Lestyán Anna 

 

I. A szabályzat törvényi háttere 

 
Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló – és 2018. május 25. napjától alkalmazandó – (EU) 

2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR),  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvénynek (a továbbiakban: Infotörvény), valamint  

2011 évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 41.§.(1) bekezdés szerint z óvoda, mint 

köznevelési intézmény köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, a közoktatási 

információs rendszerbe (KIR) bejelentkezni, valamint az Országos statisztikai adatgyűjtési 

program keretében adatokat szolgáltatni, valamint 

a Tótkomlósi Ligeti  Óvodával kapcsolatba kerülő természetes személyek adatainak fokozott 

védelme, illetve ezen adatok jogszerű, tisztességes és átlátható kezelése, valamint 

felhasználása módjának meghatározása céljából. 

 A szabályzat célja, hatálya: 

 1. Jelen Szabályzat célja, hogy a Tótkomlósi Ligeti Óvoda (székhely 5940 Tótkomlós, 

Erzsébet u. 3 (OM azonosító: 202273) mint adatkezelő (a továbbiakban: Óvoda) által 

kezelésében lévő személyes adatokról vezetett nyilvántartások jogszerű rendjét meghatározza; 

biztosítsa, hogy az Óvodával a 6. pont szerint kapcsolatba kerülő természetes személyek 

személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályi feltételek mentén kezelje, tárolja, továbbá 

e természetes személyek személyes adataik védelméhez való jogai ne sérüljenek.  

2. Jelen Szabályzat alkalmazandó minden olyan esetben, amikor az Óvoda természetes 

személyek személyes adatait részben vagy egészben automatizált módon kezeli, valamint 

olyan esetekben is, amikor a személyes adatok nem automatizált adatkezelése valamely 

nyilvántartási rendszer részét képezi, vagy ilyen nyilvántartási rendszer részévé kívánják azt 

tenni.  

3. Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre 

vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy 

közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, 

online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható, 

valamint ezen adatokból levonható, érintettre vonatkozó következtetés. 

 

4. Adatkezelésnek minősül a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy 

nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 

felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, 

összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.  
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5. Az Óvoda, mint az GDPR 4. cikk 7. pontja, illetve az Infotörvény 3. § 9. pontja szerinti 

adatkezelő a jelen Szabályzat hatálya alatt jogosult a II. részben meghatározott személyes 

adatok kezelésére, személyes adatok kezelésének célját meghatározni az adatkezelésre 

(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozni és azokat végrehajtani.  

6. Jelen Szabályzat kiterjed  

a) az Óvodával munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló 

természetes személyekre,  

b) az Óvodával tanulói jogviszonyban álló természetes személyekre, illetve – kiskorú személy 

esetén – törvényes képviselőikre,  

c) az Óvodával tanulói jogviszonyban nem álló, de az Óvodával egyéb módon kapcsolatot 

létesítő természetes személyekre (pl. az intézmény iránt érdeklődők, és szüleik), illetve – 

kiskorú személy esetén – törvényes képviselőikre,  

d) azon természetes személyek személyes adataira, akik az (a), illetve (b) alpontokban 

meghatározott jogviszonyt kívánnak az Óvodával alapítani, illetve – kiskorú személy esetén – 

törvényes képviselőikre,   

e) minden olyan személyre, aki az Óvoda használatában  honlapot (www. ligetiovoda.hu) 

látogatja, ott önkéntesen személyes adatot ad át az Óvoda részére, vagy akinek a nyílt 

hálózaton keresztül csatlakozást biztosító eszközén a honlap adattárolást végez, illetve az ott 

tárolt adatokhoz való hozzáférést kér.  

 

II. Az óvoda által kezelt és őrzött adatok köre:  

Felvételi jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés: 

 

7. Amennyiben az Óvoda óvodai ellátásra felvételi eljárást hirdet, a felvételi eljárásban való 

részvétel feltétele, hogy a felvételét kérő személy egyes személyes adatait az Óvoda számára 

megadja. A felvételi eljárásban résztvevő személy a személyes adatokat, illetve az adatok 

konkrét célból történő adatkezeléshez való hozzájárulásra vonatkozó nyilatkozatának 

megtételével adja meg azt az Óvoda számára. Az adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes, 

az így megismert személyes adatokat az Óvoda kizárólag a felvételi eljárással kapcsolatos 

adminisztratív és statisztikai célú ügyintézés során jogosult felhasználni. A felvételi eljárásban 

való részvételhez feltétlenül szükséges – elektronikus formában átadandó – személyes adatok 

a következők:  

a) felvételi eljárásban részt vevő gyermek neve,  

b) felvételi eljárásban részt vevő gyermek születési helye és ideje,  

c) felvételi eljárásban részt vevő gyermek lakcíme, tartózkodási helye, 

e) felvételi eljárásban részt vevő gyermek törvényes képviselőjének /képviselőinek neve,  

f)felvételi eljárásban részt vevő gyermek törvényes képviselőjének/képviselőinek lakcíme, 

tartózkodási helye,  

g) felvételi eljárásban részt vevő gyermek törvényes képviselőjének/képviselőinek 

elérhetőségei (2 db telefonszám, e-mail cím)  

8. Amennyiben a felvételi eljárásban részt vevő személy korábban állt már tanulói 

jogviszonyban más köznevelési intézménnyel, akkor köteles megadni a következő adatokat is:  

a) köznevelési intézmény neve,  

b) köznevelési intézmény székhelye, OM azonosítója,  

c) köznevelési intézményből való kijelentkezés időpontja  
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Felvételt nyert gyermekekkel kapcsolatos adatkezelés: 

  

9. A gyermekek személyes adatai a köznevelésről szóló törvényben meghatározott 

nyilvántartások vezetése céljából, pedagógiai célból, gyermek- és ifjúságvédelmi célból, 

egészségügyi célból, társadalombiztosítási, szociális juttatás céljából, a célnak megfelelő 

mértékben, célhoz kötötten kezelhetők.  

 

10. Az Óvodával tanulói jogviszonyban álló természetes személyek egyes személyes adatait 

az Óvoda jogosult kezelni. Az Óvoda az Nktv. 43-44. § értelmében kezeli a következő, az 

Óvodával tanulói jogviszonyban lévő természetes személyek adatait:  

a) gyermek neve,  

b) születési helye és ideje,  

c) lakóhelyének címe,  

d) tartózkodási helyének címe, telefonszáma, nem magyar állampolgárság esetén a Magyar 

Köztársaság területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat 

megnevezése, száma anyja neve,  

e) neme,  

f) a szülő, gondviselő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,  

g) gyermekek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok,  

h) oktatási azonosító szám,  

i) társadalombiztosítási azonosító jel,  

j) sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok,  

k) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek rendellenességére 

vonatkozó adatok,  

l) a gyermekbalesetre vonatkozó adatok,  

m) tankötelezettség ténye,  

n) évfolyam, óvodai csoport,  

o) jogviszony kezdetének, megszűnésének ideje és jogcíme,  

p) jogviszonyban részes nevelési-oktatási intézmény neve, címe, OM azonosítója,  

q) jogviszony megalapozó köznevelési alapfeladat 

r) nevelés, oktatás helye,  

s) a fentieken túl jogszabályban biztosított kedvezményekre való jogosultság elbírálásához és 

igazolásához szükséges azon adatok, amelyekből megállapítható a jogosult személye és 

kedvezményre való jogosultsága.  

 

Alkalmazottakkal kapcsolatos adatkezelés:  

 

11. Az Óvodával munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló 

személyek egyes személyes adatait az Óvoda jogosult kezelni. Az Óvoda az Nktv. 43-44. § 

értelmében kezeli a következő, az Óvodával munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló 

egyéb jogviszonyban lévő természetes személyek adatai:  

a.)név,  

b) anyja neve,  

c) nem,  

d) állampolgárság,  

e) születési hely és idő,  

f) oktatási azonosító szám,  

g) pedagógusigazolvány száma,  
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h) végzettségre és szakképzettségre vonatkozó adatok, ennek keretében:  

(i). felsőoktatási intézmény neve, diploma száma, végzettség és szakképzettség megnevezése, 

továbbá megszerzésének ideje, szakvizsga, illetve doktori fokozat megszerzésének ideje  

i) munkakör megnevezése (óraadó által tartott foglalkozás),  

j) munkáltatóra vonatkozó adatok, ennek keretében:  

(i). munkáltató megnevezése, címe, OM azonosítója  

k) munkavégzés helye  

l) munkaviszony, illetve foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony kezdetének ideje, 

időtartama, megszűnésének jogcíme és ideje,  

m) vezetői beosztás,  

n) besorolás,  

o) munkaidő mértéke,  

p) tartós távollét időtartama,  

q) lakcím,  

r) elektronikus levelezési cím,  

s) előmenetellel, pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel, pedagógus továbbképzéssel kapcsolatos 

kötelezettségek teljesítésére vonatkozó adatok,  

t) szakmai gyakorlat ideje,  

u) akadémiai tagság,  

v) munkaidő-kedvezmény ténye,  

w) minősítő vizsga kinevezési (munka)szerződésben rögzített határideje, jelentkezési 

időpontja, a minősítő vizsga és a minősítési eljárás időpontja és eredménye,  

x) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés időpontja, megállapításai  

 

12. Az Óvoda a 11. pontban meghatározott adatokon kívül jogosult kezelni a munkavállalók, 

valamint az Óvodával foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek 

foglalkoztatással, illetve alkalmassággal kapcsolatos következő adatait is:  

a) pénzforgalmi jelzőszám és pénzforgalmi jelzőszámot vezető pénzügyi intézmény,  

b) családi állapot, gyermekek, illetve eltartottak száma, eltartás kezdete,  

c) társadalombiztosítási azonosító szám,  

d) adószám,  

e) telefonszám, illetve egyéb közvetlen elérhetőség,  

f.)idegen-nyelv ismeret,  

g) hatósági erkölcsi bizonyítvány száma és kiállításának ideje,  

h) fegyelmi, etikai büntetésre, kártérítési kötelezésre vonatkozó adatok,  

i) rendes szabadság kiadására vonatkozó adatok,  

j) munkabér, továbbá a munkáltató által adott munkabéren kívüli juttatások és azok jogcímei,  

k) munkáltatóval szemben fennálló tartozások és azok jogcímei  

 

Honlap-látogatáshoz kapcsolódó adatkezelés: 

 

13. Az Óvoda a www. ligetiovoda.hu honlap használatával, illetve e honlapon keresztül a 

hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jelentkezéssel jogosult – az érintett 

önkéntesen megadott konkrét célból történő adatkezeléshez való hozzájárulására – kezelni a 

honlapot látogató személyek (a jelen alrészben a továbbiakban: Felhasználó) egyes adatait, 

illetve egyes személyes adatait. Az adatkezelés elsődleges célja, hogy a honlap által nyújtott 

szolgáltatások hatékonyabbak, biztonságosabbak és a Felhasználó igényeihez igazítva 

személyre szabottak legyenek, másrészt a hírlevél szolgáltatás igénybevétele során a 
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személyre szabott tartalom kialakítása és statisztikai adatgyűjtés. Az Óvoda által végzett 

adatkezelés további célja, hogy a Felhasználókat azonosítani, a honlap használata során jelzett 

hibákat javítani, a Felhasználókat – a jelen Szabályzatból Felhasználókat megillető jogokról 

és terhelő kötelezettségekről – tájékoztatni, a honlap használatával kapcsolatos esetleges vitás 

helyzeteket kezelni tudja.  

 

14. Az Óvoda kizárólag a Felhasználó előzetes engedélyével jogosult a honlapon keresztül 

(hírlevél szolgáltatás igénybevételére) megadott személyes adatoknak közvetlen üzletszerzés 

céljára történő felhasználására. Amennyiben Felhasználó hozzájárult ahhoz, hogy megadott 

személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljára felhasználja, úgy az adatkezelés az ilyen célú 

engedély visszavonásáig (hírlevélről történő leiratkozás) terjed.  

 

15. A honlap a Felhasználó által önként átadott személyes adatokon túl – a honlap 

látogatásának tényénél fogva – a Felhasználó végberendezésében adattárolást (ún. cookie), 

illetve az ott tárolt adatokhoz való hozzáférést kérhet, a Felhasználó azonosítása, a 

Felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Felhasználó részére célzott reklám vagy 

egyéb célzott tartalom eljuttatása és piackutatás céljából. A cookie-k használatához a 

Felhasználónak minden esetben hozzájárulását meg kell adnia, a honlapon megjelenő „Ez a 

weboldal cookie-kat használ.” tájékoztató mellett, e hozzájárulás megadására megadott 

„Megértettem, elfogadom” ikon engedélyezésével; hozzájárulás megadásának hiányában 

előfordulhat, hogy a honlap vagy annak egyes aloldalai nem működnek megfelelően, illetve a 

Felhasználó egyes adatokhoz való hozzáférését a rendszer megtagadhatja.  

 

16. A honlap használata során bizonyos felhasználói adatok automatikusan az Óvoda 

kezelésébe kerülnek. Ezek a következők:  

a) Felhasználó honlappal való nyílt hálózaton keresztülő csatlakozást biztosító eszközének 

egyes adatai; NAT hálózat (router mögött)  

b) Felhasználó által használat IP cím: 46.35.192.98. 

E felhasználói adatok kezelésének kizárólagos célja, hogy az Óvoda honlap látogatottsági 

adatokhoz jusson, illetve a honlapon felmerülő esetleges hibákat, továbbá támadási 

kísérleteket megfelelően észlelni és naplózni tudja.  

 

17. Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy az Óvoda által üzemeltetett 

honlapon belépéshez használt felhasználó nevét és jelszavát harmadik személy tudomására ne 

hozza. Az Óvoda nem vállal felelősséget azért, ha Felhasználó felhasználó nevét és jelszavát 

harmadik személy tudomására hozza vagy egyébként a nyilvánosság felé közvetíti, és 

amelynek eredményeként Felhasználó személyes adataihoz való joga harmadik személy által 

elkövetett jogellenes cselekmény eredményeként sérülnek  

 

       III. Adatkezelés és tárolás rendje: 

18.Az Óvoda személyes adatokon végzett adatkezelése során minden esetben megfelel a 

jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság, célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, 

korlátozott tárolhatóság, elszámoltathatóság, valamint az integritás elveihez és az adatok 

bizalmas jellegéhez. Az Óvoda személyes adatot  

a) kizárólag az érintettől származó, konkrét célra irányuló adatkezeléshez való önkéntes 

hozzájárulása esetén; vagy  
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b) az érintett és az Óvoda között kötött valamely szerződés teljesítéséhez szükséges körben; 

végül  

c) az Óvodára vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez jogosult kezelni.  

 

19. A Felvételt nyert gyermekekkel kapcsolatos adatkezelés és az Alkalmazottakkal 

kapcsolatos adatkezelés alrészben meghatározott adatok jogosultak általi szolgáltatása 

jogszabály alapján kötelező, amelyeket az Óvoda kizárólagos a jogszabályban meghatározott 

körben és célra használhatja fel, így különösen – de nem kizárólagosan – jogviszony 

létrejöttével, módosulásával, megszűnésével, alkalmazottak esetén a besorolási 

követelmények igazolásával, jogviszonyból eredő kötelezettségek teljesítésével, juttatások 

megállapításával, folyósításával kapcsolatos szervezési és adminisztratív, illetve statisztikai 

feladatok ellátása. A személyes adatokat az Óvoda a jogviszony kezdetétől a jogviszony 

megszűnését követőn harmadik év december 31. napjáig, illetve az iratőrzési kötelezettség 

hatálya alá tartozó iratokon tárolt személyes adatok esetén ezen iratőrzési idő leteltéig 

kezelheti. E határidőket követően az Óvoda az adatkezelést köteles megszüntetni és a kezelt, 

illetve megőrzött adatokat köteles megsemmisíteni, illetve azokat statisztikai célból 

anonimizálni  

 

20. A Felvételt nyert gyermekekkel kapcsolatos adatkezelés alrészben meghatározott 

személyes adatok alapján az Óvoda ún. összesített gyermek nyilvántartást is köteles vezetni, 

amely csoportonként csoportosítva tartalmazza – az Óvoda adatain túl – a 10. pont (a), (b), 

(e), (f), (h), (k) alpontok szerinti adatokat, továbbá az óvodás korú gyermek törvényes 

képviselőjének külön erre vonatkozó hozzájárulásával az óvodás korú gyermek törvényes 

képviselőjének telefonszámát, illetve email címét.  

 

21. Az Óvoda a Felvételt nyert gyermekekkel kapcsolatos adatkezelés alrészben 

meghatározott személyes adatok alapján köteles vezetni a törzskönyveket, a beírási naplókat, 

a csoportnaplókat.  

 

22. Az Alkalmazottakkal kapcsolatos adatkezelés alfejezetben meghatározott személyes 

adatok vonatkozásában az Óvoda csak a következő személyek számára biztosíthat betekintést  

a) az Óvodával munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló 

olyan személy, akinek munkaköri kötelezettsége teljesítése érdekében elengedhetetlen a 

személyes adatot tartalmazó iratba való betekintés,  

b) személyes adat jogosultja,  

c) olyan személy, aki számára betekintetéshez való jogot jogszabály biztosítja, és e 

jogosultságát az intézményvezetője vezetője előtt megfelelően igazolta  

 

23. Az Alkalmazottakkal kapcsolatos adatkezelés alrészben meghatározott személyes 

adatokból a munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vagy az általa meghatalmazott ügyintéző 

összeállítja a munkavállaló (foglalkoztatott) személyi iratait, amelyeket a többi személyes 

adattól elkülönítetten kötelező megőrizni, annak csak a következő iratok lehetnek részei:  

a) munkavállaló (foglalkoztatott) személyi anyaga, amelynek része a munkavállalói 

alapnyilvántartás,  

b) munkavállaló (foglalkoztatott) a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 46. § 

(1) bekezdés szerinti tájékoztatásáról szóló irat,  

c) munkavállaló (foglalkoztatott) jogviszonnyal összefüggő iratai,  

d) munkavállaló (foglalkoztatott) pénzforgalmi számlája,  



33 
 

e) munkavállaló (foglalkoztatott) által önkéntesen, külön írásbeli hozzájárulásával átadott 

iratok. 

 

24. A Honlap-látogatáshoz kapcsolódó adatkezelés alrészben alapján a honlapon keresztül 

megadott (hírlevél szolgáltatás igénybevételéhez szükséges) személyes adatok kezelésére az 

Óvoda a felhasználó által a hírlevél szolgáltatás lemondásáig jogosult.  

 

25. Azon természetes személyek, akiknek Az Óvoda által kezelt és őrzött adatok köre fejezet 

szerinti személyes adatait az Óvoda a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint kezeli, 

tájékoztatásra jogosultak  

a) a személyes adataik kezelésének tényéről, céljáról, jogalapjáról, időtartalmáról,  

b) az adattovábbítás szabályairól,  

c) a személyes adatok módosításának, illetve törlésének lehetőségéről,  

d) az adatkezelő Óvoda, illetve képviselője nevéről és elérhetőségéről, valamint  

e) a jogorvoslati lehetőségekről (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 

bíróság).  

A tájékoztatás megadásáért, illetve megküldéséért, továbbá a jelen Szabályzat www. 

ligetiovoda.hu oldalon történő elérhetővé tételéért az intézmény vezetője felel, aki e 

kötelezettsége teljesítéséért a személyes adat jogosultjától külön díjazást nem kérhet. 

 

26. A 25. pont szerinti tájékoztatást az Óvoda  

a) az Óvodába felvételi jelentkezést benyújtó természetes személyek esetén a felvételi 

tájékoztató megküldésével egy időben elektronikus úton,  

b). alkalmazottakat érintő adatkezelés esetén a munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló 

egyéb jogviszony létrejöttekor, a munkába állást megelőzően papír alapon,  

c) az óvodás korú gyermekeket érintő adatkezelés esetén a tanulói jogviszony létrejöttét 

követően haladéktalanul papír alapon,  

d). a honlapot látogató természetes személyek esetén a cookie-k elfogadásával egy időben 

elektronikus úton köteles megadni a jogosultaknak. 

 

27. Az Óvoda nem jogosult a kezelésében álló adatok összekapcsolására, kivéve törvényben 

meghatározott célra, indokolt esetekben.  

 

28. Az intézmény vezetőjének képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett 

személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.  

 

29. Az intézmény vezetője köteles az Óvoda adatkezelési tevékenységéről nyilvántartást 

vezetni, amely a következőket tartalmazza:  

a) az Óvoda mind adatkezelő neve és elérhetőségei, továbbá az intézmény vezetőjének neve 

és elérhetőségei,  

b) az adatkezelés célja,  

c) az érintettek és a személyes adatok kategóriái,  

d) adattovábbítás címzettjeinek kategóriái,  

e) az egyes adatkategóriák törlésre előirányzott adatkategóriái.  

 

30. A személyes adat jogosultja jogosult az Óvoda által róla megőrzött, illetve kezelt olyan 

személyes adatok tartalmáról, kategóriájáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, adatkezelés 

és tárolás időtartamáról, továbbá a személyes adatot megismerő személyekről, az adatkezelés 

folyamatban létéről, személyes adatokra vonatkozó módosítási, törlési jogáról, jogellenes 
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adatkezeléssel szembeni jogorvoslati lehetőségeiről felvilágosítást, illetve betekintetést kérni. 

Felvilágosítás, illetve betekintés iránti kérelmét a személyes adatok jogosultja az 

ligetiovoda@gmail.com email címre történő megküldéssel, vagy igénye papír alapú 

előterjesztésével kezdeményezheti  

 

31. A betekintést az Óvoda úgy köteles biztosítani, hogy a személyes adatok jogosultja a 

betekintést során más személyek személyes adatait ne ismerhesse meg. A tájékoztatás 

megadására (feldolgozott adatok köre, adatkezelés célja, jogalapja, adatkezelésben résztvevő 

személyek, adatkezeléssel összefüggő tevékenységek, adattovábbítás címzettjei és 

adattovábbítás indoka) az Óvoda a kérelem kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül, 

írásban köteles eleget tenni.  

 

32. A személyes adatok jogosultja jogosult az Óvoda által kezelt személyes adatai módosítása 

(helyesbítése), továbbá javítása kezdeményezésére. E módosítás, javítás iránti kérelmet a 

jogosult a ligetiovoda@gmail.com email címre történő megküldéssel, vagy igénye papír alapú 

előterjesztésével kezdeményezheti. A személyes adatok jogosultja jogosult személyes adatai 

törlésének kérelmére, amelyek ugyanezen az email címen, vagy papír alapon előterjesztett 

személyes adatai (vagy azok egy részének) törlésére vonatkozó kérelemmel kezdeményezhet 

amennyiben a következő indokok valamelyike fennáll:  

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy 

más módon kezelték,  

b) az érintett visszavonja a konkrét célra vonatkozó adatkezeléshez való hozzájárulását és az 

adatkezelésnek nincs más jogalapja,  

c) a személyes adatait az Óvoda jogellenesen kezelte,  

d) a személyes adatokat az Óvodára alkalmazandó uniós vagy magyar tagállami jogban előírt 

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.  

A módosítás, kijavítást vagy törlés iránti kérelemnek az Óvoda a kérelem kézhezvételét 

követő 8 munkanapon belül köteles eleget tenni. 

33. A személyes adatok jogosultja határidő és indokolási kötelezettség nélkül jogosult az 

általa az Óvodának személyes adatai kezeléséhez (önkéntesen) megadott hozzájárulása 

visszavonására. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló visszavonás 

előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni 

kell.  

34. Amennyiben a személyes adatok jogosultja azt észleli, hogy személyes adataihoz való 

jogát az Óvoda adatkezelése során az Óvoda megsértette, úgy jogosult az intézmény 

vezetőjéhez fordulni. Az intézmény vezetője a panasz közlését követő haladéktalanul 

megvizsgálja az ügyet, és a panasz közlését követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a 

panasz előterjesztőjét a panasz alapján tett intézkedéseiről, illetve elutasításáról, továbbá ezek 

ténybeli és jogi indokairól.  

35. Amennyiben a panaszt az intézmény vezetője megalapozottnak találja, úgy köteles 

megtenni a személyes adatok védelme érdekében szükséges intézkedéseket, így köteles a 

panasszal érintett adatkezelést megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint értesíteni minden 

olyan személyt, illetve szervet, aki (amely) részére a panasszal érintett adatot továbbították.  

36. A panasz elutasítása esetén a panasz előterjesztőjét tájékoztatni kell jogorvoslati 

lehetőségeiről (így különösen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 

valamint bíróság eljárása).  
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37. A panaszról, illetve az elbírálása során keletkezett tájékoztatásról az Óvoda vezetője 

jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelynek első példányát az adatkezelés helyén, második 

példányát az intézmény vezetőjénél kötelező öt évig megőrizni.  

 

        IV. Adatok továbbításának rendje: 

38. A 10. pontban meghatározott személyes adatok csak meghatározott célból továbbíthatók 

az Óvodából:  

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

nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat,  

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

rendellenességre vonatkozó adatok, a pedagógiai szakszolgálat intézményeitől a nevelési-

oktatási intézményekkel, illetve vissza,  

c) a magatartás és tudás értékelésével kapcsolatos adatok a nevelőtestületen belül, a szülőnek,  

d) a gyerek óvodai/iskolai felvételével, átvételével kapcsolatban az érintett óvodához, 

iskolához,  

e) az egészségügyi, óvodai, egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a gyermek, tanuló 

egészségi állapotának megállapítása céljából,  

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

ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek veszélyeztetettségének 

feltárása, megszüntetése céljából,  

g) az óvodai fejlődéssel, iskolába lépéshez szükséges fejlettséggel kapcsolatos adatok a 

szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának.  

Továbbításra az Óvoda, mint adatkezelő jogosult. 

39. Az Óvoda nyilvántartja azokat az adatokat, melyek 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. Nem szükséges az adattal kapcsolatosan rendelkezésre 

jogosult beleegyezése az adattovábbításhoz, ha az intézményvezető a gyermekek védelméről 

szóló törvény rendelkezése alapján, megítélése szerint a gyermek súlyos veszélyhelyzetbe 

került, vagy kerülhet.  

 

40. A 11. pontban meghatározott személyes adatok továbbítására az Óvoda, mint adatkezelő 

csak  

a) az egyes, a foglalkoztatáshoz kötődő juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása 

céljából,  

b) az adatok pontosságának, teljességének, időszerűségének biztosítása érdekében,  

c) a pedagógusigazolvány igénylésével kapcsolatos eljárás keretében azonosítás érdekében a 

személyi adat- és lakcímnyilvántartás részére történő megküldése céljából,  

d) az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések, illetve a pedagógusok minősítő vizsgájának, 

minősítő eljárás lefolytatása érdekében; valamint  

e. statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon jogosult.  

 

41. A 40. pont alapján az Óvoda a személyes adatokat csak olyan személy részére 

továbbíthatja, akiknek, illetve amelyeknek a jogszabályban vagy a jelen szabályzatban 

meghatározott tevékenysége ellátásához az elengedhetetlen, illetve akik, illetve, amelyek e 

személyes adatok megismerésére jogszabály vagy engedély alapján jogosultak.  
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42. Az Óvoda kezelésében és tárolásában álló személyes adat továbbítására kizárólag az 

intézmény vezetője jogosult.  

 

43. Az Óvoda a személyes adatok jogosultjainak külön erre vonatkozó engedélye nélkül is 

jogosult a köznevelési intézmények vonatkozásában előírt és jogszabályban meghatározott 

adatszolgáltatási kötelezettségnek adattovábbítás révén eleget tenni.  

 

44. Az Óvoda csak törvény előírása alapján, valamint a következő feltételek teljesítésével 

jogosult teljesíteni olyan megkereséseket, amelyek az Óvoda kezelésében álló személyes 

adatok továbbítására vonatkozik. E további feltételek a következők:  

a) a személyes adat jogosultja a személyes adat továbbítására félreérthetetlen beleegyezését 

adta és az Óvoda általi egyedi adattovábbításhoz külön hozzájárulását megadta, vagy  

b) a személyes adat jogosultja előre általánosságban is megadhatja beleegyezését, illetve 

hozzájárulását, amely szólhat határozott időre, vagy az adattovábbítási kérelmet előterjesztő 

meghatározott személyek, illetve szervek körére,  

c) törvény által büntetendő, jogsértő cselekmény elkövetésének lehetősége felmerülésével a 

személyes adatnak az illetékes hatóság, bíróság részére történő megküldése,  

d) adatfeldolgozónak (61. pont) szerződés keretében, szerződésből eredő kötelezettsége 

teljesítéséhez feltétlenül szükséges mértékben  

A (c) alpontban meghatározott feltételek teljesülése esetén az Óvoda jogosult kiadni a 

vonatkozó és az Óvoda által kezelt személyes adatot a jogszabályon alapuló adatkérések 

teljesítése érdekében.  

A (d) alpontban meghatározott szolgáltatások elvégzésére megbízott adatfeldolgozót minden 

esetben titoktartási kötelezettség terheli a feladat-ellátása során birtokába került személyes 

adat vonatkozásába. 

 

45. Amennyiben az adattovábbítás az Európai Gazdasági Térség valamely – Magyarországtól 

eltérő – államába irányul, úgy az Óvoda nem köteles vizsgálni az adott állam személyes 

adatok védelmére vonatkozó jogszabályi előírásai által biztosított védelem szintjét; 

amennyiben az adattovábbítás az Európai Gazdasági Térség államaitól eltérő államba irányul, 

úgy az Óvoda köteles vizsgálni, hogy az adattovábbításnak a jogszabályban meghatározott 

feltételei ebben az államban fennállnak-e.  

 

46. Az Óvoda köteles gondoskodni arról, hogy a személyes adatok statisztikai célú 

adattovábbítása során a személyes adat jogosultja és a statisztikai célra megküldött adatok ne 

legyenek összekapcsolhatók.  

 

47. Az adattovábbításról az intézmény vezetője jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelynek 

első példányát az adatkezelés helyén, második példányát az intézmény vezetőjénél kötelező öt 

évig megőrizni.  

    
 V. Adatbiztonsági szabályok:  

48. Az Óvoda az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és célja, valamint a személyes adat 

jogosulja jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat 

figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítása 

céljából, hogy a személyes adatok kezelése a jelen Szabályzattal, valamint a mindenkor hatályos 

jogszabályokkal összhangban történjen  
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49. Az Óvoda által kezelt, illetve őrzött személyes adatokat az Óvoda a következőképpen tarthatja 

nyilván:  

a) papír alapú iraton rögzített személyes adat,  

b) elektronikus nyilvántartásba rögzített személyes adat,  

c) elektronikusan létrejött, papír alapon megőrzött iraton rögzített személyes adat,  

d) az Óvoda honlapján közzétett személyes adat.  

 

50. Az Óvoda a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az 

adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a személyes adatok jogosultjai 

jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat 

figyelembevételével mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az 

adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre, amelyek 

célja egyrészt az adatvédelmi elvek megvalósítása, másrészt az érintettek jogainak 

védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.  

 

51. A papír alapú iratot az Óvoda köteles jól zárható, tűzvédelmi és vagyonvédelmi 

berendezéssel ellátott helyiségben elhelyezni, illetve biztosítani, hogy az aktív kezelésben 

lévő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők, illetve az Óvoda vezetője férhessen hozzá. A 

papír alapú iratok archiválását az Óvoda évente egyszer köteles elvégezni, az archivált 

iratokat az Óvoda 8 évig köteles megőrizni.  

 

52. Az Óvoda köteles gondoskodni arról, hogy a személyes adatok elektronikus kezelése és 

tárolása, valamint továbbítása során megteszi mindazon technikai és szervezési 

intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a technika mindenkori fejlettségi szintén az 

Óvoda azt a technikai megoldást tudja választani ezek lebonyolításához, amely a személyes 

adatok védelmének magasabb szintjét garantálja.  

 

53. Az Óvoda köteles az általa kezelt, illetve őrzött személyes adatokat védeni, különösen a 

jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal, 

törlés vagy megsemmisítést, véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott 

technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.  

 

VI. Adatvédelmi incidens 

54. Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely az Óvoda által továbbított, tárolt 

vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 

elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan 

hozzáférést eredményezi.  

 

55. Adatvédelmi incidens esetén az Óvoda nevében az intézmény vezetője legkésőbb 72 

órával az után, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott köteles azt bejelenteni a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi 

incidens nem jár kockázattal a személyes adat jogosultjának jogaira és szabadságaira.  

 

56. A bejelentésnek a következőket kell tartalmaznia:  

a) az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és érintett adatok kategóriái és hozzávetőleges 

számuk,  

b) az Óvoda, valamint az intézmény vezetőjének neve és elérhetősége,  
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c) az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények,  

d)  az adatvédelmi incidens orvoslására, következményei enyhítésére tett vagy tervezett 

intézkedések ismertetése  

c) az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények,  

d) az adatvédelmi incidens orvoslására, következményei enyhítésére tett vagy tervezett 

intézkedések ismertetése.  

 

57. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a személyes adat 

jogosultjának jogaira és szabadságaira, úgy az Óvoda nevében az intézmény vezetője 

haladéktalanul köteles az adatvédelmi incidensről az érintettet tájékoztatni.  

 

        VII. Adatkezeléssel foglalkozó alkalmazottak köre és hatásköre 

58. Az Óvoda által kezelt személyes adatokat kizárólag az Óvoda munkavállalói, illetve az 

Óvodával foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, munkaköri 

kötelezettségeik teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékig ismerhetik meg. 

  

59. Az Óvodával munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló 

minden olyan személy, aki munkaköri kötelezettsége teljesítése keretében személyes adatot 

kezel, köteles a jelen Szabályzat és a vonatkozó jogszabályok mindenkori megtartásával a 

személyes adatot védeni, megőrizni, illetve azokhoz való illetéktelen hozzáférést 

megakadályozni, továbbá biztosítani, hogy a személyes adatokat kizárólag az előre rögzített 

célra felhasználják fel.  

 

60. A jelen Szabályzatban meghatározott kötelezettségek – kötelezettek általi – teljesítéséért 

az Óvoda vezetője felelős. Az Óvoda vezetőjének jelen Szabályzatból eredő hatásköre 

különösen  

a) Az Óvoda által kezelt és őrzött adatok köre fejezetben meghatározott adatrögzítések 

felügyelete, illetve érintettektől az adatkezeléshez való hozzájárulás beszerzésének 

ellenőrzése,  

b) a Felvételi jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés alrészben meghatározott adattovábbítás 

teljesítése,  

c) az Adatbiztonsági szabályok fejezet szerinti adatbiztonsági előírások és technikai 

megoldások folyamatos figyelemmel kísérése és értékelése, valamint javítására való javaslat 

tétele,  

d) a tájékoztatás megadásának biztosítása (30. pont), betekintés engedélyezése (30-31. 

pontok), módosítási, illetve törlési kérelem teljesítése (32. pont), panaszok elbírálása (34-37. 

pontok),  

e.) az érintett személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulása megadásának egyedi 

kérelemre történő igazolása,  

f) 29. pont szerinti nyilvántartás vezetése,  

g) 55. és 57. pontok szerinti bejelentés, illetve tájékoztatás megadása,  

h) jelen Szabályzatra vonatkozó mindenkori jogszabályi rendelkezések vizsgálata és a 

módosítások átvezetése  

 

61. Amennyiben az Óvoda az adatkezelést saját alkalmazottai útján nem tudja elvégezni, úgy 

jogosult azt külső szervezet útján, megbízási jogviszony keretében ellátni. A megbízási 

szerződésbe a felek kötelesek külön meghatározni a titoktartási kötelezettség teljesítésére, 
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illetve megszegése következményeire vonatkozó rendelkezéseket. Az Óvoda által megbízott 

adatfeldolgozó szervezet további adatfeldolgozó igénybevételére nem jogosult.  

 

62. Minden személy, illetve törvényes képviselője, akinek személyes adatát az Óvoda kezeli, 

illetve őrzi, köteles a személyes adataiban következő változást – e változást követő – 8 napon 

belül jelezni az intézmény vezetőjének a ligetiovoda@gmail.com email címen vagy 

bejelentése papír alapú előterjesztése útján. 

 

            VIII. Az adatkezelés és továbbítás rendje 
 

63. A gyermek adatkezelésre és továbbításra jogosultak: az Óvoda intézményvezetője, a 

helyettese, az Óvoda pedagógusa feladatköre vagy megbízása szerint, az Óvoda 

gyermekvédelmi felelőse. 

 

64. Az adatkezelő az adatfelvételkor tájékoztatja a szülőt arról, hogy az adatszolgáltatás 

kötelező-e vagy önkéntes. A kötelező adatszolgáltatás esetében közölni kell az alapul szolgáló 

jogszabályt. Az önkéntes adatszolgáltatásnál fel kell hívni a szülő figyelmét arra, hogy az 

adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező.  

 

65. Az “Előjegyzési naplóba” az adatokat a jelentkezéskor a szülőtől az intézmény vezetője 

vagy helyettese jelenlétében az arra kijelölt személyek veszik fel. Az “Előjegyzési naplók” 

biztonságos elhelyezéséről az intézmény vezetője gondoskodik.  

 

66. Az óvodába felvett gyermekek nyilvántartására szolgáló “Felvételi és mulasztási naplót” 

gyermekcsoportonként az óvodapedagógusok vezetik.  

 

67. Az óvodai nevelésről a gyermekek heti-, és napirendjének kialakításáról, az óvodai 

életmód szervezéséről minden csoportban, az óvodapedagógusok “Csoportnaplót” vezetnek.  

 

68. A gyermekek fejlődésmenetének dokumentálására az “Egyéni fejlődési napló”szolgál.  

 

69. A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésében közreműködő fejlesztőpedagógus, 

gyógypedagógusok, gyógy-testnevelők az erre a célra rendszeresített nyomtatványokat, illetve 

naplókat vezetik.  

 

70. Az Óvoda vezetőjének feladatai:  

a) a gyermekek nyilvántartására szolgáló névsor vezetése. A névsort és a nyilvántartásokat 

biztonságos módon elzárva tartja, a hozzáférést csak az arra illetékes személynek biztosítja,  

b) gyermekbalesetekre vonatkozó adatok, jegyzőkönyv kezelése, a jogszabályban 

meghatározottak szerint,  

c) a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermek rendellenességére 

vonatkozó adatok, a 38. f) pontban írt adattovábbításra vonatkozó irat kezelése,  

d) nyilvántartja és kezeli a kedvezményes intézményi étkezési díj megállapításához szükséges 

adatokat. A kedvezmények megállapításához szükséges adatok kezelésében feladatkörén belül 

részt vesz az intézményvezető-helyettes,  

e) a 38. pont a), b), d), f) pontban írt adattovábbításról szóló iratok kezelése és az iratok 

előkészítőjének kijelölése,  

f) a 38. pont e) pont szerinti adattovábbításról szóló iratok kiadása,  
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g) köteles gondoskodni az adatok megfelelő eljárásban történő megsemmisítéséről, ha azok 

nyilvántartása már nem tartozik a köznevelési törvényben és jelen Szabályzat 11. pontjában leírt 

célok körébe.  

 

71. A pedagógus a gyermek haladásával, magatartása és szorgalma értékelésével, 

hiányzásával összefüggő adatokat közölheti a szülővel.  

 

72. Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt.  

 

        IX. Titoktartási kötelezettség: 

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

aki közreműködik a gyermek, tanuló felügyeletének az ellátásában (a továbbiakban e 

rendelkezések alkalmazásában együtt: pedagógus) hivatásánál fogva harmadik személyekkel 

szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel és családjukkal kapcsolatos minden 

olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, szülővel való kapcsolattartás 

során szerzett tudomást. E kötelezettség független a foglalkoztatási jogviszony fennállásától, 

és annak megszűnése után, határidő nélkül fennmarad.  

 

74. A kiskorú gyermek szülőjével közölhető minden gyermekével összefüggő adat, kivéve, ha 

az adat közlése súlyosan sértené vagy veszélyeztetné a gyermek érdekét.  

 

75. Az adat közlése akkor is sérti, súlyosan veszélyezteti a gyermek érdekét, ha olyan 

körülményre (magatartásra, mulasztásra, állapotra) vonatkozik, amely a gyermek testi, 

értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza, és amelynek 

bekövetkezése szülői magatartásra, közrehatásra vezethető vissza.  

 

76. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület 

tagjainak egymás közti, a gyermek fejlődésével, értékelésével, minősítésével összefüggő 

megbeszélésre. A titoktartási kötelezettség kiterjed mindazokra, akik részt vettek a 

nevelőtestületi értekezleten.  

 

77. A titoktartási kötelezettség alól a szülő írásban felmentést adhat. A felmentést – a 

pedagógus, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, a nevelőtestület javaslatára vagy saját 

döntése alapján – az intézményvezető kezdeményezheti írásban.  

 

78. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a gyermekek adatainak a köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvényben meghatározott nyilvántartására és továbbítására. Az adatok 

nyilvántartását és továbbítását végzők és abban közreműködők azonban betartják az 

adatkezelésre vonatkozó előírásokat.  

 

79. A köznevelésről szóló törvényben meghatározottakon túlmenően a gyermekkel 

kapcsolatban adatok nem közölhetők.  

80. Az intézmény a gyermekek személyes adatait pedagógiai célból, pedagógiai célú 

habilitációs és rehabilitációs feladatok ellátása céljából, gyermek- és ifjúságvédelmi célból, a 

törvényben meghatározott nyilvántartások céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz 

kötötten kezelhetik. A törvényben meghatározottakon túlmenően az intézmény a gyermekkel, 

kapcsolatban adatokat nem közölhet.  

 



41 
 

81. A pedagógus, illetve a nevelő és oktató munkát segítő alkalmazott az intézményvezető, 

útján – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

17.§-ra is tekintettel – köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, 

ha megítélése szerint a gyermek – más vagy saját magatartása miatt – súlyos veszélyhelyzetbe 

kerülhet vagy került. Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, illetve az adattal 

kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges.  

 

82. Az intézmények az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással, juttatások, 

kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, állampolgári jogok és 

kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, az e törvényben 

meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz 

kötötten kezelhetik.  

 

83. Az adattovábbításra az intézmény vezetője és –a meghatalmazás keretei között –az általa 

meghatalmazott intézményvezető- helyettes jogosult.  

          X. Központi nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelés és 

adattovábbítási kötelezettség 

84. A köznevelés információs rendszere  

a) 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.  

 

85. 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.  

 

86. A KIR adatkezelője oktatási azonosító számot ad ki annak,  

a) aki óvodai jogviszonyban áll,  

b) akit pedagógus-munkakörben alkalmaznak,  

c. akit nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmaznak,  

d) akit pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő munkakörben alkalmaznak,  

 

87. Egy személynek csak egy oktatási azonosítója lehet, ennek biztosítása érdekében a KIR 

személyi nyilvántartása, az alkalmazotti személyi törzsének adatállománya összekapcsolható.  

 

88. KIR információs rendszer a következő gyermek adatokat tartalmazza:  

a.)nevét,  

b) nemét,  

c) születési helyét és idejét,  

d) társadalombiztosítási azonosító jelét,  

e) oktatási azonosító számát,  

f) anyja nevét,  

g) lakóhelyét, tartózkodási helyét,  

h) állampolgárságát,  

i) sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét,   
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j) jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy magántanuló-e, tanköteles-e, jogviszonya 

szünetelésének kezdetét és befejezésének idejét,  

k) jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét,  

l) nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját,  

m) jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,  

n) nevelésének, oktatásának helyét,  

o) tanulmányai várható befejezésének idejét,  

p) évfolyamát  

 

89. A gyermek nyilvántartásból személyes adat - az érintetten kívül - csak a gyermek 

jogviszonyhoz kapcsolódó juttatás jogszerű igénybevételének megállapítása céljából 

továbbítható a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott 

részére, valamint a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve részére. A KIR 

adatkezelője a KIR-ben nyilvántartott személyek természetes személyazonosító adatait és 

lakcímét azonosítás céljából elektronikus úton megküldi a személyi adat- és 

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

lakcímnyilvántartás központi szerve kapcsolati kódot képez, amelyet azonosítás céljából 

megküld a KIR adatkezelőjének  

 

90. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve az azonosított természetes 

személy természetes személyazonosító adatainak és lakcímének a személyi adat- és 

lakcímnyilvántartásban bekövetkezett változásáról a kapcsolati kódon értesíti a KIR 

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

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

nyilvántartásban adatot a gyermek jogviszonya megszűnésére vonatkozó bejelentéstől 

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

bejelentik a nyilvántartásba.  

 

91. A gyermek nevelési-oktatási intézményének megállapítása, az óvoda által szervezett 

kötelező foglalkozástól való távolmaradás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a nevelési-

oktatási intézménnyel és a gyermek szülőjével, törvényes képviselőjével való 

kapcsolatfelvétel céljából az (88. pont) a)- c), f)- h), j)- m) és o) pontjában foglalt adatok a 

rendőrség részére továbbíthatók.  

 

92. KIR információs rendszer a következő alkalmazotti adatokat tartalmazza:  

a.) nevét, anyja nevét,  

b)  születési helyét és idejét,  

c) oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát,  

d.) végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét, a 

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

szakvizsga  

e) munkaköre megnevezését,  

f) munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját,  

g) munkavégzésének helyét,  

h) jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét,16  

i.)vezetői beosztását,  

j) besorolását,  

k) jogviszonya, munkaviszonya időtartamát,  
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l) munkaidejének mértékét,  

m) tartós távollétének időtartamát  

 

93. Az alkalmazotti nyilvántartásból személyes adat - az érintetten kívül - csak az egyes, a 

foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljából 

továbbítható, a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott 

részére, továbbá az adatok pontosságának, teljességének, időszerűségének biztosítása, 

valamint a pedagógusigazolvány igénylésével kapcsolatos eljárás keretében azonosítás 

céljából a személyi adat- és lakcímnyilvántartó szerv részére.  

 

94. A KIR-ben adatot az érintett foglalkoztatásának megszűnésére vonatkozó bejelentéstől 

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

nyilvántartásba.  

 

95. A KIR adatkezelője a KIR-ben nyilvántartott személyek természetes személyazonosító 

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

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

lakcímnyilvántartás központi szerve kapcsolati kódot képez, amelyet azonosítás céljából 

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

azonosított természetes személy természetes személyazonosító adatainak és lakcímének a 

személyi adat- és lakcímnyilvántartásban bekövetkezett változásáról a kapcsolati kódon 

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

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

 

96. A pedagógus igazolvány  

a) A munkáltató a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak részére – kérelemre – 

pedagógusigazolványt ad ki. A pedagógusigazolvány a közoktatás információs rendszerében 

található adatokat tartalmazhatja. A pedagógusigazolvány tartalmazza továbbá az igazolvány 

számát, a jogosult fényképét és aláírását. A pedagógusigazolványt jogszabályban 

meghatározottak szerint kell igényelni  

 

  XI. Szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése: 

97. A jelen Szabályzat az Óvoda fenntartója jóváhagyásával lép hatályba.  

98. A jelen Szabályzatot a hatályba lépését követően keletkező, illetve fennálló valamennyi 

jogviszonyra alkalmazni kell. A jelen Szabályzat hatályba lépését követően a Szabályzat 

hatályba lépéséről az intézmény vezetője köteles a www.ligetiovoda.hu honlapon e 

Szabályzatnak közzététele útján tájékoztatni az érintetteket.  

 

99. Az Óvoda nevelőtestülete ezennel felhatalmazza az intézmény vezetőjét, hogy a jelen 

Szabályzattal összefüggő jogszabályok módosításait mindenkor átvezesse és a Szabályzat 

hatályosított változatát a www.ligetiovoda.hu honlapon közzétegye.  

 

     XII. Záró rendelkezések: 

100. Amennyiben a jelen Szabályzat szerint kiskorú személy nyilatkozat tételére köteles vagy 

jogosult, úgy a cselekvőképtelen kiskorú helyett és nevében törvényes képviselője jár 
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2. melléklet 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Intézményvezető 
 

Munkáltatóneve/ címe:  

Joggyakorló: 

 

Munkavállaló neve:  

Fizetési osztály: 

 Kulcsszám:  

Munkakör:  

Beosztás: Intézményvezető 

 

Cél: 

Egyéni felelős vezetőként tervezi, irányítja, ellenőrzi és értékeli az általa vezetett intézmény 

szakszerű és törvényes működését, a helyi közoktatási koncepció szerinti pedagógiai 

tevékenységet, az alkalmazottak: munkáját, és biztosítja az ésszerű gazdálkodást. 

 

Közvetlen felettese: intézményvezető- helyettes 

Helyettesítési előírás: SZMSZ szerint 

Heti munkaidő: heti 40 óra, kötelező óraszáma, melyet a gyerekekkel történő közvetlen 

foglalkozásra köteles fordítani 24 óra/hét 

 

1. Biztosítja a működéséhez szükséges a személyi és tárgyi feltételeket, 

a munka–és tűzvédelmi rendelkezések betartását, a gyermekbalesetek megelőzését, 

2. Vezetői utasításként kiadja az intézmény belső szabályzatait, gondoskodik a 

hatályosságról, az előírások betartásáról.  

3. Szervezi a pedagógiai feladatok szakszerű végrehajtását, előkészíti a nevelőtestület 

határozatait, a tankönyvrendelést.  

4. Vezeti a nevelőtestületet, megköveteli a színvonalas és lelkiismeretes pedagógiai 

munkát. 

5. Képviseli az intézményt a rendezvényeken, gondot fordít a nemzeti és intézményi 

ünnepélyek méltó lebonyolítására 

6. Együttműködik a fenntartóval, a szülőkkel, érdekképviselettel, stb. 

7. Elláttatja a gyermekvédelmi, a munka és balesetvédelmi feladatokat, megszervezi a 

gyermekek egészségügyi felülvizsgálatait. 

8. Dönt az intézmény minden lényeges ügyében a jogszabályi keretek között. 

9. Megtartja a munkakörülményekre vonatkozó egyeztetési kötelezettségét 

10. Ellenőrzi és értékel, személyes tapasztalattal, mérésekkel az intézményi 

tevékenységet. 

11. Intézkedik rendkívüli események bekövetkeztekor. 

 

Jogkör, hatáskör: 

Gyakorolja a munkáltatói, a tanügy igazgatási és a pedagógiai vezető jogait, döntési 

hatáskörét. 

Általánosan nem helyettesíthető hatásköre: a munkáltatói, kötelezettségvállalási, és 

utalványozási jogkör. 
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Munkaköri kapcsolatok:  

Közvetlen munkakapcsolatok: 

- Az intézményvezető- helyettessel, intézmény minden dolgozójával, megbízott 

felelősökkel. 

Kapcsolatot tart: 

- A fenntartóval az érdekvédelmi szervezetekkel, társintézmények vezetőivel, 

ügyintézések illetékeseivel, az óvodai alapítvány kuratóriumával és támogatóival, a 

helyi társadalmi szervezetekkel.  

 

Felelősségi kör: 

Az intézményvezető egy személyben felelős: 

- Az intézmény szakszerű és törvényes működésért,  

- az ésszerű és takarékos gazdálkodásért,  

- a pedagógiai program megvalósításáért, nevelőmunkáért, 

- az ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszer működéséért, 

- az egészséges és biztonságos munkafeltételekért, 

- a gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmód megköveteléséért, 

- a gyermekvédelem ellátásáért, a balesetek megelőzéséért, 

- a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatáért,  

- a méltányos és humánus ügykezelésért és döntésekért. 

 

 Tematikus intézményvezetői feladatkörök: 

Munkaidejében ténylegesen vezeti és irányítja az intézményt: a beosztottak munkavégzését 

tervezi, szervezi, ellenőrzi, elemzi, értékeli. Kormányozza az intézményt, mégpedig a 

jogszabályoknak megfelelően Ezért a rendelkezések és a helyi igények ismerete 

nélkülözhetetlen az eredményes munkához. 

 

Intézményvezető munkáltatói feladatköre:  

- Lebonyolítja a pályázati eljárásokat, alkalmazza, kinevezi a dolgozókat, nyilvántartja 

személyi anyagukat, gyakorolja felettük a munkáltatói jogkört, engedélyezi a 

szabadságot. 

- Kiadja, szükség esetén módosítja a munkaköri leírásokat, ellenőrzi a dolgozók 

munkafegyelmét, az előírások és a határozatok végrehajtását, tények alapján minősít. 

- Megbízza a vezető helyettest és a különböző felelősöket  

- Ellenőrzi, értékeli a munkaköri feladatok végrehajtását, a munkavégzés 

eredményességét, szorgalmazza a hatékony munkamódszerek alkalmazását.  

- Biztosítja az alkalmazottak, és a gyermekek jogainak gyakorlását 

- Vezetőtársával a belső ellenőrzési szabályzat szerint folyamatosan ellenőrzik a 

dolgozók munkáját.  

- A kiemelkedően, a tartósan jól dolgozókat az egyeztetések megtartásával dicséretben, 

pénzjutalomban, béremelésben részesítheti, kitüntetésre felterjesztheti. 

- Gondoskodik a munkafegyelem és a törvényesség megtartásáról, a vétkesen hibázó 

dolgozót fegyelmileg felelősségre vonja. 

- Biztosítja az egészséges munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit, intézkedik a 

munka, tűz és balesetvédelmi feladatok ellátásáról. 

 

Intézményvezető tanügy igazgatási feladatköre:  

- Előterjeszti az SZMSZ és a Házirend tervezetét, módosítását, gondoskodik a 

jogosultak egyetértéséről, és az elfogadásról. 

- Szervezi és irányítja a pedagógiai munkát. 
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- Összeállíttatja a tanév helyi rendje szerinti munkatervet, 

- Elfogadtatja a nevelőtestülettel, irányítja az összehangolt munkarendet, és megismeri 

az érdekcsoportok véleményét. 

- Irányítja az értekezletek szervezését, biztosítja a tantestületi határozatok előkészítését, 

az intézményi információáramlást.  

- Támogatja a pedagógusok és a többi alkalmazott tervszerű továbbképzését, valamint 

szakmai képzést, tapasztalatcserét szervez a nevelőtestület egészének. 

- Irányítja az ügyviteli munkáját, ellenőrzi az intézményi nyilvántartási rendszer 

szakszerű vezetését, a statisztikát, eleget tesz az adatszolgáltatási kötelezettségnek. 

- Jóváhagyja az ügyköröket, biztosítja a határidős ügyintézést, az irattár vezetését, 

rendjét, a szükség szerinti iratselejtezést.  

- Ügyintézési határidőn belül válaszol a gyermekeket érintő és egyéb hivatalos 

kérésekre, levelekre.  

 

Intézményvezető pedagógiai feladatköre:  

- Irányítja és javasolja a pedagógiai program fejlesztését, módosítását 

- Biztosítva a nevelőtestület, a szülői és gyermekek jogait és a fenntartó jóváhagyását.  

- Jóváhagyja a munkaközösség vezetői munkaterveket 

- Rendszeresen ellenőrzi a pedagógiai program és munkaterv megvalósítását, a 

pedagógiai munka eredményességét. 

- Elvárja és ellenőrzi a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű, továbbá tehetséges 

gyermekek differenciált foglalkoztatását.  

- Elősegíti a színvonalas programok létrehozását 

- Jelentések segítségével félévkor és tanév végén tájékoztatja a nevelőtestületet a 

munkavégzésről, értékeli az eredményességet, elfogadtatja a beszámolót. 

 

Intézményvezető gazdálkodási feladatköre:  

- Összeállítja, és határidőre benyújtja a fenntartónak az intézmény költségvetés 

tervezetét. 

- A jóváhagyott előirányzatok alapján szervezi a munkát, figyelemmel kíséri a 

teljesítést, végrehajtja a szükséges módosításokat. 

- Gondoskodik az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáról, évente beszámol a 

költségvetés teljesítéséről.  

- Gondoskodik az épület, a berendezések, az intézményi terület karbantartásáról, 

fejlesztéséről a közegészségügyi, a munka és baleset és tűzvédelmi előírásoknak 

megfelelően. 

- Ellenőrzi a munka és tűzvédelmi oktatás megtartását és feladatok szabályzat szerinti 

ellátását, a vagyonnyilvántartást, elrendeli a leltározást, a selejtezést,  

- javasolja a felújítást, biztosítja a karbantartást. 

 

Az intézményvezető döntési hatásköre:  

- az alkalmazottak munka és munkaidő beosztása,  

- felelősök kijelölése, 

- egyéb megbízások kiadása, 

- fegyelmi eljárás indítása 

- hatáskörének átruházása 
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A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem és megtartásáért felelősséget vállalok.  

 

 

 

Tótkomlós, 20…………………………………………. 

 

 

Ph. 

 

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

        munkavállaló                                                                                       polgármester 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Intézményvezető -helyettes munkaköri leírása 

 

1.Az intézményvezető -helyettes konkrét feladatai:  
Az intézményvezető- helyettes  heti munkaideje 40 óra, óvodapedagógusi feladatok ellátása 

mellett végzi feladatait 

 

1.1A vezető helyettes olyan munkáltatói feladatai, melyet a vezető távollétében, vagy 

megbízása alapján lát el.  

 munkarend meghatározása, munkafegyelem betartása, ellenőrzése,  

 szabadságolási terv összeállítása, a szabadságok dokumentálása  

 hiányzások nyilvántartása,  

 a dolgozók munkavédelmi, baleset és tűzvédelmi oktatásával kapcsolatos teendők 

megszervezése, 

 technikai dolgozók ellenőrzésével kapcsolatos feladatok elvégzése  

 

 2. Pedagógiai feladatai:  

 az óvoda helyi nevelési programjának megvalósításában való részvétel,  

 az óvodai nevelés országos alapprogramjában megfogalmazott alapelvek 

érvényesítése,  

 az óvodai nevelőmunkához segítségnyújtás,  

 megbízás szerint a nevelőtestületi és munkatársi értekezlet előkészítése, lebonyolítása,  

 a szakmai munkaközösségek segítése,  

 a vezetővel megosztva részt vesz a szülői értekezleteken, nyílt napokon,  

 az önképzések, továbbképzések megtervezésében, lebonyolításában való részvétel,  

 középtávú és éves továbbképzési tervek megbízás szerinti összeállítása,  

 az óvoda információs rendszerének kialakításában való közreműködés, működtetésben 

való részvétel,  

 az intézményvezető megbízása alapján a nevelőmunka ellenőrzésében, értékelésében, 

mérésében való részvételben való aktív együttműködés  

 megbízás alapján beszámolókat készít.  

 

 3.Tanügy – igazgatási feladatai  

 a gyermekek felvétele, átvétele a vezető távollétében, megbízás alapján,  

 részt vesz a vezető kérésére a gyermekcsoportok kialakításában,  

 törekedik a gyermekbalesetek megelőzésére,  

 közreműködik a gyermekek egészségügyi vizsgálatának megszervezésében,  

 megbízás alapján vezeti a tanügy-igazgatási dokumentumokat,  

 a gyermekek iskolába-íratási teendőivel kapcsolatos adminisztrációs és egyeztetési 

teendőkben részt vesz.  

 

 4. Egyéb feladatai  

 gondoskodik az előírás szerinti selejtezésről,  

 jelzi a szükséges javítási munkálatokat, javaslatot tesz a selejtezésre,  

 a munkából való távolmaradást, az ehhez szükséges igazolásokat begyűjti, kezeli   
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 a nyári zárás ideje alatt a vezető távollétében szervezi az időszakos karbantartási 

munkálatokat  

 a felvételi és mulasztási naplók pontos vezetését rendszeresen ellenőrzi, gondoskodik 

azok nevelési év eleji kiosztásáról és nevelési év végi összegyűjtéséről – a nevelés 

nélküli munkanapokkal kapcsolatos szervezési teendőket felügyeli,  

 a szülők számára legalább 7 nappal korábban tájékoztatást ad az időpontokról 

 képviseli az óvodát a vezető megbízása alapján a fenntartó értekezletein, egyéb 

rendezvényein,  

 az óvoda dokumentumainak összeállításának előkészítésében részt vállal,  

 az intézményvezető megbízása alapján az óvodai ünnepek és ünnepélyek 

előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában koordinálja az óvónők munkáját,  

 az óvoda tárgyi, dologi feltételeinek biztosításában részt vállal, segít a beszerzésben, 

az eszköznorma szerinti igény megszervezésében  

 

5. Bizalmas információk kezelése  
Az óvoda dolgozóival kapcsolatos információkat, valamint a gyermekek és a szülők 

személyiségi jogait érintő információkat megőrzi, egyéb esetben a közalkalmazotti 

törvényben foglaltak szerint jár el. 

Az intézményvezető távollétében teljes felelősséggel és jogkörrel látja el a vezetési teendőket.  

A munkakörébe tartozó egyéb feladatok:  

Javaslattételi joga: Hatályos jogszabályok alapján  

Rendelkezési és intézkedési joga: Hatályos jogszabályok alapján  

Információst szolgáltathat: Hatályos jogszabályok alapján  

 

A munkaköri leírás jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 

 

 

 

 

 

NYILATKOZAT 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem és megtartásáért felelősséget vállalok.  

 

 

Tótkomlós, 20…………………………………. 

 

 

 

Ph. 

 

 

 

 

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

     munkavállaló                                                                               munkáltató 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Óvodapedagógus 

 

Munkavállaló neve:  

Munkaköre: óvodapedagógus 

Besorolási kategória:  

Munkaideje: 40 óra 

 Kötelező óraszám 32 óra, amelyet a gyermekekkel való közvetlen foglalkozásra fordít 

 8 órában az SZMSZ- en foglaltak alapján végzi a munkáját 

Járandósága: 

 A közalkalmazotti besorolás szerint érvényben lévő fizetési fokozat 

 Jubileumi jutalom 

 Vasúti kedvezmény 

 Pedagógus igazolvány 

Munkakörülmények: 

 Öltözködési és tisztálkodási lehetőség 

 A hivatalos ügyek intézéséhez a telefon biztosított 

 Szakmai könyvtár és szertár 

 Fénymásolási lehetőség 

Közvetlen felettese, az ellenőrzési és munkáltatói jogkör gyakorlója: Az óvoda 

intézményvezetője 

Főbb tevékenysége: óvodapedagógusi teendők 

Az óvodapedagógus feladatai:  

 Köteles óvodai munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi oktatáson részt 

venni. Az óvodában a rábízott értékekért leltári felelősséggel tartozik. 

 A munkaidő betartása mindenki számára kötelező. 

 Az esetleges késésről, s annak indoklásáról a nap folyamán tájékoztatja, az int. 

vezetőjét 

 Munkaidő alatt az intézményt elhagyni csak az intézményvezető, távollétében 

a vezető- helyettes engedélyével lehet. 

 Magánjellegű program miatt csak indokolt esetben lehet a vezetőtől 

távolmaradást kérni 

 A szabadság igénylését írásban, minimum egy héttel azt megelőzően kell 

kérni. Ellenkező esetben a vezető csak mérlegelés után köteles kiadni. 
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 Megbetegedés esetén lehetőleg előző nap, de legkésőbb a munka megkezdése 

előtt 1-2 órával köteles tájékoztatni a vezetőt, és a közvetlen munkatársat a 

hiányzásról, hogy az intézkedésre elegendő idő álljon rendelkezésre. 

 Az óvodában történő legkisebb balesetről, orvost igénylő esetről is tájékoztatni 

kell a vezetőt, távollétében a helyettest. 

 A gyermekekkel, szülőkkel, munkatársakkal szemben udvarias magatartást 

tanúsít, megfelelő hangnemben és beszédstílussal. 

 Kötelező évente egészségügyi vizsgálaton részt vennie. 

 A munkatársi értekezleteken a részvétel kötelező. 

 Szükség esetén helyettesíti a hiányzó munkatársat. 

Alaptevékenysége:  

 Feladata a rábízott gyerekek nevelése és fejlesztése a legjobb tudásának 

megfelelően, minden területre kiterjedően. 

 Feladatait a Könevelési Törvényben meghatározottak szerint, az országos és a 

Pedagógiai  Program alapján végzi önállóan és felelősséggel. 

 A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, 

melyet az ide vonatkozó jogszabályok határoznak meg. 

 Alkotó módon együttműködik a nevelőmunka fejlesztése, a nevelőtestületi 

egység, kialakítása érdekében közvetlen kollégáival, szülőkkel, dajkával, 

valamint intézményünk működését segítő külső partnereinkkel (Nevelési 

Tanácsadó, Szakértői Bizottságok, Általános iskolák) 

 Feladata az együttműködés változatos és célszerű formájának kialakítása, jó 

munkahelyi légkör megteremtése csoportjában és csoportján kívül. 

 Köteles megtartani a pedagógusetika követelményeit, valamint a 

munkafegyelem és közösségi együttműködés normáit. Köteles a 

gyermekszemélyiségi jogait védeni. 

 Felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért. 

Nevelőtevékenysége keretében gondoskodjon a gyermekek testi épségének 

megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről. Az 

ismereteket sokoldalúan és tárgyilagosan közvetítse. A humanista pedagógiai 

elveivel ellentétes büntetési eljárásokat nem alkalmazhat (pl.: testi fenyítés, 

megfélemlítés, csoporttól való eltávolítás, alvásra vagy étel elfogyasztására 

való kényszerítés 

 Az érvényben lévő alapdokumentum előírásai és ajánlásai szerint megfelelően 

felkészül a tervszerű nevelőmunkára. Alkalmazza a gyermekek 

tevékenységéhez szükséges szemléltető eszközöket, segédanyagokat. Ellátja a 

szakmai-tanügyigazgatási munkával kapcsolatos ügyviteli teendőket. 

 Folyamatosan ellenőrzi, méri, értékeli a gyermekek teljesítményét, fejlődését 

és erről a mérőlapokat vezeti. 

 Felelős a rábízott gyermekek testi épségéért. Csoportját nem hagyhatja 

felügyelet nélkül. A gyermekek egészségügyi állapotáról, magatartásáról, 

viselkedéséről, értelmi képességeinek fejlődéséről a szülőt érdemben 
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rendszeresen tájékoztatja. Együttesen gondoskodnak a kulturált étkezés, a 

nyugodt pihenés és gondozás feltételeinek biztosításáról. 

 A gyermek életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttatja a 

közösségi együttműködés magatartási szabályait, törekszik azok betartatására. 

 Naprakészen vezeti a csoportmunkához kapcsolódó dokumentumokat 

(mulasztási naplót, csoportnaplót stb.) 

 Alapvető feladata a rábízott gyermek egyéni differenciált nevelése. A 

gyermekközösségek alapítása, fejlesztése. Vegye figyelembe a gyermek egyéni 

képességeit, tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális helyzetét, átlagtól 

eltérő másságát. Biztosítsa a gyermekek részére az etikus viselkedéshez 

szükséges ismereteket. Feladata a tehetséggondozás, felzárkóztatás, a preventív 

nevelőmunka. 

 Kapcsolatot tart a szülőkkel. 

 Köteles balesetveszélyt elhárítani, megelőzni, a szükséges intézkedéseket 

ennek érdekében megtenni. Gyermekbaleset esetén köteles a munka és 

balesetvédelmi felelőst, valamint a közvetlen felettesét értesíteni. Távollétében 

a vezető helyettest. Gyermek rosszulléte esetén azonnal mentőt hív és a szülőt 

értesíti, valamint közvetlen felettesét. (távollétében a helyettest) 

 Köteles a gyermekek fejlesztésében váltótársával együttműködni. 

 Az SZMSZ-ben rögzített ünnepekhez és óvodai hagyományokhoz igazodva 

kialakítja csoportjában a megünneplés módját. 

 Családias, derűs csoportszoba kialakítására törekszik. Dekorálása harmonikus, 

ízléses. 

 A kialakított napi és heti rendnek megfelelően, a szokás-szabályrendszer 

működtetését biztosítja, és betartatja. 

 Köteles a vezető utasításait betartani, a vállalt feladatait ellátni 

Kötelező órán felül ellátott feladatok: 

 Pedagógiai és egészségügyi felvilágosító tevékenységével hozzájárul az óvodai és a 

családi nevelés egységének kialakításához. A gyermekek és szülők emberi méltóságát 

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

vezeti azokat, a szükségleteknek megfelelően fogadóórát és nyílt napot tart. A szülőket 

folyamatosan érdemben tájékoztatja az óvodában folyó nevelőmunkáról, a 

kisgyermekek fejlődéséről. 

 Családlátogatást végez, melyről feljegyzést készít. Közreműködik a gyermek- és 

ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények 

megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 

 Kirándulásokat, sétákat, iskolalátogatást szervez csoportja számára (szülőtől írásos 

engedély, beleegyezés szükséges). 

 Kapcsolatot tart külső intézményekkel  

 Az iskolára való alkalmasságról, a gyerek fejlettségi szintjéről tájékoztatja a szülőket 

és december 15-ig Nevelési Tanácsadóba irányítja azt, akinél ez szükséges. 
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 Biztosítja a szülők számára, hogy a beiskolázás előtt minél több információhoz 

jussanak (faliújság, szórólap) 

 Az óvodában olyan időpontban jelenjék meg, hogy munkaidejének kezdetekor 

munkavégzésre rendelkezésre álljon, (munkavégzés előtt legalább 10 perccel). Ha 

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

munkakezdés előtt egy nappal, de legkésőbb 1 órával jelezze vezetőjének,  

kollegájának vagy vezető-helyettesének, hogy helyettesítéséről idejében 

gondoskodhassanak. Munkaidő alatt csak a vezető engedélyével hagyhatja el az 

óvodát!  

 Folyamatosan önképzés, önművelés az általános pedagógia és a gyógypedagógia 

területén, valamint a munkakörhöz kapcsolódó területeken. 

 Az óvoda közösen vállalt tevékenységeiben részt vesz. 

 Nyílt napok szervezésében és lebonyolításában részt vesz. 

 Ötleteivel, pozitív meglátásával, észrevételeivel segíti az intézményi hatékonyabb 

munkavégzést. 

Adminisztrációs feladatok: 

 Felvételi és mulasztási napló pontos vezetése (felvétel napja, állampolgársága, 

lakcíme, óvodai jogviszony megszűnésének napja, távozás helye, hiányzások pontos, 

előírásnak megfelelő vezetése, havi összesítések elvégzése. Az óvodapedagógus a 

gyermek hosszantartó hiányzása esetén az óvodavezetőnek köteles jelezni a gyermek 

távollétét (igazolt vagy igazolatlan), hogy a szüksége4s intézkedések megtétele 

biztosított legyen, az SZMSZ-ben szabályozottak alapján. 

 Óvodai csoportnapló, nevelési tervek, éves tervek határidőre való elkészítése, 

nevelési tervek, szervezési feladatok ütemezése, mérés-értékelés évente 2 alkalommal, 

csoport értékelése, beszámoló formájában, évi 2 alkalommal. Minden olyan 

tevékenységhez, ami az óvodán kívül (belül) történik, a szülő írásos hozzájárulását 

kell kérni (kirándulások, séta) 

 Szakértői vélemény kérése és Nevelési Tanácsadóba való irányítás esetén az 

érvényben lévő nyomtatványon keresztül történjen a beutalás (szülő aláírása 

szükséges), mellékelve a pedagógiai véleménnyel. 

 Esetenként a családlátogatásokról szükség szerint feljegyzést készít. 

 A jelenléti ív rá vonatkozó részét vezeti. 

Elvárások: 

 Az óvoda dolgozójaként alkalmazkodik az intézmény működését meghatározó 

szabályzatokban foglaltakhoz, azok betartásával: SZMSZ, Tűz és munkavédelem, 

házirend, egyéb belső szabályzatok. 

 Morális, etikai, erkölcsi magatartása, stílusa példakép a gyermekek előtt, ezért ennek 

tudatában viselkedik. 

 Kifejezésre juttatja műveltségéből fakadó etikus megatartását, esztétikus megjelenését 

az óvodán belüli és kívüli életben egyaránt. 
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 Az óvodában folyó nevelőmunka szellemiségét, a közös szemléletet a gyermekekkel, a 

családokkal való kapcsolatában alkalmazza. 

 A hivatali titok, bizalmas információ és a gyermekek adatainak kezelését az óvoda 

szabályzataiban foglaltak szerint hajtja végre. 

 A nevelési év elején meghatározott csoport dajkai feladatok ellátásának érdekében 

folyamatos kapcsolatot tart a gyermekcsoport dajkájával. 

 Részt vállal az óvoda közösségi életének fejlesztésében. 

 Részt vesz a pályázat írásban. 

 Továbbképzéseken szerzett ismereteket átadja. 
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NYILATKOZAT 

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 

példányát átvettem. Egyben kijelente, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért 

anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, 

eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 

 

 

Tótkomlós, 20…………………………………. 

 

 

 

Ph. 

 

 

 

 

 

 

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

     munkavállaló                                                                               munkáltató 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Gyógypedagógiai asszisztens 

 

Munkavállaló neve: 

Munkaköre: gyógypedagógiai asszisztens 

Munkaköri besorolás:  

Munkaideje: Heti 40 óra 

Járandósága: 

 A közalkalmazotti besorolás szerint érvényben lévő fizetési fokozata 

 Jubileumi jutalom 

 Vasúti kedvezmény 

Munkakörülmények: 

 Öltözködési és tisztálkodási lehetőség 

 A hivatalos ügyek intézéséhez a telefon biztosított 

 Fénymásolási lehetőség a vezetői irodában 

 Számítógép 

Közvetlen felettese: 

 intézményvezető 

Munkaidejében  ellátandó feladatok 

 Munkaidejét az integrált csoportban tölti, mint pedagógiai munkát segítő személy 

 Együttműködik a csoportban dolgozó óvodapedagógusokkal, dajkákkal 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében és fejlesztésében közvetlenül vesz 

részt 

  A szakemberek által tudatosan megtervezett részfeladatokat, begyakorlást, 

instrukciókat végzi úgy, hogy főleg a sajátos nevelési igényű gyermekek esetében 

figyelembe veszi fogyatékosságuk fajtáját, súlyosságát és napi állapotukat. 

 Ha az óvónő egyéni, - páros, - mikro – csoportos fejlesztést végez, akkor a 

gyógypedagógiai asszisztens a csoportban folyó játékot vezeti. 

 Az egész nap folyamán részt vesz a különböző óvodai tevékenységekben és segíti 

bevonni a sajátos nevelési igényű gyermekeket is. 

 Ha az óvónő makró- csoportban foglalkozik a gyerekekkel, a gyógypedagógiai 

asszisztens az SNI-s gyermek számára egyéni megsegítést nyújt. 

 

Gondozási feladatokban: mosdóztatás, testápolás, differenciált öltöztetés-vetkőztetés, 

étkeztetés, udvarra kikísérésben, az udvaron a gyermekek felügyeletében segédkezés. 

 Foglalkozásokra anyagokat előkészít, eszközöket (báb, rajz) készít. 

 Tevékenyen részt vesz csoportszoba, öltöző és környezet dekorálásában. 

 A du-i pihenő időben segít az elaltatásban, a gyermekekre felügyel. 

 A szülők falára kirakja az aktuális gyermekmunkákat, a régi rajzokat saját mappáikba 

válogatja szét. 

 A csoport programokat kiírja az információs táblára a szülők tájékoztatására. 

 A gyermekek alvásidejében beszámol, a napi tapasztalatairól, esetleírást végez, 

nevelési módszerek hatékonyságáról tart megbeszélést az óvónőkkel. 

 Kirándulásokra, sétákra, uszodába, kulturális rendezvényekre elkíséri a csoportot. 
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Elvárások: 

 Az óvoda dolgozójaként az intézmény működését meghatározó szabályzatokban 

foglaltakhoz, azok betartásával, betartatásával: SZMSZ: Tűz és Munkavédelem, 

Leltárfelelősség, Kártérítési kötelezettség, Házirend, egyéb belső szabályzatok. 

 Morális, etikai, erkölcsi magatartása, stílusa példakép a gyermekek előtt, ezért ennek 

tudatában viselkedik. 

 Kifejezésre juttatja műveltségéből fakadó etikus magatartását, esztétikus megjelenését 

az óvodán belüli és kívüli életben egyaránt. 

 Az óvodában folyó nevelőmunka szellemiségét, a közös szemléletet a gyermekekkel, a 

családokkal való kapcsolatában alkalmazza. 

 A hivatali titok, bizalmas információ, és a gyermekek adatainak kezelése az óvoda 

szabályzataiban foglaltak szerint kezelendő. 

 A nevelési év elején meghatározott csoport dajkai feladatok ellátásának érdekében 

folyamatos kapcsolatot tart gyermekcsoport dajkájával. 

 Munkarendjétől függetlenül köteles részt venni csoportja minden ünnepi és 

hagyományőrző programján, óvodán belül és kívül. 

 Részt vállal az óvoda közösségi életének fejlesztésében, melynek értelmében minden 

olyan rendezvényen, amely ennek érdekében szerveződik, részt vesz. 
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NYILATKOZAT 

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 

példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt 

értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, 

eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 

 

Tótkomlós, 20. …………………………. 

 

 

 

                                                                  Ph. 

 

 

 

 

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

                  munkavállaló                                                                   munkáltató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Dajka 

 

Munkavállaló neve:  

Munkakör megnevezése: dajka 

Munkaköri besorolása: 

Munkaideje: heti 40 óra, ami heti váltásban történik 

Járandósága:  

 a közalkalmazotti besorolás szerint érvényben lévő fokozat 

 jubileumi jutalom 

 vasúti kedvezmény 

Munkakörülmények:  

 öltöző 

 a munkakör ellátásához megfelelő fizikai és idegi állóképesség szükséges 

 munkaruha/ védőruha 

Közvetlen felettese, az ellenőrző és munkáltatói jogkör gyakorlója:  

intézményvezető, távollétében az óvoda intézményvezető- helyettes 

 

Munkáját az intézményvezető által meghatározott munkarendben a vezető irányítása és 

ellenőrzése alapján, csoportmunkáját a csoportvezető óvodapedagógus irányítása alapján 

végzi.  

 

Főbb tevékenysége: a munkaköri leírásban foglaltak maradéktalan ellátása 

 

 Köteles óvodai munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi oktatáson részt venni 

 Az óvodában a rábízott értékekért leltári felelősséggel tartozik 

 a pontos és zavartalan munkakezdés érdekében munkaidejének kezdetekor már 

átöltözve fogalja el munkaterületét /HACCP előírások betartása/ 

 a munkaidő betartása kötelező 

 Az esetleges késésekről, s annak indoklásról a nap folyamán tájékoztatja az 

intézményvezetőt 

 munkaidő alatt az intézményt elhagyni csak vezetői, távollétében az intézményvezető- 

helyettes engedélyével lehet 

 magánjellegű program miatt csak indokolt esetben lehet a vezetőtől távolmaradást 

kérni 

 a szabadság igénylését minimum hétnappal azt megelőzően kell kérni, 

ellenkező esetben a vezető csak mérlegelés után kötelese kiadni 

 megbetegedés esetén, legkésőbb munka megkezdése előtt 1-2 órával köteles 

tájékoztatni a vezetőt, és a közvetlen munkatársakat a hiányzásról, hogy az 

intézkedésre elegendő idő álljon rendelkezésre 

 az óvodában történő legkisebb balesetről, orvost igénylő esetről is kell tájékoztatni, 

kell a vezetőt, távollétében a helyettest 
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 a gyermekekkel, szülőkkel, munkatársakkal szemben udvarias magatartást tanúsít, 

megfelelő hangnemben és beszédstílussal 

 a gyermek felé a nevelési módszere a dicséret, elismerés. Probléma esetén tanácsért az 

óvónőhöz fordul 

 a szülőt csakis a saját gyermekével kapcsolatos gondozási dolgokról tájékoztathatja 

egyéb téma esetén az óvónő ill. vezetőség adhat felvilágosítást 

 kötelező évente egészségügyi vizsgálaton részt vennie 

 a dajkai megbeszélésen részvétel kötelező 

 szükség esetén helyettesíti a hiányzó munkatársat 

 

Munkaidejében ellátandó feladatok:  

 

1. napi feladatok:  

 az óvónő munkáját segítve tevékenyen részt vesz a gyermekcsoportok életében 

 levegőzésre, kirándulásra, különböző programokra elkíséri a csoportját 

 meleg időben délelőtt és délután friss ivóvizet biztosít a gyermekeknek a szabadban 

 tízórai, ebéd, uzsonna előkészítése, tálalása 

Minden dajka saját csoportjában köteles az alábbi takarítási teendőket ellátni, e mellett az 

óvoda egyéb helyiségeit is takarítja a megbeszéltek munkamegosztás szerint 

 

1/a: délelőttös műszak:  

 portalanít, polcok, radiátorok, párkányok, ablak szélei, ajtók, szekrények aljzatai, a 

nevelői asztal letörlése, gyermekasztalok letörlése, szükség szerint lemosása, a 

növények meglocsolása 

 öltöző szekrények tisztán tartása 

 tükrök tisztán tartása 

 mozgásos tevékenység előtt a tornaszerek letörlése, a padló felsöprése, nedves 

fertőtlenítése 

 a tízórai előkészítése, mosdóztatás 

 az edények kikészítése 

 a tízóraiztatásnál segédkezés az óvónőnek, az óvónő pedagógiai kérését figyelembe 

véve, tízórai után a terem tisztaságának helyre állítása 

 ágyak lerakása 

 készülődés az ebédhez, mosdóztatás, tálalásnál segítségnyújtás az óvónőnek 

 ebéd utána csoportszoba tisztaságának helyreállítása, asztalok letörlése, szellőztetés, 

feketésnél segítség szükség szerint, vetkőztetés 

 wc-k fertőtlenítése, válaszfal, ülésdeszka, mosdók fertőtlenítése, tükrök letörlése, kő 

felmosása 

 öltöző, folyosó felsöprése, és felmosása 

 szemetes tárolók kiürítése naponta több alkalommal 

  

1/b: délutános műszak:  

 készülődés az ebédhez, mosdóztatás, tálalásnál segítségnyújtás az óvónőnek 

 ebéd utána csoportszoba tisztaságának helyreállítása, asztalok letörlése, szellőztetés, 

feketésnél segítség szükség szerint, vetkőztetés 

 wc-k fertőtlenítése, válaszfal, ülésdeszka, mosdók fertőtlenítése, tükrök letörlése, kő 

felmosása 

 öltöző, folyosó felsöprése, és felmosása 
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 segédkezés az uzsonna elkészítésében 

 felkeltés az óvónővel együtt, ágyazás 

 mosdóztatás, előkészület az uzsonnához edények, étel bekészítése, az asztalok 

leterítése 

 uzsonna után a terem tisztaságának helyreállítása 

 ha a csoportszoba kiürült, mert a gyermekeket hazavitték ill. levegőznek , akkor a saját 

csoportszoba kitakarítása, szemetes tárolók ürítése, ha csoportszobában még vannak 

gyermekek ,nem megengedő a takarítás elkezdése 

 a mosdó, öltöző, folyosó alapos felmosása 

 az ablakok, kijárati ajtók bezárásának gondos ellenőrzése 

 a helyiségek tűzvédelmi ellenőrzése 

 

Heti feladatok:  

 játékok, polcok, bútorok lemosása 

 fürdőszoba teljes takarítása 

 a fogmosó poharak é a fésűk fertőtlenítés 

 

Havi feladatok:  

 öltöző szekrények lemosása 

 asztalok, székek, ajtók lemosása 

 

Időszakos feladatok:  

 csoportszobák textíliáinak mosása, vasalása,  

 fertőző betegség esetén teljes fertőtlenítés 

 évente két alkalommal nagytakarítás (november ill. március) (függönymosás, 

radiátorok, ablakok, ajtók lemosása) 

 évente egyszer – nyáron- teljes nagytakarítás (bútorok elhozása, letakarítás, textíliák 

kimosása..stb,) 

 szükség esetén a gyermek ruhájának kimosása és megszárítása 

 

Szükség esetén vezetői utasításra köteles munkakörébe szorosan nem tartozó feladatokat is 

ellátni 
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Nyilatkozat 

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 

példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkámért és a kezelt 

értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, 

eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom.  

 

 

Tótkomlós, 20………………..  

 

 

                                                                         Ph: 

 

 

 

……………………………………                                 …………………………………… 

        munkavállaló                                                                                  munkáltató 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Karbantartó 

 

Munkavállaló neve:  

Munkakör megnevezése: karbantartó, kertész 

Munkaköri besorolása: 

Munkaideje: heti 40 óra  

Járandósága:  

 a közalkalmazotti besorolás szerint érvényben lévő fokozat 

 jubileumi jutalom 

 vasúti kedvezmény 

Munkakörülmények:  

 öltöző 

 a munkakör ellátásához megfelelő fizikai és idegi állóképesség szükséges 

 munkaruha/ védőruha 

Közvetlen felettese, az ellenőrző és munkáltatói jogkör gyakorlója:  

intézményvezető, távollétében az óvoda intézményvezető- helyettes 

Tevékenységét az intézményvezető közvetlen irányítása mellet végzi. Munkáját az 

intézményvezető által meghatározott munkarendben a vezető irányítása és ellenőrzése alapján 

végzi. 

Főbb tevékenysége:  

 az óvoda környezet rendjének, tisztaságának fenntartása 

 hatáskörében elvégzendő karbantartási munkák elvégzése 

 a munkaköri leírásban foglaltak maradéktalan ellátása 

 

Feladatai: 

 Folyamatosan elvégzi azokat a javításokat, amelyek illetékességi körbe tartoznak 

/vízvezetéket, csapokat, öblítőtartályokat, zárakat javít, a székek és egyéb kisebb 

bútorok javítását/ 

 Megjavítja az elromlott játékeszközöket. Külön szaktudást és végzettséget nem 

igénylő javításokat végez. Elvégzi mindazt a feladatot, amit az intézményvezető a 

munkakörébe utal.  
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 Az előírásoknak megfelelően ellenőrizteti /fűtési idény megkezdése előtt/ a kazánokat, 

konvektorokat, radiátorokat. Fűtés közben hangsúlyozottan ügyel a tűzvédelmi 

előírások betartására. Besegít télen a járdákról való hó eltakarításában, biztosítja a 

járdák, lépcsők csúszásmentességét. 

 Tavasztól őszig gondozza az udvart, füvet nyír, rendben tartja a fákat, bokrokat, 

sövényt, gondozza azokat, gyomtalanít, ás, gereblyéz. 

 homokozó tisztántartása 

 A rendelkezésre bocsájtott gépek, berendezések, egyéb eszközök előírásszerű 

használata és karbantartása is az ő feladata. 

 Az előírt munkavédelemi és tűzvédelmi szabályzat betartása. 

 A munkaidő szoros betartása és kihasználása 

 A munkatársi értekezleteken részt vesz 

 Beszerzéseket és szállításokat végez. 

 Felügyeli a rendszeres szemétszállítást, havonta fertőtleníti a szemeteskukákat. 

Egyéb feladatai:  

 udvari eszközök karbantartása és készítése 

 tárolók, pince és padlás takarítása 

 kisebb mázolások /pl.: udvari játékszerek, kerítés/ 

 Mellékhelyiségek meszelése. 

 személyre szólóan az adott nevelési év intézményi munkatervében meghatározott 

megbízások 

 játszóeszközök folyamatos ellenőrzése 

Az óvoda játszótéri eszközök folyamatos ellenőrzése és az ellenőrzési napló vezetése, 

valamint a karbantartási munkálatok elvégzése és karbantartási napló vezetése a feladata. Az 

ellenőrzések eredményeit, az ellenőrzési naplóban, az elvégzett karbantartási munkálatokat 

pedig a karbantartási naplóban kell rögzíteni. A feladat ellátása annak visszavonásáig 

érvényes.  

Elvégzi azokat a feladatokat, amelyeket az intézményvezető a feladatkörébe utal. 
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Nyilatkozat:  

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 

példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkámért és a kezelt 

értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, 

eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 

Tótkomlós, 20………………….. 

 

                                                                    Ph. 

 

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

       munkavállaló                                                                                 munkáltató 

 

 


