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AZ SZMSZ JOGSZABÁLYI ALAPJA
2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról
229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról (Áht.)
368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról (Ámr.)
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (Mt)
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről
2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
2011. évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól
62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól
2011. CXXVIII. törvény a katasztrófa védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról
1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
1993. évi XCIII. törvény A munkavédelemről
335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének
általános követelményeiről
1995. évi LXVI. Törvény A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári
anyag védelméről
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE
(általános adatvédelmi rendelet)
26/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról
44/2007. OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem
ágazati feladatairól
Nevelőtestületi határozatok
Vezetői utasítások
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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A 2011.évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, valamint a 20/2012.(VIII.21.) EMMI
rendelet és más jogszabályok alapján A Hatvani Százszorszép Óvoda szervezeti felépítésének,
valamint működésének szabályai az alábbiak szerint kerülnek megállapításra.
1.1. A Szervezet és Működési Szabályzat célja, tartalma:

A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy meghatározza a
Hatvani Százszorszép Óvoda, mint közoktatási intézmény szervezeti felépítését, az intézmény
működésének belső rendjét, a külső kapcsolatait és mindazon rendelkezéseket, amelyeket
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. Az SZMSZ hatálya
Az SZMSZ időbeli hatálya:
Az SZMSZ az intézményvezető jóváhagyásával lép hatályba a kihirdetés napján és
határozatlan időre szól. Ezzel egy időben hatályát veszti a 2013.09.01. keltezésű, a fenntartó
által jóváhagyott SZMSZ.
Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed:
Az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra.
Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre,
illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában.
A szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek).
Az SZMSZ területi hatálya kiterjed:
Az óvoda területére.
Az óvoda által szervezett - a nevelési program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán
kívüli programokra.
Az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolataira.
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1.3 Az SZMSZ eljárásrendje:
Javaslattételi jog: szülői közösség
Véleményezési jog: szülői közösség, az óvodai közalkalmazotti tanácsot minden
dokumentum tekintetében általános véleményezési jog illeti meg
Egyetértési jog: fenntartó
Elfogadás: nevelőtestület
Jóváhagyás: intézményvezető
A jogosultságok gyakorlásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, és a záró rendelkezések között
pontosan kell hivatkozni a gyakorolt jogra.
1.4. Az SZMSZ felülvizsgálatának módja:
Ha az óvoda működési rendjében változás történik.
Ha a jogszabály előírja.
1.5. A szülők tájékoztatása:
Az SZMSZ-t, a házirendet és a pedagógiai programot a az alapítványi honlapon
(www.gyermekmosoly60.hu) és a Közoktatási tájékoztató rendszerben (KIR) hozzuk
nyilvánosságra.
Az óvodavezető irodájában megtekinthető - az óvodavezető által hitelesített másolati
példányban:


Az intézmény pedagógiai programja,



Szervezeti és Működési szabályzata,



Házirendje.

A szülők az óvodavezetőtől kérhetnek szóbeli tájékoztatást a dokumentumokról.
Elolvasásukra minden nap lehetőségük van. További tájékoztatások: fogadó órán,
szülői értekezleten, alapítványi honlapon lehetséges.

4

Hatvani Százszorszép Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

2. ALAPADATOK
2.1. Az intézmény alapadatai:
2.1.1. Az intézmény neve: Hatvani Százszorszép Óvoda
2.1.2. Az intézmény alapítójának neve és címe:

Hatvan

Város

Önkormányzata

3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
2.1.3. Az intézmény fenntartójának neve és címe: Hatvan

Város

Önkormányzata

3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
2.1.4. Az irányító szerv neve és címe: Hatvan Város Önkormányzata Képviselőtestülete
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
2.1.5. Az intézmény működési területe:
Hatvan város közigazgatási területén, az óhatvani városrész kijelölt körzete – ezen túlmenően
fenntartói egyeztetés után további felvételi lehetőség a maximális létszámig van.
2.2. A köznevelési intézmény adatai, tevékenysége:
2.2.1 A köznevelési intézmény típusa: óvoda
2.2.2. A köznevelési intézmény jogállása: önálló jogi személy
2.2.3. A köznevelési intézmény OM azonosítója: 201484
2.2.4. A köznevelési intézmény székhelye: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.
címe: Hatvani Százszorszép Óvoda
3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.
2.2.5. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 150 fő
2.2.6. A köznevelési intézmény feladatellátását szolgáló vagyona:
A rendelkezésre bocsátott ingatlan- és ingóvagyon Hatvan Város Önkormányzatának
tulajdona.
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Hatvan, Hajós Alfréd utca 3:
Helyrajzi szám: ..................... 3978/21
telek: ...................................... 5110 m2
beépített alapterület: .............. 605 m2
hasznos alapterület: ............... 845 m2
csoportszobák száma:............ 6db
melegítőkonyha: .................... 1db
2.2.7. A köznevelési intézmény vagyon feletti rendelkezési joga:
A közoktatási intézmény jogosultsága ezen vagyontárgyak rendeltetésszerű használatára
terjed ki az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló rendelet alapján.
2.2.8. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Óvodai nevelés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdése értelmében.
Iskolai előkészítő oktatás
2.2.9. A költségvetési szerv alap- és vállalkozási tevékenysége:
Alaptevékenységi szakágazat
1. 851020 Óvodai nevelés
Az intézmény Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott nevelési
program alapján működik.
A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Óvodai köznevelési tevékenységek az

alábbiak szerint:
a) Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai: A gyermek hároméves korától a
tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a
gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai
nevelési tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.
b) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai
feladatai:
Kizárólag, a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális
eszközök, foglalkozások, ellátás (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász,
6
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speciális étrend). Az intézmény elláthatja a többi gyermekkel együtt nevelhető, azt a
különleges bánásmódot igénylő gyermeket, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye
alapján érzékszervi (nagyothalló – 80 dB fokú hallásveszteségig; látássérült –
gyengénlátó), beszédfogyatékos, értelmi vagy több fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral, egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
c) Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai: Az óvodai nevelés. ellátás (beleértve a
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését ellátását és a nemzetiségi
óvodainevelést, ellátást is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.
d) Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben: A köznevelési intézményben a
pedagógusok és más munkavállalók részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok
ellátása.
e) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben: Az óvodai ellátottak és a köznevelési
intézményben tanuló ellátottak részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátás.
f) Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai: A pedagógiai szakszolgálat
köznevelési törvény szerinti szakmai feladatainak ellátása.
g) Pedagógiai

Szakszolgáltató

tevékenység

működtetési

feladatai:

A

pedagógiai

szakszolgálat köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.
h) Pedagógiai

szakmai

szolgáltatások

szakmai

feladatai:

A

pedagógiai

szakmai

szolgáltatások köznevelési törvény szerinti szakmai feladatainak ellátása.
i) Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai: A pedagógiai szakmai
szolgáltatások köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.

1

kormányzati funkció

kormányzati funkció megnevezése

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,

2

091120

ellátásának szakmai feladatai

3

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai

6

098021

feladatai
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Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési
7

098022

feladatai

8

098031

Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési

9

098032

feladatai

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet
nem folytathat.
2.2.10. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:
Önállóan működő költségvetési szerv.
2.2.11. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony
megjelölése:
A

munkáltatói

intézkedések

megtételéről,

a

foglalkoztatott

közalkalmazottak

jogviszonyáról a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint
a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási
intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet rendelkezik.
2.2.12. A köznevelési intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény élén óvodavezető áll, aki magasabb vezető beosztású közalkalmazott.
Az óvodavezetőt a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvános pályázati
eljárás keretében Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg 5 év
határozott időre. Az egyéb munkáltatói jogokat Hatvan Város Polgármestere gyakorolja.
2.3. Az intézmény, gazdálkodással összefüggő jogosítványok: a pénzügyi gazdasági
feladatait a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) látja el.
2.3.1. Az intézmény finanszírozása és gazdálkodása:
Költségvetését évente a fenntartó állapítja meg.
Besorolása: önállóan működő költségvetési szerv.
Gazdálkodását bonyolító szervezet: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
2.3.2. A köznevelési intézmény felügyeleti szerve:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
2.3.3. A köznevelési intézmény képviseletére jogosultak:
A köznevelési intézmény képviseletét az óvodavezető látja el.
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Az óvodavezető a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben és a
végrehajtásáról rendelkező rendeletekben valamint egyéb jogszabályokban meghatározott
jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében az intézmény Szervezeti és
Működési Szabályzatában foglaltak figyelembe vételével helyettesére, vagy az intézmény más
alkalmazottjára átruházhatja.
2.3.4. Az intézmény létrehozásáról rendelkező határozat:
Hatvan Város Képviselő-testülete 328/2013. (V. 30.) számú határozata
2.3.5. Az intézmény közvetlen jogelődjének megnevezése, címe:
Százszorszép Óvoda 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.
2.3.6. Az intézmény törzsszáma, adószáma, számlaszáma
Törzsszáma:

792756

Adószáma:

15792754-2-10

Számlaszáma:

10403538 – 50526551 - 76571007

2.3.7. Az intézmény bélyegzőnyomata, használatára jogosult személyek:
Az intézményi bélyegző lenyomatát az 1. sz. melléklet tartalmazza.
Jogosult személyek:
Óvodavezető
Az Óvodavezető helyettes
Óvodatitkár
2.3.8. Az intézmény működési alapdokumentumai:
A törvényes működést az alábbi - hatályos jogszabályokkal összhangban álló –
alapdokumentumok határozzák meg.
Az alapító okirat
Az óvoda házirendje
Az óvoda pedagógiai programja
Az óvoda éves munkaterve
Továbbképzési program, - beiskolázási terv
Jelen SZMSZ és mellékletei
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3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE
3.1. A gyermekek fogadása (nyitva tartás):
Az óvoda hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel, egész éven át, folyamatosan
működik.
A nevelési év a tárgyév szeptember 1 napjától a következő év augusztus hó 31 napjáig
tart.
Üzemeltetése a fenntartó által jóváhagyott nyári zárva tartás alatt szünetel. Ilyenkor
történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás.
A nyári zárva tartás időpontjáról a szülők legkésőbb az adott év február 15-ig értesítést
kapnak. A nyári zárva tartás előtt 30 nappal, összegyűjtjük a gyermekek elhelyezésére
vonatkozó igényeket és a szülőket, a gyermekeket fogadó óvodáról, a zárást
megelőzően tájékoztatjuk.
A nyári nagytakarítás idején, - felmérve a szülők igényeit - mindig másik óvoda tart
ügyeletet.
A nyitvatartási idő napi 1030 óra, reggel 630 órától, délután 1700 óráig.
Összevont csoportok 630 órától-730 óráig, délután1630 órától -1700 óráig vannak.
Az óvodát reggel a munkarend szerint 600 órára érkező dajka nyitja.
Az óvodában 630 órától 1700 óráig óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel.
Az óvoda ajtó reggel 830 óráig van nyitva, a napirend zavartalansága és az óvoda
biztonsága érdekében, ezt követően zárva tartjuk 1230 óráig és 13-15 óra között.
Az épületbe kapucsengő megnyomásával lehet bejutni a zárva tartás ideje alatt.
A csengetésre a óvodatitkár nyit ajtót, aki a látogatót az óvodavezetőhöz kíséri.
A hivatalos ügyek intézése az óvodavezető, vagy óvodatitkár irodájában történik.
Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az óvoda vezetője
engedélyezi.
3.2. Nevelés nélküli munkanapok:
Nevelés nélküli munkanapot nevelési évenként 5 alkalommal vehet igénybe a
nevelőtestület, melyet nevelési értekezletek, illetve továbbképzés céljára használhat fel
a munkatervben meghatározottak szerint.
A nevelés nélküli munkanapról, 7 nappal korábban, írásban értesítjük a szülőt, a gyermek
elhelyezésének lehetőségeiről is tájékoztatást adunk.
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4. A VEZETŐK INTÉZMÉNYBEN VALÓ BENNTARTÓZKODÁSÁNAK
RENDJE
Az intézmény hivatalos munkaidejében felelős vezetőnek kell az épületben tartózkodni. Az
óvoda vezetője napi beosztás alapján látja el a vezetői feladatot.
A vezetők intézményben való tartózkodásának rendje az alábbiak szerint kerül
meghatározásra:
Az intézményvezető heti munkaideje: 40 óra. Kötelező óraszáma: 10 óra
Az intézményvezető helyettes heti munkaideje 40 óra. Kötelező óraszáma: 24 óra
Ha a nevelési-oktatási intézményben a vezetői megbízással rendelkezők létszáma, illetve a
vezetők betegsége vagy más okból való távolléte nem teszi lehetővé a vezetői feladatok
ellátását, a közoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott
helyettesítési rendben kijelölt közalkalmazott felel a nevelési-oktatási intézmény biztonságos
működéséért. A közalkalmazott felelőssége, intézkedési jogköre az intézmény működésével, a
gyermekek, tanulók biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre
terjed ki.
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5. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE

Belső kontroll rendszer
A belső ellenőrzés feladatköre magában foglalja az intézményben folyó:
gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat,
szakmai tevékenységgel összefüggő ellenőrzési feladatokat.
A folyamatos belső ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért az óvoda
vezetője a felelős.
5.1. A szakmai tevékenységgel összefüggő ellenőrzési feladatok:
Biztosítsa az intézmény felelős vezetői számára az információt az intézményben
folyó nevelő - oktató munka tartalmáról és annak színvonaláról.
Segítse a vezetői irányítást, a döntések előkészítését és megalapozását, biztosítsa
az intézmény törvényes, belső utasításokban előírt pedagógiai működését.
Fogja át a pedagógiai munka egészét.
Biztosítsa az óvoda pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, az országos
óvodai alapprogram, valamint a pedagógiai program szerint előírt) működését.
5.2. A nevelőmunka belső ellenőrzésére jogosultak:
Az óvodavezető
Az óvodavezető helyettes
A szakmai munkaközösségek vezetői
Az óvodavezető – az általa szükségesnek tartott esetben

– jogosult az óvoda

pedagógusai közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat
elvégzésére szóban kijelölni.
5.3. Kiemelt szempontok a nevelőmunka belső ellenőrzése során:
A pedagógusok munkafegyelme.
A tevékenységek pontos megtartása.
A nevelőmunkához kapcsolódó adminisztráció pontossága.
A csoportszoba rendezettsége, tisztasága, dekorációja.
Az óvónő-gyermek kapcsolata, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása.
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A nevelőmunka színvonala a tevékenységeken:


a tevékenységekre történő előzetes felkészülés, tervezés,



a tevékenységek felépítése és szervezése,



az alkalmazott módszerek,



a gyermekek munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége,
magatartása,



az eredményesség vizsgálata, a helyi nevelési terv követelményeinek
teljesítése,



A tevékenységek, elemzésének szempontjai a szakmai munkaközösségek
javaslata alapján kerülnek meghatározásra.

A munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módja, minősége.
5.4. Az ellenőrzés fajtái:
Tervszerű, előre megbeszélt szempont szerinti ellenőrzés.
Spontán, alkalomszerű ellenőrzés:


A problémák feltárása, megoldása érdekében.



A napi felkészültség felmérésének érdekében.

Az óvodán belüli általános ellenőrzési feladatokat, valamint az ellenőrzést végző,
illetve az ellenőrzött dolgozók jogait és kötelességeit a „Belső ellenőrzési szabályzat”
határozza meg.
Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést
végző, illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az óvodai munkaterv részét képező
belső ellenőrzési terv határozza meg. A belső ellenőrzési terv elkészítéséért az
óvodavezető a felelős.
Az óvodavezető az éves munkaterv, illetőleg írásban rögzített munkamegosztás és
munkaterv alapján, a pedagógiai munka eredményessége és az intézmény zavartalan
működése érdekében ellenőrzi, értékeli a közalkalmazottak munkáját. Az éves
munkaterv a nevelési évet nyitó nevelőtestületi értekezleten, a nevelőtestület
jóváhagyásával készül. Az adott évre tervezett ellenőrzésekről már ekkor tudomást
szereznek a nevelők. Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés területeit,
módszereit, és ütemezését.
Az ellenőrzési terven nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az óvodavezető, és az
óvodavezető helyettesítője dönt.
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Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet:
Az óvodavezető
Az óvodavezető helyettes
A szakmai munkaközösség vezetője
A szülői közösség vezetője
Az óvodavezető, az óvodavezető helyettes és minden óvodapedagógusnak a munkáját
egy alkalommal értékeli a nevelési év során.
A nevelési év záró értekezletén, az óvodavezető értékeli a pedagógiai munka belső
ellenőrzésének eredményeit. Ismerteti a nevelőtestülettel az ellenőrzés általános
tapasztalatait, megfogalmazza az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges
intézkedéseket.
Gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat:
A belső ellenőrzés a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és a tárgyilagos
bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, mely azt a célt
szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa az alábbi célokat:
a

tevékenységeket,

műveleteket

szabályszerűen,

valamint

a

megbízható

gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség) összhangban
hajtsa végre,
teljesítse az elszámolási kötelezettségeket,
megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásnak,
megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől, és a nem rendeltetésszerű
használattól.
A vezetői ellenőrzés folyamatát a mindenkori elfogadott munkaterv tartalmazza.
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6. BELÉPÉS ÉS BENNTARTÓZKODÁS RENDJE AZOK RÉSZÉRE,
AKIK NEM ÁLLNAK JOGVISZONYBAN AZ INTÉZMÉNNYEL
A gyermekeket kísérő szülők kivételével, az óvodával jogviszonyban nem álló
személyek, az óvodatitkárnak, vagy a szóban megbízott alkalmazottnak jelentik be,
hogy milyen ügyben jelentek meg az óvodában.
Az óvodatitkár a feladatkörét meghaladó ügyekben jelentkező külső személyeket az
óvodavezetőnek jelenti be.
A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az óvodavezetővel
való egyeztetés szerint történik.
Az óvodai csoportok, és foglalkozások látogatását más személyek részére az
óvodavezető engedélyezi.
A belépés, benntartózkodás engedélyezése minden esetben előzetesen egyeztetett
időpontban, megfelelő információk beszerzését követően történhet:
Személyes megbeszélés,
Telefon, e-mail,
Postai úton.
Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése, benntartózkodása:
(pl.: logopédus, védőnő, gyermekjóléti szolgálat)
Az éves munkatervben meghatározottak szerint és/vagy telefonon történt egyeztetés
után lehetséges.
Ügynökök, üzletkötők, kereskedők benntartózkodásának rendje:
Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhatnak az intézményben.
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7. AZ ALKALMAZOTTAK INTÉZMÉNYBEN VALÓ
BENNTARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE, ÉS A MUNKAVÉGZÉS
ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
7.1. Az intézmény munkarendje
A munkavállaló köteles a munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes
állapotban megjelenni, munkaideje alatt – munkavégzés céljából, munkára képes
állapotban – a munkáltató rendelkezésére állni.
Az intézmény zavartalan működése érdekében a közalkalmazottak munkarendjét – a
hatályos jogszabályok betartásával – az óvodavezető állapítja meg.
A technikai dolgozók munkaideje a munkaköri leírásban került meghatározásra.
Az éves munkatervben rögzített feladatok elvégzésére (ünnepségek, rendezvények,
fogadóórák, gyermekek értékelése, szülős családokkal történő programok stb.) a
pedagógus a kötelező órájának letöltése után, illetve pihenőnapon is berendelhető a 40 órás
munkaidejének terhére.
A dolgozó a munkából való rendkívüli távolmaradást, illetve annak okát, lehetőleg egy
nappal előbb, de legkésőbb az adott munkanapon 7 óráig köteles jelenteni az
intézményvezetőnek vagy a helyettesnek, hogy a helyettesítésről intézkedhessenek.
Az óvoda alkalmazottai munkaidőben, csak különlegesen sürgős esetekben, vezetői
engedéllyel hagyhatják el az intézményt.
A pedagógus munkaidő beosztását az óvoda vezetőjének előzetes engedélyével, a csere
lebonyolítási módjának megjelölésével cserélheti csak el.
A közalkalmazottak munkaköri leírásait az óvodavezető készíti el.
Minden közalkalmazottnak be kell tartania az általános munka-és balesetvédelmi
szabályokat. Az ezzel kapcsolatos képzést az EU-Synchronic Kft. Munkatársa tartja.
(nevelési év elején)
Az óvodavezető tesz javaslatot – a törvényes munkaidő és pihenő idő figyelembevételével
– a napi munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és a közalkalmazottak
szabadságának kiadására.
A pedagógusok jogait és kötelességeit a Nemzeti Köznevelési törvény rögzíti. A nevelésioktatási intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát
(kötött munkaidő) az intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával köteles
tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását
maga jogosult meghatározni.
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A teljes napi munkaidő: napi nyolc óra (általános teljes napi munkaidő).
Az óvodában a kötött munkaidő: heti 32 óra.
NKT 62.§ (8) Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való
közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő
fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő
egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok
szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára.
Munkaidő a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő, valamint a
munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység tartama.
Előkészítő vagy befejező tevékenység: minden olyan feladat ellátása, amelyet a munkavállaló
munkaköréhez kapcsolódóan, szokás szerint és rendszeresen, külön utasítás nélkül köteles
elvégezni.
Nem munkaidő a munkaközi szünet, a munkavállaló lakó- vagy tartózkodási helyéről a tényleges
munkavégzés helyére, valamint a munkavégzés helyéről a lakó- vagy tartózkodási helyére történő
utazás tartama.

A munkahelyen minden dolgozónak a munkakörére megállapított munkaidő kezdete előtt
legalább 10-15 perccel meg kell jelennie munkavégzésre alkalmas állapotban, annak
érdekében, hogy napi teendőit megfelelően előkészítse, továbbá munkaidejének letelte
utáni 15 percben az aznap használt eszközeit a szertári rendnek megfelelően elhelyezze.
A reggeli ügyeletet ellátó pedagógusnak az ügyeletkezdésnél 5 perccel kell korábban
érkeznie.
A nevelőmunkát segítő alkalmazottak munkarendjét, a távollevők helyettesítési rendjét, az
óvodavezető állapítja meg. Az egyes óvoda alkalmazottainak napi munkabeosztásánál
figyelembe kell venni a közoktatási intézmény feladatainak zavartalan ellátását.
7.2.Egyéb, a működés rendjére vonatkozó általános rendelkezések

Az óvoda a zárva tartás ideje alatt a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint
tart nyitva. Az ügyeleti rendet az óvoda vezetője határozza meg és azt a szülők és az
alkalmazotti közösség, illetve a fenntartó tudomására hozza (értesítés formájában).
Az óvoda helyiségeit más, nem nevelési célra átengedni csak a gyermekek távollétében, az
alapító okiratban foglaltak szerint lehetséges. Az óvoda épületeit, helyiségeit
rendeltetésüknek megfelelően kell használni.
Az óvoda melegítő konyhájába csak egészségügyi könyvvel rendelkező konyhai dolgozó
léphet be.

17

Hatvani Százszorszép Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

8. A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS, A VEZETŐK ÉS A
SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE
8.1. Az intézmény vezetősége:
Az intézmény vezetősége konzultatív testület: véleményező és javaslattevő joggal
rendelkezik.
A vezetőségnek célja, hogy a szervezet működéséhez a feltételeket biztosítsa,
meghatározza feladatait a kifelé irányuló funkciók megvalósításában, és érje el a belső
szervezettsége, hatékonysága révén a szervezetre bízott feladatok eredményes ellátását.
A

vezetőség

tagjai

közötti

kapcsolattartás

rendjét

a

melléklet

tartalmazza.

(információáramlás eljárásrendje)
A vezetőség tagjai:
intézményvezető
intézményvezető helyettes
szakmai munkaközösség vezető
A vezetői értekezlet feladata:
A vezetői értekezlet biztosítja a szakmai munkát végző óvodapedagógusok, valamint a
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dajkák, az óvodatitkár és a kisegítő dolgozók
együttműködését.
8.2. Utasítás intézkedési jog gyakorlása:
A magasabb vezető, valamint vezető beosztásban dolgozó munkavállalók a hozzájuk
rendelt munkatársak, munkatársi közösségek tekintetében utasítási joggal rendelkeznek.
Az utasítási és intézkedési jogkör kiterjedését minden dolgozó esetében a munkaköri
leírás tartalmazza.
A vezető egy-egy feladatra alkalmi jelleggel szóban is adhat utasítási és intézkedési jogot.
8.3. Az óvodavezető
8.3.1. A köznevelési intézmény vezetője:
felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, a
fenntartó által rendelkezésére bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal
való kezeléséért,
gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak
felett,
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dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet
jogszabály, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe,
felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért,
jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját,
képviseli az intézményt.
elkészíti és jóváhagyja az SZMSZ-t.
8.3.2. A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel:
a pedagógiai munkáért,
a nevelőtestület vezetéséért,
a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk
szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért,
a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény
működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért,
a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért,
a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért,
a

nevelő

és

oktató

munka

egészséges

és

biztonságos

feltételeinek

megteremtéséért,
a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a szülői szervezettel való
megfelelő együttműködésért,
a gyermekbaleset megelőzéséért,
a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért,
a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért.
8.3.3. Az intézményvezetőre vonatkozó egyéb szabályok:
A köznevelési intézmény vezetője, a pedagógiai munkáért való felelőssége
körében, szakmai ellenőrzést indíthat az intézményben végzett nevelő és oktató
munka, egyes alkalmazott munkája színvonalának külső szakértővel történő
értékelése céljából.
A nevelési-oktatási intézményvezető munkáját a nevelőtestület, és a szülők
közössége,

a

vezetői

megbízásának

második

és

negyedik

évében,

személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés alapján értékeli. Az
országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés az intézményvezető munkájának
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ellenőrzése és értékelése során a kérdőíves felmérés eredményét is figyelembe
veszi.
Felellősége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre.
Írásbeli beszámolás kötelessége nevelési évente kiterjed a fenntartó felé.
Képviseleti joga: az intézmény, mint jogi személy teljes körű képviselete.
Az intézmény vezetője egyszemélyi felelősséggel vezeti az intézményt, ellátja a
jogszabályok maradéktalan figyelembevételével a jogszabályokból és a jelen
Szabályzatból rá háruló, az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat.
Az intézményvezetőnek az intézmény vezetésében fennálló felelősségét,
képviseleti és döntési jogkörét elsődlegesen a köznevelési törvény és végrehajtási
rendeletei határozzák meg.
Az intézményre kiterjedő vészhelyzet esetén az intézményvezető a fenntartó és a
járási hivatal egyidejű értesítése mellett rendkívüli szünetet rendelhet el.
8.4. Az intézmény képviselőjeként történő eljárás rendje
Hatáskörök átruházása:
A vezető képviseleti jogkörét az alábbi esetekben ruházhatja át: betegség, tartós távollét,
vagy más akadályoztatása esetén kivéve, ha a fenntartó másként nem rendelkezik.
Az intézmény képviselőjeként járhatnak el az egyes vezetők a következők szerint:
Az egyes vezetők a helyettesítési rend szerint járhatnak el az intézmény
képviselőjeként.
Az

intézményvezető

egyedi

felhatalmazása

alapján,

a

felhatalmazásban

meghatározott ügyben és időtartamig jogosult az intézmény képviselőjeként eljárni.
Az egyes vezetők a fenntartó előtt az adott területük ügyében jogosultak külön
felhatalmazás nélkül is képviselni az intézményt.
Az óvoda vezetője egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett a következő
hatásköröket ruházza át:
A képviseleti jogosultság köréből:
az intézmény szakmai képviseletét a szakmai rendezvényeken a szakmai
munkaközösség vezetőjére.
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A munkáltatói jogköréből:
nevelőmunkát közvetlenül segítő és az egyéb feladatot ellátó alkalmazott
közvetlen irányítását, és szervezését, a munka- és tűzvédelmi tevékenység
felelősének irányítását és ellenőrzését az óvodavezető helyettesre.
8.5. A kiadmányozás eljárásrendje:
Jogszabályi hivatkozás: 335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet a közfeladatot ellátó szervek
iratkezelésének általános követelményeiről 3. § (2) 52. -53.§.
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 85§ (1)
A nevelési-oktatási intézmény által kiadmányozott iratok tartalmazzák:
a nevelési-oktatási intézmény nevét, székhelyét, iktatószámát, ügyintéző
megnevezését, az ügyintézés helyét, idejét,
az íratok aláírójának nevét, beosztását,
a nevelési-oktatási intézmény körbélyegzőjének lenyomatát.
Az óvodavezető kiadmányozza az óvoda egésze tekintetében az összes ügyiratot.
Az óvodavezető – helyettes kiadmányozza az óvodavezető hiányzása esetén, az óvoda
összes ügyiratát, kivétel a munkáltatói döntésekkel kapcsolatos kiadmányok.
Az óvodatitkár-külön utasításban, szabályzatban biztosítottakat kiadmányozhatja.
Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként, csak a jelen SZMSZ-ben
meghatározott kiadmányozási joggal rendelkező személy írhat alá.
A kiadmányozási jog az ügyben történő érdemi döntésre ad felhatalmazást. A
kiadmányozási jog jogosultja az óvoda vezetője.
Az óvodavezető kiadmányozási jogát átruházhatja, az átruházott kiadmányozási jogot
visszavonhatja. Az átruházott jogkör tovább nem ruházható. A kiadmányozási jog
átruházása nem érinti a hatáskör jogosultjának személyét és személyes felelősségét. Az
óvoda vezetője külön utasításban vagy szabályzatban kiadmányozási jogot biztosíthat az
óvodatitkárnak és a vezető helyettesnek.
8.6. Az óvodavezető – helyettese
Vezetői tevékenységét az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi. Felette az
általános

munkáltatói

rendszeresen

jogokat

beszámol.

Az

az

intézményvezető

intézményvezető

gyakorolja,

helyettes

tevékenységéről

munkaköri

leírását

az

intézményvezető készíti el.
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Feladata
Az intézményvezető távollétében teljes felelősséggel végzi a vezetési feladatokat.
A nevelési területen közreműködik a vezető által megállapított tevékenység
irányításában.
Közvetlenül szervezi és irányítja a nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak
munkáját és a munka és tűzvédelmi tevékenységet.
Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre
Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kétszer kiterjed:
a munkaköri leírásában szabályozott feladatok végrehajtására,
a belső ellenőrzések tapasztalataira,
az intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére.
Képviseleti joga:
a helyettesítési rend szerint és az óvodavezető megbízása alapján
képviseli az intézményt külső szervek előtt.
Kiadmányozási joga:
az SZMSZ rendelkezései alapján.
8.7. Szakmai munkaközösség vezetők
A nevelési-oktatási intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai
munkaközösséget.
A nevelőtestület, a szakmai munkaközösség tagjai közül évenként a munkaközösség saját
tevékenységének irányítására, koordinálására, munkaközösség-vezetőt választ, akit az
intézményvezető bíz meg egy nevelési évre a feladatok ellátásával. A megbízás
meghosszabbítható legfeljebb öt évre, aminek tényét az óvoda éves munkaterve rögzíti.
Tevékenységüket a vezető írásos megbízása alapján, munkaköri leírásuknak megfelelően
végzik.
A szakmai munkaközösség vezetők megbízásának elvei az óvodában:
Legalább 5 éves kiemelkedő szakmai tevékenység.
A nevelőtestület által elismert tekintély.
Továbbképzéseken való aktív részvétel.
Jó szervező, irányító és kiváló pedagógiai érzékkel rendelkezzen.
Az óvodavezető szakmai, módszertani segítője legyen.
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A munkaközösség vezetőjét a munkaközösség tagjainak javaslatára az
óvodavezető bízza meg.
A munkaközösség vezetők munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik.
A szakmai munkaközösség vezetők feladatai:
Irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős a szakmai munkáért,
értekezleteket hív össze, nyílt napokat szervez.
Ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, annak eredményességét,
hiányosságok esetén intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé.
Összeállítja a helyi nevelési program és munkaterv alapján, a munkaközösség
éves munkaprogramját.
A központi és helyi mérésekben tevékeny részt vállal.
Figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket.
Az óvodai szakmai és módszertani tevékenység irányítása, segítése, ellenőrzése.
A pedagógusok továbbképzésének, önképzésnek szervezése, segítése.
A pályakezdő pedagógusok munkájának segítése.
A tervező munkában segítségadás.
A mindenkori éves munkaterv tartalmazza a munkaközösség vezetők és tagok
neveit.
Részt vesz a nevelési-oktatási intézmény szakmai munkájának irányításában,
tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, összegző véleménye figyelembe
vehető a pedagógusok minősítési eljárásában.
Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre.
Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kétszer kiterjed:
a munkaközösség éves munkájáról szóló írásbeli értékelés elkészítésére,
az éves munkatervben átruházott ellenőrzési feladatok elvégzésére.
Képviseletei joga:
A munkaközösség vezetője képviseli a szakmai munkaközösséget az intézmény
vezetősége felé, és az óvodán kívüli szakmai, módszertani rendezvényeken.
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8.8. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje:
A jogszabályoknak, szakmai előírásoknak megfelelően, az intézményen belül,
elkülönült feladatuk alapján részleges önállósággal, illetve sajátos feladatokkal
rendelkezik:
Az alkalmazotti közösség, ezen belül:
a nevelőtestület- óvodapedagógusok,
a szakmai munkaközösség,
a nevelőmunkát közvetlenül segítő dajkák,
óvodatitkár.
A kapcsolattartás általános szabálya, hogy a különböző döntési fórumokra,
nevelőtestületi – alkalmazotti értekezletekre, a vonatkozó napirendi ponthoz a döntési,
egyetértési és véleményezési, javaslattételi jogot gyakorló közösséget, illetve az általuk
delegált képviselőt meg kell hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
A kapcsolattartás formái:
értekezletek
megbeszélések
fórumok
rendezvények
8.9. Alkalmazotti közösség:
Az intézmény dolgozói közalkalmazottak, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos
kötelességeiket és jogaikat a munka törvénykönyve mellett a közalkalmazotti törvény
szabályozza.
Az alkalmazottak egy része, a nevelő-oktató munkát végző óvodapedagógus, a többi
dolgozó, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő más közalkalmazott. Az
alkalmazotti közösségnek az óvodában foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott tagja.
Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes felelősséggel egy személyben –
testületi jogkör esetén a testület egyszerű többség (50%+1fő) alapján dönt.
A testület akkor határozatképes, ha kétharmad része jelen van.
A teljes alkalmazotti közösséget az óvodavezető hívja össze minden esetben, amikor ezt a
jogszabály előírja, vagy az óvoda egész működését érintő kérdések tárgyalására kerül sor.
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Az éves munkatervben rögzítettek alapján, a nevelési év folyamán két alkalommal az
óvodavezető tájékoztatja az óvoda dolgozóit az óvodai munkáról és ismerteti a soron
következő feladatokat.
Alkalmazotti közösség értekezlete biztosítja a szakmai munkát végző óvodapedagógusok,
valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dajkák, az ügyintéző és a kisegítő
dolgozók együttműködését.
Alkalmazotti értekezletet kell tartani:
A

köznevelési

törvényben

meghatározott

fenntartói

döntések

előzetes

véleményezésére, amelyek az óvoda megszüntetésével, átszervezésével,
feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének
meghatározásával és módosításával, vezetői megbízással kapcsolatosak.
A dajkák munkaértekezleteit az óvodavezető hívja össze az éves munkaterv
szerint.
A nevelőtestületi és az alkalmazotti közösség értekezletét az óvodavezető hívja
össze a vezetői pályázattal kapcsolatos értekezletek kivételével.
Az óvoda értekezleteit az óvodavezető hívhatja össze.
8.10. A nevelőtestület:
A nevelőtestület, a köznevelési törvény alapján meghatározott jogosítványokkal
rendelkező testület, amely a nevelési kérdésekben az intézmény legfontosabb
tanácskozó és döntéshozó szerve, törvényben, továbbá az e szabályzatban
meghatározott kérdésekben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben
döntési, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
Az intézmény nevelőtestületét a nevelési intézményben közalkalmazotti jogviszony,
munkaviszony keretében pedagógus-munkakörben, valamint a felsőfokú végzettséggel
rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak
közössége alkotja.
Döntési jogkörébe tartozik:
a pedagógiai program és módosításának elfogadása,
a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása,
az óvoda éves munkatervének elfogadása,
a nevelési intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók
elfogadása,
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a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása,
házirend elfogadása,
a vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény
kialakítása,
a továbbképzési program elfogadása,
jogszabályban meghatározott más ügyek.
A nevelőtestület véleményt nyilvánít:
A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet a nevelési
intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.
A nevelőtestület véleményét ki kell kérni:
Az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során.
Az óvodavezető megbízása, illetve megbízás visszavonása előtt.
Külön jogszabályokban meghatározott ügyekben.
A nevelőtestület értekezletei:
A nevelőtestület a nevelési év során rendes és rendkívüli értekezletet tart.
A nevelőtestület egy nevelési év során az alábbi értekezleteket tartja:
nevelési évet nyitó értekezlet,
félévi nevelési értekezlet,
nevelési évet záró értekezlet.
Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az óvoda lényeges problémáinak
megoldására, ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada, valamint a Közalkalmazotti
Tanács vezetője, az óvodavezető szükségesnek látják.
A rendkívüli nevelőtestületi értekezletet foglalkozási időn kívül, a kezdeményezéstől
számított nyolc napon belül kell összehívni.
A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet az óvodavezető, a
jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestület által választott két hitelesítő írja alá.
A nevelőtestület döntéseit és határozatait, - jogszabályokban meghatározott kivételekkel –
nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos szavazás esetén a nevelőtestület
szavazatszámláló bizottságot jelöl ki.
A szavazatok egyenlősége esetén az óvodavezető szavazata dönt. A döntések és
határozatok az intézmény iratanyagába kerülnek határozati formában.
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A nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletekről lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyv
készül, mely tartalmazza: időpont, helyszín, esemény, téma, jelen vannak, igazoltan
távollévők, igazolatlanul távollévők, jegyzőkönyvezető, hitelesítők, hozzászólások (név
megjelenítésével), határozat (szavazás módja, SZMSZ szerint nyílt).
8.11. A nevelőtestület tagjai az óvodapedagógusok:
A pedagógusok alapvető feladata a rábízott gyermekek, az Óvodai nevelés országos
alapprogramja és az óvoda pedagógiai programja szerinti nevelés.
Pedagógus munkakör szakirányú felsőfokú végzetséggel közalkalmazotti jogviszonyban
látható el.
Jogait és kötelességeit az Nkt.62-63.§ határozza meg.
Adminisztratív teendők ellátása:
Csoportnapló vezetése
Gyermeki fejlődés regisztrálása
Egyéni fejlesztési terv készítése
Felvételi és mulasztási napló vezetése
Felelőssége: a munkaköri leírásban, illetve az óvoda belső szabályzataiban rá háruló
feladatokra, illetve a munkájához leltár szerinti eszközök felelősségére terjed ki.
Beszámolási kötelezettsége: Év végén az egész éves teljesítményét kell értékelni írásban
a csoportnaplóban..
8.12. A szakmai munkaközösség
A szakmai munkaközösség feladata:
Együttműködés, részvétel a pedagógusok munkájának segítésében.
A szakmai munkaközösség felelőssége:
hogy a szakmai innovációk összhangban álljanak az intézmény munkatervével,
pedagógiai programjával.
Beszámolási kötelezettsége:
írásban beszámoló, összefoglaló elemzés, értékelés, készítése a nevelőtestület
számára az éves feladatterv teljesítéséről, az elvégzett fejlesztési folyamatról.
Kapcsolattartás rendje:
az intézményvezető szóbeli tájékoztatása
munkaközösség tevékenységéről.

meghatározott

időközönként,

a

A szakmai munkaközösségek együttműködésének rendje:
a munkaközösségek tagjainak munkakapcsolata folyamatos,
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nevelési évenként minimum négy alkalommal értekezletet tartanak,
a kapcsolattartásban egyre növekvő szerepet kell adni az e-mailes információnak
és kommunikációnak.

A szakmai munkaközösség dönt:
működési rendjéről és munkaprogramjáról,
szakterületén a nevelőtestület által átruházott kérdésekről.
A szakmai munkaközösség véleményt nyilvánít:
szakterületét érintően – véleményezi a nevelési-oktatási intézményben folyó
pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz a továbbfejlesztésére.
A szakmai munkaközösség véleményét ki kell kérni – szakterületét érintően:
a pedagógiai program, továbbképzési program elfogadásához,
az óvodai nevelést segítő eszközök kiválasztásához.
8.13. A nevelőmunkát közvetlenül segítő dolgozók közössége
Jogszabályokban megfogalmazott és saját területüket érintő kérdésekben véleményezési és
javaslattevő jogkörrel rendelkező közösséget alkotnak. Közvetlen felettesük az óvoda vezetőhelyettese. Saját területüket érintő kérdésekben véleményezési és javaslattevő jogkörrel
rendelkeznek.
8.13.1. Dajkák
Létszám:
A Nkt. 2. melléklete alapján csoportonként 1 fő, azaz 6 fő.
Feladata:
A pedagógiai program eredményes megvalósítása, a gyermekek zavartalan és
folyamatos ellátása érdekében segítse az óvodapedagógusok munkáját.
Az óvodai környezet rendjének, tisztaságának fenntartása
Szakmai követelményeit, felelősségét, jogkörét a mellékletben található munkaköri leírás
szabályozza.
Beszámolási kötelezettsége:
Szóban, a nevelési évet záró értekezleten.
8.13.2. Óvodatitkár:
A nevelőtestülettől és a dajkák közösségétől elkülönült feladattal rendelkező közalkalmazott,
akinek feladata elsősorban az intézmény adminisztrációs adat és iratkezelési feladatainak
elvégzése, a rendeltetésszerű működéséhez szolgáló feltételek biztosítása, a vezető
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egyszemélyi utasításai alapján. Saját területét érintő kérdésekben véleményezési és
javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
Felelőssége:
kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre.
Anyagi felelősséggel tartozik az általa kezelt készpénzt illetőleg.
Feladatát, jogkörét, egyéb kötelezettségeit a mellékletben található munkaköri leírás
tartalmazza.
8.13.3. Pedagógiai asszisztens
Munkáját a vezető-helyettes által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a
mindenkor hatályos jogszabályok szellemében, és az SZMSZ alapján végzi.
Jogállása:
Felette az általános munkáltatói jogokat az óvodavezető gyakorolja.
Közvetlen felettese a vezető- helyettes.
A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatokat jogállásától függően az
óvodapedagógus iránymutatása alapján végzi.
8.13.4. Rendszergazda
Tevékenységét az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi. Felette az általános
munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Munkaköri leírását az intézményvezető
készíti el. Együttműködik a vezetővel a hálózaton működtetett szoftvereknek megfelelően adatbázis kezelő, levelező, nyilvántartó programok stb. kezelésében, elvégzi azok
karbantartását. Ha új feladatok, igények keletkeznek, rálát annak fejlesztési lehetőségeire,
segít a döntés előkészítésében.
Felelőssége kiterjed a számítógépek, az azok közti hálózat, valamint a számítógépekre
telepített, illetve telepítendő szoftverek helyes működésére, az esetleges problémák
felmerülésekor a vírusvédelemre, az óvodán belüli internetkapcsolat zavartalan működésére.
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9. AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ VAGY
INTÉZMÉNYVEZETŐ – HELYETTES AKADÁLYOZTATÁSA
ESETÉN A HELYETTESÍTÉS RENDJE
Az intézményvezetőt

szabadsága, betegsége, valamint hivatalos távolléte alatt a

vezetőhelyettes helyettesíti.
Az intézményvezető akadályoztatása esetén az intézményvezető helyettesítését teljes
felelősséggel az óvodában az intézményvezető helyettes látja el, az azonnali döntést nem
igénylő, a vezető kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével.
Az intézményvezető, tartós távolléte esetén a helyettesítés teljes körű. Tartós távollétnek az
egy hónapnál hosszabb időtartam minősül. A teljes vezetői jogkör gyakorlására vonatkozó
megbízás a fenntartó által történik, melyet a dolgozók tudomására kell hozni (értesítés,
kifüggesztés).
A helyettesek csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézkedéseket,
döntéseket hozhatják meg a vezető, vezető-helyettes helyett.
A reggel 630 órától 730 óráig, illetve a 16 órától 17 óráig terjedő időben a vezető
helyettesítésének ellátásában közreműködnek a munkarend szerint ez időben munkát végző
óvodapedagógusok. Intézkedésre a magasabb fizetési fokozatba tartozó óvodapedagógus
jogosult. Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának
megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki.
Intézkedésre, a munkatervben meghatározott, vagy az óvodavezető által szóban megbízott
óvodapedagógus jogosult. Az óvodavezető vagy az óvodavezető helyettes értesítése
szükséges telefonon, az elintézendő ügyekkel kapcsolatban.
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10. A VEZETŐK ÉS AZ ÓVODAI, SZÜLŐI SZERVEZET, KÖZÖSSÉG
KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS FORMÁJA, RENDJE
Az intézményvezető és a szülői szervezet elnöke az együttműködés tartalmát és formáját az
éves munkaterv és a szülői szervezet munkaprogramjának egyeztetésével állapítják meg.
A szülők az Nkt. -ben meghatározott jogaik és kötelességeik teljesítésének érdekében szülői
szervezetet, illetve óvodaszéket hozhatnak létre. A szülői szervezet saját SZMSZ-éről,
ügyrendjéről,

munkatervének

elfogadásáról,

tisztségviselőinek

megválasztásáról

és

képviseletéről saját maga dönt.
Az együttműködés és kapcsolattartás során a vezetők feladata:
az óvodai Szülői Szervezet jogainak gyakorlásához szükséges információs
bázis megadása (az intézmény nyilvános dokumentumai, az intézmény
működésével kapcsolatos irat), a hozzáférés biztosítása.
Közvetlenül rendelkezésre bocsássa azokat a dokumentumokat, melyek az
óvodai Szülői Szervezet jogainak gyakorlásához szükségesek.
Óvodán belül megfelelő helység, szükséges berendezés biztosítása.
A szülői szervezet és az intézményvezető közötti kapcsolattartási rendje:
A szülői szervezet képviselőjét meg kell hívni a nevelőtestületi ülés azon
napirendi pontjainak tárgyalásához, amelyekben a szülői szervezetnek
véleményezési joga van.
Az intézmény vezetője a szülői szervezet elnökét legalább félévente
tájékoztatja az intézményben folyó nevelőmunkáról és a gyermekeket érintő
kérdésekről.
A szülői szervezet működésének feltételeiről az intézményvezető gondoskodik.
A szülői szervezet részére biztosított jogok:
Képviseli a szülőket és a gyermekeket a köznevelési törvényben megfogalmazott jogaik
érvényesítéséhez.
A szülői szervezet vezetőjének feladata, hogy:
a hatáskörébe utalt jogköreit – amennyiben van előírt határidő - a rendelkezésre
álló időn belül gyakorolja,
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megadja a döntéseivel, hatáskör gyakorlásával kapcsolatban kialakított
álláspontjáról a szükséges tájékoztatást az érintett szerveknek,
a szülői szervezet véleményezési és egyetértési jogkörében eljárva minden
esetben köteles írásban nyilatkozni.
A szülői szervezet és az intézményvezető közötti kapcsolattartási formái a
következők:
szóbeli személyes megbeszélés, tanácsadás, szervezési tevékenység a szülői
szervezet vezetőjével,
értekezletek, ülések,
szülői szervezet képviselőjének meghívása a nevelőtestületi értekezletre,
a nevelőtestület képviselőjének meghívása a szülői szervezet ülésére,
a szülői szervezet nevére szóló levelek bontás nélküli átadása az érintett
személyeknek,
a szülői szervezet által elintézett iratok érdekeltek részére történő átadása.
A szülői szervezet dönt:
saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról,
tisztségviselőinek megválasztásáról.
A szülői szervezet véleményt nyilvánít:
az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben.
A szülői szervezet véleményét ki kell kérni:
a fakultatív hit- és vallásoktatás idejének, helyének meghatározásakor,
az SZMSZ, a házirend és a pedagógiai program elfogadása előtt,
köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, megbízás visszavonása előtt,
intézményi munkaterv elfogadása előtt.
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Panaszkezelés
Célja: a felmerülő panaszok, problémák kezelése.
Szülők problémáinak kezelése:
Az óvodapedagógus kezeli a problémát, vagy viszi tovább az óvodavezetőhöz.
Az adott csoportban dolgozó óvónők kezelik a problémát, vagy viszik tovább az
óvodavezetőhöz.
Közvetlenül fordul az óvodavezetőhöz.
A fentieken kívül panaszt tehet még a Szülők Közösségénél, akik az óvodavezetőhöz viszik a
panaszt. Az illetékes szóban vagy írásban ad tájékoztatást a panasz kezeléséről 30 napon
belül.
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11. A KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA ÉS MÓDJA
Az intézmény a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális
ellátása, valamint a beiskolázás érdekében és egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn
más intézményekkel, szervezetekkel.
11.1. Általános Iskolák:
Kapcsolattartó:
az óvoda vezetője és az adott nevelési évre megbízott óvodapedagógus.
A kapcsolat tartalma:
a gyermekek iskolai beilleszkedésének segítése, az óvoda-iskola átmenet
megkönnyítése.
A kapcsolat formája:
kölcsönös látogatás,
szakmai fórumokon, rendezvényeken való részvétel,
szülői értekezlet.
óvodások iskolával való ismerkedése,
ünnepélyeken, szakmai programokon való kölcsönös részvétel,
volt óvodások után követése.
11.2. Az óvoda orvosával, védőnőjével, gyermekfogászattal:
A nevelés egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésének, a rendszeres
egészségügyi vizsgálatok megszervezésének szabályait, eljárásrendjét a HÁZIREND
tartalmazza.
11.3. Fenntartóval:
Kapcsolattartó: az intézményvezető.
Az intézmény vezetője nevelési évenként egyszer az intézmény tevékenységéről átfogó
módon beszámol a fenntartónak.
11.4. Pedagógiai szakszolgálatokkal:
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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Feladata:
A fogyatékosság szűrése, vizsgálat alapján javaslatot tenni a gyermek, tanuló
különleges gondozás keretében történő ellátására, az ellátás módjára, formájára és
helyére, az ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai szakszolgálatra.
Vizsgálni a különleges gondozás ellátásához szükséges feltételek meglétét.
Iskola felkészültség megállapítása a nevelési tanácsadó vezetője részéről, a
nagycsoportos

óvodások

köréből

(óvodavezető,

csoportban

dolgozó

óvodapedagógusok javaslata alapján).
Logopédiai szűrések és kezelések az arra rászoruló gyermekeknél.
11.5. Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálattal, Gyámügyi Hivatallal:
Az óvoda gyermekvédelmi felelőse folyamatos kapcsolatot tart a Szolgálattal, amelyről az
óvodavezetőnek rendszeresen beszámol.
A kapcsolattartást az óvodavezető gyakorolja, gondozza.
11.6. Egyházak és óvoda kapcsolata:
A kapcsolat tartalma:
Vallásgyakorlással

összefüggő

jogok,

kötelezettségek

megállapítása

az

alkalmazottakra az Nkt. Vhr.3. § 8) bek. foglaltak megtartásával történik.
Az óvodás gyermekek részére a történelmi egyházak által nyújtott hittan, szülői
igény szerint, szakképzett hitoktatóval szervezhető, akit az egyház bíz meg.
Az óvoda biztosítja a vallási neveléshez szükséges helyet és az eszközöket,
tevékenységi időn túl.
A hit és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához be kell szerezni a
szülői szervezet véleményét.
Az óvodában szervezett hitoktatás szabályait a Házirend tartalmazza.
11.7. Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás:
A PSZ éves munkatervének, továbbképzési tervének, havi programterveinek
megismerése, az érdeklődés szerinti részvétel biztosítása.
A PSZ könyvtárának, médiatárának használata.
Megjelenő igény szerint szakmai segítség kérése.
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Szaktanácsadó.
PSZ munkatársak meghívása szakmai napjainkra.
11.8. Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás:
Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai,
hogy a támogató megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény anyagi helyzetéről a
támogatással megvalósítandó elképzeléséről és annak előnyeiről.
Az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról olyan nyilvántartást
vezessen, hogy abból megállapítható legyen a támogatás felhasználásának módja,
célszerűsége, valamint, a támogató ilyen irányú információigénye kielégíthető
legyen. 8készlet nyilvántartásban, alapítványi nyilvántartásban)

36

Hatvani Százszorszép Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

12. AZ ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A
HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK
A

hagyományok

ünnepek,

ápolása

elválaszthatatlan

a

gyermekek

sokoldalú

személyiségfejlesztésétől, érzelmi életük gazdagításától.
Megalapozzák a szűkebb és tágabb környezethez fűződő pozitív viszony alakulását, a népi
kultúra ápolását.
A felnőtt közösségekben hozzájárulnak az összetartozás, a kölcsönös megbecsülés
értékeinek erősítéséhez.
A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének
megőrzése, növelése
Az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos
felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg. A felelősök a
rendezvényekre vonatkozó feladatterveiket a munkatervben jelölt határidőre elkészítik, és
tartalmuk szerint szervezik meg az ünnepséget.
Nemzeti ünnepeink:
Október 23.
Március 15.
Az óvodánk épületét, (ablakait) az ünnep előtt egy nappal díszíteni kell. (zászlók, nemzeti
színű szalagok)
A gyermekek műsorral ünnepelnek a következő ünnepélyek alkalmával:
Nagycsoportos búcsúztató
A gyermeki élet hagyományos ünnepei az óvodáinkban:
A karácsonyi és húsvéti ünnepek megszervezése zártkörű, a szülők nem vesznek részt
a megszervezésében.
Mikulás-nap
Karácsony
Farsang
Húsvét
Gyermeknap
Megünneplésüket az éves munkaterv tartalmazza.
Csoporton belül: - közös ünneplés történik:
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A gyermekek születésnapja vagy névnapja alkalmából.
Népi hagyományok ápolása:
Jeles napokhoz kapcsolódó szokások
Luca-, Mihály nap
Szüret, Advent, Húsvét, Pünkösd
A tavasz köszöntése
Pedagógiai programunkhoz kapcsolódó hagyományok:
ovi- galéria megnyitó
ovi- koncert
Felnőttek és gyermekek az alkalomhoz illő „csinos ruhában” jelennek meg.
A délutános óvónőknek, ha a kezdési időpont előbbre esik, mint munkaidejük
kezdete, kötelező a bejövetel!
A dajka nénik a termet, galériát kitakarítják, berendezik az alkalomra.
Egyéb óvodai műsorok:
bábszínházi előadások
iskolások előadásai
Ezen alkalmakon az óvodánk logójával ellátott pólót viseljük. Az eljárásrend a
pedagógiai programhoz kapcsolódó hagyományoknál leírtak szerint működik.
Kirándulások, séták, színházlátogatás, sport napok szervezése. Részletesen az éves
munkaterv tartalmazza.
Eljárás rend:
Egész napos kiránduláskor:
a délelőttös óvodapedagógus fogadja a gyerekeket,
a délutános óvodapedagógus, indulás előtt fél órával érkezik az óvodába.
a dajka néni délutános műszakot tölt, úgy érkezik, hogy mindent elő tudjon
készíteni a kiránduláshoz.
Fél napos kirándulás:
a délelőttös óvodapedagógus fogadja a gyereket,
a délutános óvodapedagógus indulás előtt 10-15 perccel érkezik, és délután addig
marad, mag minden gyereket haza nem vittek,
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a dajka néni saját műszakot tölti, ha a napirendet nem érinti, ha igen akkor
műszakot cserél.
Az óvoda nevét jelképező, logo megjelenítésének formái:
Jelképünk a százszorszép:
pólón
leveleken
meghívókon
dokumentáción
emléklapokon, okleveleken
honlapon
óvodával kapcsolatos reklám tevékenységek során
Az ünnepek, megemlékezések, hagyományok ápolása közben a gyermek vallási,
világnézeti vagy más meggyőződésének, nemzeti önazonosságának tiszteletben tartását
tartjuk szem előtt.
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13. INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK
Az óvoda vezetője felelős az óvodában a nevelőmunka egészséges és biztonságos
feltételeinek a megteremtéséért, és a gyermekbalesetek megelőzéséért. A feltétel
rendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó óvodavezetői feladat.
Az óvodában alkalmazottak általános feladatai közé tartozik a gyermekek testi
épségének megóvása.
Minden óvodapedagógus a köznevelési törvényben előírt feladatát képezi, 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 intézkedést
megtegye.
A pedagógus kötelessége, hogy a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és
megóvása érdekében tegyen meg minden lehetséges erőfeszítést, felvilágosítással, a
munka és balesetvédelmi előírások betartatásával, a veszélyhelyzetek elhárításával, a
szülő és szükség esetén más szakemberek bevonásával.
Az óvoda minden dolgozójának ismernie kell a munkavédelmi szabályzat, tűzvédelmi
utasítás és a tűzriadó terv rendelkezéseit. (aláírásukkal igazolják.)
A munkavédelmi szabályzatban előírt egyéni védőeszközök használata kötelező!
Az óvodai egész napos nevelőmunka folyamán a dolgozóknak körültekintően kell
megszervezni a gyermekek tevékenységét. (védő-, óvóelőírások figyelembe vételével.)
A dolgozók kötelesek a rábízott gyermekek testi egészségét védeni, megóvni.
Az óvónőknek fel kell hívni a gyermekek figyelmét a baleseti veszélyforrásokra, a
kötelező viselkedési szabályokra, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor
követendő magatartásra.
Különösen fontos ez:
ha az udvaron tartózkodnak,
ha különböző közlekedési eszközzel közlekednek (kirándulás előtt),
ha az utcán közlekednek,
ha valamilyen rendezvényen vesznek részt,
ha mikrocsoportos foglalkozásokat szervez az óvodapedagógus,
és egyéb esetekben.
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Az óvoda vezetője az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit
munkavédelmi ellenőrzések, szemlék keretében rendszeresen ellenőrzi, és ha kell, a
szükséges intézkedéseket megteszi.
A munkavédelmi szabályzat tartalmazza a munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) idejét,
az ellenőrzésbe bevont személyeket.
Az óvoda csak megfelelő minősítési jellel ellátott játékokat vásárolhat. A gyermekek,
részére vásárolt eszközöknek és felszereléseknek igazodniuk kell a gyermekek
testméretéhez.

Az eszközöket, felszereléseket létszám figyelembevételével kell

beszerezni. Az óvodai játszóudvar, akkor megfelelő, ha alapterülete az óvodában lehetővé
teszi, valamennyi gyermekcsoport egyidejű befogadását és egészséges, biztonságos
körülmények közötti foglalkoztatását.
Az óvoda dolgozóinak feladatai a gyermekbalesetek esetén:
A gyermekbalesetek megelőzése a vezető és minden alkalmazott kötelezettsége.
Az óvodapedagógusok feladata a gyermekeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy
rosszullét esetén a szükséges intézkedéseket megtenni:
A sérült gyermeket elsősegélyben kell részesíteni.
Ha szükséges orvost, mentőt kell hívni.
A balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetni.
A gyermekbalesetet azonnal jelezni kell az óvodavezetőnek és az óvodatitkárnak.
Az óvodatitkárnak kötelessége a gyermekbaleseti jegyzőkönyv azonnali felvétele.
Az elsősegélynyújtáskor csak azt teheti az óvodapedagógus, amihez ért. Ha bizonytalan
abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor azonnal orvost kell hívni. Az orvos
megérkezéséig nem szabad a gyermeket elmozdítani.
Minden dolgozónak kötelessége a segítségben részt venni.
Az óvodában történt balesetet, sérülést az óvoda vezetőjének ki kell vizsgálni. A vizsgálat
során tisztázni kell a balesetet kiváltó és a közreható személyi és szervezési okokat. A
vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, mit kell tenni a baleset elkerülése
érdekében és a szükséges intézkedéseket az óvodavezetőnek meg kell tennie.
A

gyermekbalesettel

kapcsolatos

jelentési

kötelezettség

teljesítése

az

eset

bekövetkezésekor jelen levő óvodapedagógus feladata.
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A három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbaleseteket, haladéktalanul ki
kell vizsgálni és e balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A
jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt pedig át kell
adni a gyermek szülőjének. A jegyzőkönyv egy példányát az óvoda őrzi meg.
A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az óvoda fenntartójának. A súlyos baleset
kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező
személyt kell bevonni.
Az óvodai nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, a
gyermekbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az óvoda
munkavédelmi szabályzata tartalmazza.
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14. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY, BOMBARIADÓ ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK
Az óvoda működésében rendkívül eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem
látható eseményt, amely a nevelőmunka szokásos menetét akadályozza, illetve az óvoda
gyermekeinek és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét,
felszerelését veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen:

földrengés, árvíz, belvíz stb…,
a tűz,
a robbantással történő fenyegetés,
egyéb veszélyes helyzet
Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen
felettesének jelenteni.
Az óvodavezető dönt a szükséges intézkedésekről és a fenntartó értesítéséről.
Akadályoztatása esetén a SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni.
A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell:
az óvodavezetőt, vagy az óvodavezető helyettesítőjét,
tűz esetén a tűzoltóságot,
robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,
személyi sérülés esetén a mentőket,
egyéb esetekben, az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve
katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az óvoda vezetője szükségesnek tartja.
Rendkívüli esemény észlelése után az óvodavezető vagy az intézkedésre jogosult felelős
dolgozó utasítására az épületben tartózkodó személyeket a Tűzriadó Tervben leírtaknak
megfelelően riasztani kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület
kiürítésérhez.
A veszélyetetett épületet a benntartózkodó gyermekcsoportoknak a Tűzriadó tervben
található „Kiürítési terv” alapján kell elhagyniuk.
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A gyermekcsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt
területen történő gyülekezéséért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a gyermekek
óvodapedagógusa és a dajka néni a felelős.
A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre:
Az épületből minden gyereknek távoznia kell, ezért az óvodapedagógusnak a
termen kívül (pl.: mosdóban) tartózkodó gyerekekre is gondolnia kell!
A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület
elhagyásában segíteni kell!
A helyszínt és a veszélyeztetett épületet, utoljára az óvodavezető hagyhatja el,
hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik gyermek az
épületben.
A gyermekeket a terem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő
megérkezéskor az óvónőnek meg kell számolnia!
Az épület kiürítése a Tűzriadó Terv szerint történik.
A gyermekek elhelyezése a körzetileg legközelebb eső másik óvodában történik.
Amennyiben a másik óvoda akadályoztatva van a gyermekek fogadására, úgy azok
elhelyezésére az általános iskolát kell igénybe venni.
Az óvodavezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelősnek, a veszélyeztetett épület
kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi
feladatokról:
A kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról.
A közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról.
A vízszerzési helyek szabaddá tételéről.
Az elsősegélynyújtás megszervezéséről.
A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság,
tűzszerészek stb.) fogadásáról.
Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az óvodavezetőnek,
vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell:
A rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről.
A veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról.
Az épületben található veszélyes anyagokról.
A közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről.
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Az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról.
Az épület kiürítéséről.
A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően, a
rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell
eljárni a további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve
katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója köteles
betartani!
A tűzriadó terv

elkészítéséért, és a dolgozókkal történő megismertetéséért, valamint

évenkénti felülvizsgálatáért az óvodavezető a felelős.
Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben szereplő kiürítési terv alapján évente legalább
egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az óvodavezető a felelős.
A tűzriadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden dolgozójára kötelező
érvényűek.
A tűzriadó tervet jól látható helyen kell elhelyezni:
Hatvani Százszorszép Óvoda:
Irodai folyosó hirdetőtábláján.
A bejáratnál található hirdetőtáblán.
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15. AZ INTÉZMÉNY BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉSÉT GARANTÁLÓ
SZABÁLYOK
Az óvoda zárva tartásának ideje alatt a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend
szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az óvoda vezetője a fenntartóval egyeztetve határozza
meg és azt a szülők és az alkalmazotti közösség, és a társintézmények tudomására hozza
értesítés formájában.
A nyitva tartástól eltérő időpontról, az engedélyezett helyiséghasználat esetén, értesíteni
szükséges az épület riasztását biztosító szervet.
Az udvar használati rendje:
Az intézmény teljes területén, az épületben és az udvaron tartózkodó minden személy köteles:
A közös tulajdont védeni.
A berendezéseket rendeltetésszerűen használni.
Az óvoda rendjét és tisztaságát megőrizni.
Az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni.
Tűz és balesetvédelmi előírások szerint eljárni.
A munka és egészségvédelmi szabályokat betartani.
A pedagógusok által bevihető dolgok szabályozása:
A munkába járáshoz vagy a munkavégzéshez nem szükséges dolgok, csak a
munkáltató engedélyével vihetők be.
E szabályok megsértése esetén, a munkáltató a bekövetkezett kárért csak
szándékos károkozása esetén felel.
A pedagógus – az óvoda SZMSZ-ében, házirendjében meghatározott – védő,
óvó előírások figyelembevételével viheti be az óvodai foglalkozásokra, az
általa készített, használt pedagógiai eszközöket.
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16. ÓVÓ VÉDŐ ELŐÍRÁSOK, AMELYEKET A GYERMEKEKNEK MEG KELL
TARTANI
A gyermek felügyelete a nevelési-oktatási intézményben:
A gyermek, testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről való gondoskodás, a
nevelési-oktatási intézménybe történő belépéstől a nevelési-oktatási intézmény jogszerű
elhagyásáig terjedő időben, továbbá a pedagógiai program részeként kötelező, a nevelésiintézményen kívül tartott foglalkozások, programok ideje alatt az óvodapedagógus és dajka
néni feladata. A nevelési-oktatási intézményben, a nyitvatartási időben, csak pedagógusmunkakörben foglalkoztatott alkalmazott tarthat foglalkozásokat. (kivétel a hitoktatás)
További szabályokat a házirend tartalmazza.

BALESETVESZÉLYT MAGÁBAN HORDOZÓ ESZKÖZÖK
HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZOKÁSOK, SZABÁLYOK,
UDVARONKÉNT, KORCSOPORTONKÉNT
KISCSOPORT:
A külső lépcsőn óvatosan kell fel és lemenni!
A csúszdára csak a létrán –kapaszkodva-szabad felmenni és ülve kell lecsúszni!
A kavicsot a csúszda mellől nem szabad elvinni a betonra!
A falovacskára csak ketten mászhatnak fel, egymást nem lökdösve!
A babaház kerítésén nem szabad átmászni!
A mászókán egymásra figyelve, nem lökdösve lehet kúszni, mászni, a csúszdáján ülve
kell lecsúszni!
A hajóra a létrán szabad felmászni és ott szabad lejönni is!
A kormánykereket óvatosan kell tekerni!
Az óvoda kerítésére felmászni nem szabad!
A betonos részen a műanyag motorokkal is lehet játszani.
A lóra, padra felállni nem szabad!
Homokozóból a homokot ne vigyék el!
A szokások, szabályok a szülők jelenlétében is érvényesek!
KÖZÉPSŐ CSOPORT:
A motoron egyszerre csak egy gyermek hintázhat, körülötte távolságot tartva kell a
többieknek várakozni!
A lépegetőn óvatosan, segítséggel lehet közlekedni, egymás után!
A mászókán a 3. kötélig lehet felmászni! Az alsó fokokról le lehet ugrani a kavicsba.
A kavicsot nem lehet elvinni a mászóka alól!
A babházra a kiscsoportnál leírt szabályok érvényesek.
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NAGYCSOPORT:
A mászófán két kézzel kell kapaszkodni, a tetejére nem szabad felmászni, felülni!
A „virághintán” maximum 4 gyermek játszhat egyszerre.
A vonat tetejére nem szabad felmászni!
A fa mászóka korlátjára nem szabad felülni, leugrani sem! Ülve kell lecsúszni a
csúszdán!
A „labdadobáló” csak labdával használható!
A fém mászókánál csak a csúszócsőnél szabad leugrani, máshol nem!
A dombra nem megyünk fel, ha sár van. Ha az óvó néni ott van, le lehet gurulni.
Fára mászni akkor lehet, ha az óvó néni ott van!
A KRESZ pályán a közlekedési szabályoknak megfelelően kell haladni. Gyalogosan
csak azt megkerülve, vagy a zebrán lehet közlekedni.
A járműveket a mindenkori nagycsoportosok viszik ki és hozzák be!
Az udvarra csak akkor hozhatnak ki saját játékot a gyerekek, ha (jó idő esetén) a
szőnyegen tudnak vele játszani.
A padokat ülésre használjuk!
A rotikom billegőn egyszerre maximum két gyerek hintázhat, kívülről nem lehet
rángatni!
A lépcsőt csak felnőtt felügyeletével használhatják!
Délután a füvön focizzanak a gyerekek, hogy az érkező szülők ne zavarják őket a
játékban!
A kerítésre itt sem szabad felmászni!
BELSŐ TÉR:
Elrakunk minden olyan munkaeszközt, tárgyat, amely a gyermekek előtt hagyva
veszélyes lehet.
A bútorokat, dísztárgyakat biztonságosan rögzítjük.
A gyermekekkel megbeszéljük a játékeszközök rendeltetésszerű használatát, felhívjuk
figyelmüket arra, hogy a leesett játékok balesetveszélyesek, ezért fel kell venni a
földről, használat után mindent helyre kell rakni.
Megbeszéljük a magasra helyezett játékeszközök elkérésének, valamint mindenféle
segítség kérésének a módját.
Egymás iránti türelemre, a békés megoldásokra, egyezkedésre neveljük őket.
Felhívjuk figyelmüket a megfelelő mozgástempóra társak jelenlétében.
Megbeszéljük a vizes padló veszélyeit.
Tűzriadó próbát tartunk.
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17. AZ INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK
NYILVÁNOSSÁGÁVAL ÉS A TÁJÉKOZTATÁSI
KÖTELEZETTSÉGGEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
Az óvodavezető irodájában, az óvodavezető által hitelesített másolati példányban, illetve az
óvoda alapítványának honlapján (www.gyermekmosoly60.hu) elérhetők a következő
alapdokumentumok:
Az intézmény pedagógiai programja
Szervezeti és Működési szabályzat
Házirend
A szülők az óvodavezetőtől kérhetnek szóbeli tájékoztatást a dokumentumokról. Erre minden
nap lehetőségük van. A szülővel történő előzetes megállapodás alapján a tájékoztatás más
időpontban is lehetséges.
A dokumentumok elhelyezéséről, a tájékoztatás idejéről, a szülők az óvoda hirdetőtábláján
kifüggesztett értesítés alapján szereznek tudomást.
A nevelési-oktatási intézményi közzétételi listában szereplő dokumentumok KIR:
a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató,
b) a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett csoportok száma,
c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési
kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá nevelési évenként az
egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a
jogosultsági és igénylési feltételeket is,
d) a fenntartó, a nevelési intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános
megállapításait

és

idejét,

a

köznevelési

alapfeladattal

kapcsolatos

–

nyilvános

megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami
Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
nyilvános megállapításait,
e) a nevelési intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben,
tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,
f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó
jogszabályok megtartásával,
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g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza.

18. AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT PAPÍRALAPÚ
NYOMTATVÁNYOK HITELESÍTÉSÉNEK RENDJE
Az egyes iratkezelési feladatok ellátása az óvodavezető és az óvodatitkár között megosztottan
történik.
Az adatok rögzítésének szabályai:

Az irat útja pontosan követhető, ellenőrizhető és visszakereshető legyen.
Szolgálja az óvoda rendeltetésszerű működését, feladatainak eredményes és
gyors megoldását.
Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványaink:
felvételi-előjegyzési napló
felvételi- mulasztási napló
óvodai csoportnapló
a gyermeki fejlődést nyomon követő dokumentáció
Hitelesítési rend:
a lapok szigorúan sorszámozottak
pontos lapszám megjelenítése az első oldalon
az óvodavezető aláírásával hitelesített
az óvoda körbélyegzőjével ellátott
összefűzött és leragasztott
bélyegzővel lepecsételt
A/4 formátum
Csoportnapló: Elektronikusan készül, kitöltése számítógéppel és kézzel írottan történik.
Nagy Jenőné: Nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program csoportnapló formátumát
használjuk.
A csoportnapló kezelési rendje:
Minden csoport saját pen- drive USB eszközön tárolja az aktuális naplót. Év végén az
összefűzött, lepecsételt naplót a vezető szedi össze, és az adatkezelési szabályzatnak
megfelelően kerül tárolásra.
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A csoportnapló nyomtatási rendje:
Nevelési év kezdésre (szeptember 1.):
fedőlap, nyitó oldal, névsor, gyerekek születésnapja, hetirend, napirend, szervezett
tanulás formái, tevékenységekhez alkalmazott szimbólumok, nevelési terv I. félév
Őszi tevékenységi terv
gyermekvédelmi munka, gyerekek növekedése
családlátogatások, család és óvoda kapcsolata, ellenőrzések, hivatalos látogatások,
biztonságos intézmény
Eseményterv- szervezési munkák: adott hónap 1-je
Őszi tevékenységi terv értékelése: november 30.
Téli tevékenységi terv tervezés: december 1.
Féléves értékelés, szociometria I. félév, nevelési terv II. félév: január 15.
Téli tevékenységi terv értékelés, tavaszi tevékenységi terv: március 1.
Tavaszi tevékenységi terv értékelés: május 31.
Nyári tevékenységi terv: június 1.
Nevelő munka éves értékelése, nevelési terv II. félév értékelése, szociometria II. félév:
június 15.
A csoportnapló mellékletei:
gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentum (gyermektükör)
heti tervek
projektrendszerű tervezések
rajzos diagnosztikák
A gyermekek fejlődését nyomom követő dokumentum (gyermektükör):
Elektronikus úton készült, kézi írással kitöltött dokumentum. Nyomtatott, oldalszámozott,
pecséttel hitelesített, lefűzött, A/ 4 formátumú. Három nevelési év után kerül irattárba, az
iratkezelési szabályzatban meghatározottak szerint.
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19. REKLÁMTEVÉKENYSÉG SZABÁLYAI
Az intézményben tilos a reklámtevékenység.
Ez alól kivételt képez:
Ha a reklám a gyermekeknek szól és egészséges életmóddal és a környezet védelmére
neveléssel összefüggő.
továbbá közéleti és kulturális tevékenység vagy esemény,
valamint az oktatási tevékenység reklámjára,
valamint az ilyen tevékenységet folytató,
illetve ilyen eseményt szervező, vagy annak megvalósulásához bármilyen formában
hozzájárulást nyújtó vállalkozás nevének, védjegyének vagy egyéb megjelölésének az
adott tevékenységgel, eseménnyel közvetlenül összefüggő megjelenítése..

Az intézmény dolgozói továbbá ügynökök, üzletszerzők, vagy más személyek az óvoda
területén kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak. (kivéve: az óvoda által
megszervezett könyv-, illetve játékvásár esetén.)
Az óvoda helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom, vagy párthoz kötődő
szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az óvoda ellátja a gyermekek
felügyeletét párt, vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú
tevékenység nem folytatható.
Intézményi rendezvényeken a kereskedők árusításával kapcsolatos eljárásrend:
A nevelési-oktatási intézményben, valamint a nevelési-oktatási intézményen kívül a
gyermekek, részére szervezett rendezvényeken, a népegészségügyi termékadóról szóló
2011. évi CIII. törvény hatálya alá tartozó, továbbá alkohol- és dohánytermék nem
árusítható. A nevelési-oktatási intézményben, valamint a nevelési-oktatási intézményen
kívül, a gyermekek részére szervezett rendezvényeken alkohol- és dohánytermék nem
fogyasztható.
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20. EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSELÉSE
A dolgozók kiválasztása, betanítása:
Célja: Az óvodában dolgozók az újonnan érkező munkatárs, munkavégzéséhez szükséges
elvárásaikat fogalmazzák meg. Ezek az elvárások egy kiválasztási szempontlistában kerülnek
megfogalmazásra.
Alkalmazási terület: Óvodapedagógus és egyéb alkalmazottak körére kiterjedő.
Új munkatársak kiválasztási szempontlistája:
Óvodapedagógus:
Minimum elvárás: A pályázó feleljen meg a képesítési követelményeknek.
Intézményi elvárás:
Rendelkezzen olyan egyéb végzettséggel vagy ismeretekkel, amely az óvodai
tevékenységben

hasznosítható.

(pl.:

hangszertudás,

logopédiai

ismeretek,

számítógépes ismeret, dráma pedagógia)
A benyújtott pályázat formai és tartalmi elemei megfelelőek legyenek.
Érezzen affinitást az adott korcsoporttal való foglalkozásra, tevékenységekre.
Legyenek jó referenciái. (ha volt munkaviszonya)
Legyen ismerete az alternatív programokról. Kiemelten: Nagy Jenőné: Óvodai
Nevelés a Művészetek Eszközeivel
Fogadja el az óvoda alapértékeit. (humánum, kreativitás gyermekszeretet, tolerancia
stb.)
Törekedjen gondolatainak érzéseinek hiteles közvetítésére és befogadóként a pontos
közléssel megegyező értelmezésre.
Rendelkezzen pozitív életszemlélettel.
A pedagógiai programban megfogalmazott óvodaképpel, óvodapedagógus képpel,
gyermekképpel lehetőség szerint azonosuljon, fogadja el, fejezze ki tetteivel,
érzéseivel.
Legyen igénye az önképzésre, szervezett továbbképzésen való részvételre.
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Egyéb alkalmazottak:
Minimum elvárás: a pályázó feleljen meg a képesítési követelményeknek.
Betanulási rend: Az új munkatárs betanulása mentor segítségével történik, aki az adott
tevékenységet végző alkalmazottak csoportjának vezetője. Ha a munkakört egy ember látja el,
a mentor az óvodatitkár.
Betanulási rend:
Alapja: a mentori rendszer.
Az óvodavezetés, a mentori szempontsor figyelembevételével kiválasztja és felkéri az arra
alkalmas óvodapedagógust a mentori munka elvégzésére.
A mentor kiválasztásának szempontjai:
A mentor legalább 5 éve dolgozzon az óvodában.
A mentor magas szinten ismerje és alkalmazza a pedagógiai programot.
A nevelőtestületben szakmai megbecsülésnek örvendjen.
A mentor a munkáját mentori megbízólevél alapján végzi, amely tartalmazza feladatait. A
munka egy nevelési évre szól.
A mentor feladatai:
Segítsen a munkaköri leírás értelmezésében.
Ismertesse meg a helyi szokásokat, hagyományokat.
A mentor tevékenysége a betanulás időtartamára terjed ki.
Az új munkatárs feladatai:
Átadott dokumentumokat önállóan tanulmányozza.
Folyamatosan konzultáljon a mentorral.
Szakmai fejlesztés
Célja:

minél

magasabb

színvonalú

szakmai

munka

végzése.

A továbbképzésekkel törekszünk arra, hogy minél több pedagógusunk az intézmény
igényeinek megfelelő szakvizsgát szerezzen. Erősítsük munkatársainkban az önképzés
igényét, támogatjuk és ösztönözzük az innovációs folyamatokat. Szakmai kapcsolatainkat
igyekszünk kiterjeszteni a Megyei Regionális és Országos Egyesületekkel.
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Emberi erőforrások értékelése, ösztönző rendszer működtetése:
Célja: Az erkölcsi és anyagi elismeréssel, az eredményes munkavégzés hatékonyságának
növelése.
A partnerközpontú működéssel a munkatársak minél nagyobb elégedettségének kialakítása.
Az odaítélés eljárásrendjét a melléklettartalmazza.
gyermekmosoly- díj
legaktívabb dolgozó
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21. A FAKULTATÍV HIT ÉS VALLÁSOKTATÁS FELTÉTELEINEK
BIZTOSÍTÁSA
Az óvoda biztosítja a szülő kérése alapján a gyermek számára a történelmi egyházak
által szervezett fakultatív hit-és vallásoktatást.
Ehhez szükséges az óvoda és az egyház között létrejött együttműködési megállapodás,
az egyház által biztosított hitoktató.
Az óvodával kötött megállapodás alapján a hitoktatás nem zavarhatja az óvodai életet,
a nevelés folyamatát. Az óvoda biztosítja a tevékenységhez szükséges feltételeket.
Az óvodában, tiszteletben kell tartani a gyermekek, szülők, alkalmazottak lelkiismereti
és vallásszabadságát.
A hit és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához írásban ki kell kérni a
szülői szervezet véleményét.

22. HIVATALI TITOK MEGŐRZÉSE
Hivatali titoknak minősül:
amit a jogszabály annak minősít,
a dolgozó személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok,
a gyermekek és a szülők személyiségi jogaihoz fűződő adatok,
továbbá, amit az óvoda vezetője az adott ügy, vagy a zavartalan működés biztosítása,
illetve az óvoda jó hírnevének megőrzése érdekében vezetői utasításban, írásban annak
minősít.
Amennyiben adott esetben, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll
fenn, nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, melyek hivatali titoknak
minősülnek, és amely nyilvánosságra kerülése az óvoda érdekeit sértené.
A hivatali titok megsértése súlyos vétségnek minősül. Az óvoda valamennyi dolgozója
köteles a tudomására jutott hivatali titkot megőrizni a munkaviszony megszűnése estén is.
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23. A TELEFONHASZNÁLAT ELJÁRÁSRENDJE
A dolgozó a mobil telefonját a gyermekekkel való foglalkozás teljes idejében, néma
állapotban tarthatja magánál.
Az intézményi vonalas telefon kivételes, sürgős esetben használható magáncélra.
A pedagógus a gyermekek között munkaidejében mobiltelefonját magáncélú
beszélgetésre sem a csoportszobában sem az udvaron nem használhatja.
Munkaideje alatt tartózkodjon a közösségi oldalak látogatásától minden dolgozó.

24. AZ ÓVODAVEZETŐ ÉRTÉKELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE
A nevelési-oktatási intézményvezető munkáját a nevelőtestület és a szülők közössége
a vezetői megbízásának második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan
kérdőíves felmérés alapján értékeli.
Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés az intézményvezető munkájának
ellenőrzése és értékelése során a kérdőíves felmérés eredményét is figyelembe veszi.
Az intézményi önértékelési programban meghatározottak szerint zajlik.

25. GYERMEKVÉDELMI MUNKA MEGSZERVEZÉSE, ELLÁTÁSA
Az

óvoda

vezetője

és

az

óvodában

dolgozók

közreműködnek

a

gyermek

veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében.
Az óvodavezető felel a gyermekvédelmi munka megszervezéséért és ellátásáért. A
nevelőtestület minden tagjának feladata a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkák
elősegítése.
Az óvodavezető gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatai:
Elősegíteni a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába kerülését.
A problémákat, a hátrányos helyzetet okozta tüneteket, az okokat felismerni, és ha
szükséges szakember segítségét kérni.
Rendszeres óvodalátogatást figyelemmel kísérni.
Rendszeres családlátogatások végzése a csoport óvodapedagógusaival.
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A családok szociális és anyagi helyzetének figyelembevételével, a különböző
támogatásokhoz való hozzájutást javaslatával elősegíteni.
Az új és pályakezdő óvónők részére, a gyermekvédelmi munkához segítség nyújtás
megszervezése.
Az óvodavezető együttműködik a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi
Szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó, feladatot ellátó más
személyekkel, intézménnyel és hatóságokkal.
A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálattal esetmegbeszéléseken való
részvétel.
Az óvodavezető minden esetben köteles kikérni, a Szociális, Gyermekjóléti és
Egészségügyi Szolgálata véleményét, ha a szülő az 5. életévét betöltött gyermek
esetében felmentést kér a gyermeke rendszeres óvodába járása alól.
A gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változását rendszeresen figyeli és
azt a dolgozók tudomására hozza.
Fontos feladata, hogy segítse és szorgalmazza a veszélyeztetettség, a hátrányos helyzet
kritériumainak intézményi szintű megállapítását.
Ha a gyermek veszélyeztetettségének megakadályozása érdekében tett óvodai
intézkedési lehetőségek kimerültek, köteles felvenni a kapcsolatot az illetékes
szervekkel. Intézkedést kér azoktól a szakemberektől (Szociális, Gyermekjóléti és
Egészségügyi Szolgálat, védőnő, orvos, jegyző), akik illetékesek a gyermek
problémáinak megoldásában.
Évente legalább egyszer egyeztet a jegyzővel.
Az intézményi faliújságon ki kell függeszteni a gyermekvédelmi feladatokat ellátó
intézmények címét, telefonszámát. A nevelési évet nyitó szülői értekezleten az óvoda
vezetője tájékoztatja a szülőket az óvodai intézmény gyermekvédelmi feladatairól.
Az óvodavezető gyermekvédelmi felelőst jelöl ki az intézményben, a felelősség
azonban a vezetőé.
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26. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat csak a nevelőtestület és az alkalmazotti
közösség elfogadásával, az Óvodai Szülői Közösség véleménynyilvánításával, az
intézményvezető jóváhagyásával lép hatályba.
A hatálybalépéssel egyidejűleg érvényét veszti az óvoda 2013. 08. 31. érvényes
Szervezeti és Működési Szabályzata.
A hatályba lépett Szervezeti és Működési szabályzatot meg kell ismertetni azokkal, akik
kapcsolatba kerülnek az óvodával, és meghatározott körben használják helyiségeit.
A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az óvoda
valamennyi alkalmazottjára kötelező, megszegése esetén az óvodavezető munkáltatói
jogkörében intézkedhet.

A Szervezeti és Működési szabályzat módosítását kezdeményezheti:

A fenntartó,
A nevelőtestület,
Az óvodavezető,
A szülői közösség,
Jogszabályi kötelezettség.

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell.
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Munkaköri leírások
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Bélyegző lenyomat:
Körbélyegző:

Lenyomat:
Középen: Magyar Köztársaság
címere,
Körben: Hatvani Százszorszép

Hatvani Százszorszép Óvoda

Óvoda

3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.

3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.

Hosszú bélyegző:

Lenyomat
Megnevezés, cím:
Hatvani Százszorszép Óvoda

Hatvani Százszorszép Óvoda
3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.

3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.
Tel./Fax: 06-37/342 - 404

Megnevezés, cím:
Hatvani Százszorszép Óvoda

Hatvani Százszorszép Óvoda
3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.

3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.
Adósz:15792754-2-10
Tel./Fax: 06-37/342 - 404

Középen: Magyar Köztársaság
Kisméretben, pedagógus igazolvány

címere,

érvényesítéséhez

Körben: Hatvani Százszorszép
Óvoda

Hatvani Százszorszép Óvoda
3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.
3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.

Az intézményi bélyegzők használatára jogosult személyek neve, beosztásuk:
1. Óvodavezető
2. Az óvodavezető helyettes
3. Óvodatitkár korlátozottan
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AZ ÓVODÁNK SZERVEZETI STRUKTÚRÁJA

Fenntartó

Óvoda vezető

Óvoda vezető helyettes

Óvoda Titkár

Nevelő testület

Rendszergazda

Pedagógiai munkát segítők

Dajka

Pedagógiai asszisztens
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ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
A Hatvani Százszorszép Óvoda nevelőtestülete
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
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek (a továbbiakban: Nktv.) való
megfelelés érdekében, továbbá
a Hatvani Százszorszép Óvodával kapcsolatba kerülő természetes személyek adatainak
fokozott védelme, illetve ezen adatok jogszerű, tisztességes és átlátható kezelése, valamint
felhasználása módjának meghatározása céljából, az alábbi szabályzatot alkotja.

Az adatkezelés irányelvei
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára
átlátható módon kell végezni.
A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges
mértékű lehet.
A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes
adatokat haladéktalanul törölni kell.
A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását
csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő
tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre
vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.
A szervezet adatkezelést végző alkalmazottja fegyelmi, kártérítési, szabálysértési és
büntetőjogi felelősséggel tartozik a személyes adatok jogszerű kezeléséért. Amennyiben az
alkalmazott tudomást szerez arról, hogy az általa kezelt személyes adat hibás, hiányos, vagy
időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni, vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős
munkatársnál kezdeményezni.
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A Szabályzat célja és hatálya
Jelen Szabályzat célja, hogy a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan,
Hajós Alfréd utca 3.; OM azonosító: 201484) 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
1.

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. fejezetben 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

az Óvodával munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb
jogviszonyban álló természetes személyekre,

az Óvodával tanulói jogviszonyban álló természetes személyekre, illetve –
kiskorú személy esetén – törvényes képviselőikre,

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,

azon természetes személyek személyes adataira, akik az (a), illetve (b)
alpontokban meghatározott jogviszonyt kívánnak az Óvodával alapítani, illetve
– kiskorú személy esetén – törvényes képviselőikre,

minden olyan személyre, aki az Óvoda használatában álló domain alatt
üzemeltetett honlapot (www.gyermekmosoly60.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.
5.



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
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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,
d)
választott óvodai csoport,
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

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.
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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) pedagógus igazolvány száma,
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
j) munkakör megnevezése (óraadó által tartott foglalkozás),
k) munkáltatóra vonatkozó adatok, ennek keretében:
l) munkáltató megnevezése, címe, OM azonosítója
m) munkavégzés helye,
n) munkaviszony, illetve foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony kezdetének ideje,
időtartama, megszűnésének jogcíme és ideje,
o) vezetői beosztás,
p) besorolás,
q) munkaidő mértéke,
r) tartós távollét időtartama
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s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
aa)
bb)

lakcím,
elektronikus levelezési cím,
előmenetellel, pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel, pedagógus
kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére vonatkozó adatok,

továbbképzéssel

szakmai gyakorlat ideje,
akadémiai tagság,
munkaidő-kedvezmény ténye,
minősítő vizsga kinevezési (munka) szerződésben rögzített határideje, jelentkezési
időpontja, a minősítő vizsga és a minősítési eljárás időpontja és eredménye,

cc)
dd) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés időpontja, megállapításai.
12. Az Óvoda a 13. 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.gyermekmosoly60.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 alfejezetben 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 személyre
szabott tartalom kialakítása és statisztikai adatgyűjtés. Az Óvoda által végzett
adatkezelés további célja, hogy a Felhasználókat azonosítani, a honlap használata
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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;
b. Felhasználó által használat IP cím.
E felhasználói adatok kezelésének kizárólagos célja, hogy az Óvoda
honlaplátogatottsági 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.

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
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a. kizárólag az érintettől származó, konkrét célra irányuló adatkezeléshez való
önkéntes hozzájárulása esetén; vagy
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 alfejezetekben 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 alfejezetben meghatározott
személyes adatok alapján az Óvoda ún. összesített tanulói nyilvántartást is köteles
vezetni, amely csoportonként csoportosítva tartalmazza – az Óvoda adatain túl – a 11.
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 alfejezetben
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:
d. az Óvodával munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb
jogviszonyban álló olyan személy, akinek munkaköri kötelezettsége teljesítése
érdekében elengedhetetlen a személyes adatot tartalmazó iratba való
betekintés,
e. személyes adat jogosultja,
f. olyan személy, aki számára betekintetéshez való jogot jogszabály biztosítja, és
e jogosultságát az Óvoda vezetője előtt megfelelően igazolta
23. Az Alkalmazottakkal kapcsolatos adatkezelés alfejezetben 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:
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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,
e)
munkavállaló (foglalkoztatott) által önkéntesen, külön írásbeli hozzájárulásával
átadott iratok.
24. A Honlap-látogatáshoz kapcsolódó adatkezelés alfejezet 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.
b.
c.
d.
e.

a személyes adataik kezelésének tényéről, céljáról, jogalapjáról, időtartalmáról,
az adattovábbítás szabályairól,
a személyes adatok módosításának, illetve törlésének lehetőségéről,
az adatkezelő Óvoda, illetve képviselője nevéről és elérhetőségéről, valamint
a jogorvoslati lehetőségekről (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság, bíróság).

A tájékoztatás megadásáért, illetve megküldéséért, továbbá a jelen Szabályzat
www.gyermekmosoly60.hu oldalon történő elérhetővé tételéért az Óvoda 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 Óvoda vezetőjének képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett
személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.
29. Az Óvoda vezetője köteles az Óvoda adatkezelési tevékenységéről nyilvántartást
vezetni, amely a következőket tartalmazza:
a. az Óvoda mind adatkezelő neve és elérhetőségei, továbbá az Óvoda 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.
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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 adatkezeléssel szembeni jogorvoslati lehetőségeiről felvilágosítást,
illetve betekintetést kérni. Felvilágosítás, illetve betekintés iránti kérelmét a személyes
adatok jogosultja az szazszorszep60@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 az szazszorszep60@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 Óvoda vezetőjéhez
fordulni. Az Óvoda 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 Óvoda 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.
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A panasz elutasítása esetén a panasz előterjesztőjét tájékoztatni kell jogorvoslati
lehetőségeiről (így különösen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
valamint bíróság eljárása)
36.
A panaszról, illetve az elbírálása során keletkezett tájékoztatásról az Óvoda vezetője
jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelynek első példányát az adatkezelés helyén, második
példányát az Óvoda vezetőjénél kötelező öt évig megőrizni.

Adatok továbbításának rendje
37.
A 12. 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.
38.
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.
39.
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,
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d. az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések, illetve a pedagógusok minősítő
vizsgájának, minősítő eljárás lefolytatása érdekében; valamint
e. statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon
jogosult.
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.
40.
Az Óvoda kezelésében és tárolásában álló személyes adat továbbítására kizárólag az
Óvoda vezetője jogosult.
41.
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.
42.
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 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 (66. pont) szerződés keretében, szerződésből eredő
kötelezettsége teljesítéséhez feltétlenül szükséges mértékben.
a)

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 vonatkozásában.
43.
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.
44.
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.
45.
Az adattovábbításról az Óvoda vezetője jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelynek
első példányát az adatkezelés helyén, második példányát az Óvoda vezetőjénél kötelező öt
évig megőrizni.
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Adatbiztonsági szabályok
46.

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.
47.

Óvoda által kezelt, illetve őrzött személyes adatokat az Óvoda a következőképpen

tarthatja nyilván:

48.

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.
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.
49.

A honlap-látogatáshoz kapcsolódó adatkezelés alfejezet szerinti – használatával

összefüggésben önkéntesen átadott és az Óvoda által kezelt valamennyi személyes adatot az
Óvoda kizárólag elektronikusan a hírlevél szolgáltatás számára külön-külön létrehozott,
egyenként egységes elektronikus adatbázisban kezeli.
50.

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.
51.

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
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Óvoda azt a technikai megoldást tudja választani ezek lebonyolításához, amely a személyes
adatok védelmének magasabb szintjét garantálja.
52.

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.
Adatvédelmi tisztviselő
Adatvédelmi tisztviselő kijelölése kötelező az alábbi kritériumok alapján:
 az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik,
kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat;
 az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket
foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél vagy céljaiknál fogva az
érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik
szükségessé;
 az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok büntetőjogi
felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó
adatok nagy számban történő kezelésére vonatkoznak.
Amennyiben adatvédelmi tisztviselő kijelölése kötelező, akkor arra az alábbi szabályok
vonatkoznak:
Az adatvédelmi tisztviselőt szakmai rátermettség és különösen az adatvédelmi jog és
gyakorlat szakértői szintű ismerete, valamint az adatkezelés ellátására való alkalmasság
alapján kell kijelölni.
Az adatvédelmi tisztviselő az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó alkalmazottja is lehet, de
szolgáltatási szerződés keretében is elláthatja feladatait.
Az adatkezelőnek vagy az adatfeldolgozónak kötelező közzétenni az adatvédelmi tisztviselő
nevét és elérhetőségét, és azokat a felügyeleti hatósággal is közölni kell.
Az adatvédelmi tisztviselő jogállása
Az adatkezelőnek biztosítania kell, hogy az adatvédelmi tisztviselő a személyes adatok
védelmével kapcsolatos összes ügybe megfelelő módon és időben bekapcsolódjon. Biztosítani
kell, hogy az adatvédelmi tisztviselő szakértői szintű ismereteinek fenntartásához szükséges
források rendelkezésre álljanak.
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Az adatvédelmi tisztviselő a feladatai ellátásával kapcsolatban utasításokat senkitől nem
fogadhat el. Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az adatvédelmi tisztviselőt feladatai
ellátásával összefüggésben nem bocsáthatja el és szankcióval sem sújthatja. Az adatvédelmi
tisztviselő közvetlenül az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó legfelső vezetésének tartozik
felelősséggel.

Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és jogaik gyakorlásához kapcsolódó
valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak.
Az adatvédelmi tisztviselőt feladatai teljesítésével kapcsolatban titoktartási kötelezettség vagy
az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség köti.
Az adatvédelmi tisztviselő más feladatokat is elláthat, de a feladatokkal kapcsolatban
összeférhetetlenség ne álljon fenn.
Az adatvédelmi tisztviselő feladatai
 Tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az
adatkezelést végző alkalmazottak részére;
 ellenőrzi az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok védelmével
kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést;
 kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint
nyomon követi a hatásvizsgálat elvégzését;
 együttműködik a felügyeleti hatósággal.

Adatvédelmi incidens
53.

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.
54.

Adatvédelmi incidens esetén az Óvoda nevében az Óvoda 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.
55.

A bejelentésnek a következőket kell tartalmaznia:
a) az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és érintett adatok kategóriái és
hozzávetőleges számuk,
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b) az Óvoda, valamint az Óvoda vezetőjének neve és elérhetősége
c) az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények,
d) az adatvédelmi incidens orvoslására, következményei enyhítésére tett vagy tervezett
intézkedések ismertetése
56.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a személyes adat

jogosultjának jogaira és szabadságaira, úgy az Óvoda nevében az Óvoda vezetője
haladéktalanul köteles az adatvédelmi incidensről az érintettet tájékoztatni.

Adatkezeléssel foglalkozó alkalmazottak köre és hatásköre
57.

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.
58.

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.
59.

A jelen Szabályzatban meghatározott kötelezettségek – kötelezettek általi –

teljesítéséért az Óvoda vezetője felelős. Az Óvoda vezetőjének jelen Szabályzatból eredő
hatásköre különösen:

60.

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 fejezetben 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
(31-32. pontok), módosítási, illetve törlési kérelem teljesítése (34. pont),
panaszok elbírálása (35-38. pontok),
e. az érintett személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulása megadásának
egyedi kérelemre történő igazolása,
f. 29. pont szerinti nyilvántartás vezetése,
g. 56. és 58. pontok szerinti bejelentés, illetve tájékoztatás megadása,
h. jelen Szabályzatra vonatkozó mindenkori jogszabályi rendelkezések vizsgálata
és a módosítások átvezetése (95. pont)
Amennyiben az Óvoda az adatkezelést saját alkalmazottai útján nem tudja elvégezni,

úgy jogosult azt külső szervezet útján, megbízási jogviszony keretében ellátni. A megbízási
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szerződésbe a felek kötelesek külön meghatározni a titoktartási kötelezettség teljesítésére,
illetve megszegése következményeire vonatkozó rendelkezéseket. Az Óvoda által megbízott
adatfeldolgozó szervezet további adatfeldolgozó igénybevételére nem jogosult.
61.

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 Óvoda vezetőjének az szazszoszep60@gmail.com email címen vagy
bejelentése papír alapú előterjesztése útján.

Az adatkezelés és továbbítás intézményi rendje
62.

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

helyettese, az Óvoda pedagógusa feladatköre vagy megbízása szerint, az Óvoda gyermek és
ifjúságvédelmi felelőse, az Óvoda balesetvédelmi felelőse, az Óvoda óvodatitkára.
63.

Az Óvodában adatkezelést végző óvodavezető helyettesnek, vagy megbízott

személynek az adatfelvételkor tájékoztatni kell a szülőt arról, hogy az adatszolgáltatás
kötelező vagy önkéntes.
64.

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

adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező, amelyet az iraton a szülő aláírásával együtt
fel kell tüntetni (foglalkozás, munkahely, TAJ szám stb.). Az önkéntes adatszolgáltatási körbe
tartozó adatok gyűjtéséről az intézményvezető határoz.
65.

Az “Előjegyzési naplóba” az adatokat a jelentkezéskor a szülőtől az Óvoda vezetője

vagy helyettese jelenlétében az arra kijelölt személyek (óvodatitkár) veszik fel. Az
“Előjegyzési naplók” biztonságos elhelyezéséről az Óvoda 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 “Gyermektükör”szolgál.

69.

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésében közreműködő

fejlesztőpedagógusok, gyógy-testnevelők az erre a célra rendszeresített nyomtatványokat,
illetve naplókat vezetik.
70.

A gyermekvédelem körébe tartozó nyilvántartást a “Gyermekvédelmi Naplóban”

rögzíti a kijelölt gyermekvédelmi felelős.
71.

Az Óvoda vezetőjének feladatai:
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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,
g. köteles
gondoskodni
az
adatok
megfelelő
eljárásban
történő
megsemmisítéséről, ha azok nyilvántartása már nem tartozik a köznevelési
törvényben és jelen Szabályzat 9. pontjában leírt célok körébe.
A pedagógus a gyermek haladásával, magatartása és szorgalma értékelésével,

hiányzásával összefüggő adatokat közölheti a szülővel.
73.

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.
74.

Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt

Titoktartási kötelezettség
75.

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.
76.

A kiskorú gyermek szülőjével közölhető minden gyermekével összefüggő adat,

kivéve, ha az adat közlése súlyosan sértené vagy veszélyeztetné a gyermek érdekét.
77.

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.
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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.
79.

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.
80.

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.
81.

A köznevelésről szóló törvényben meghatározottakon túlmenően a gyermekkel

kapcsolatban adatok nem közölhetők.
82.

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.
83.

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

intézményvezető, útján – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény
17. §a-sára 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.
84.

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.
85.

Adattovábbításra az Óvoda vezetője és – a meghatalmazás keretei között – az általa

meghatalmazott vezető vagy más alkalmazott jogosult.
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Központi nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelés és adattovábbítási
kötelezettség
86.

A köznevelés információs rendszere

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.
87.
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.
88.

A KIR adatkezelője oktatási azonosító számot ad ki annak,

89.

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,
e)
akit óraadóként foglalkoztatnak.
Egy személynek csak egy oktatási azonosítója lehet, ennek biztosítása érdekében a

KIR személyi nyilvántartása, valamint a felsőoktatási információs rendszer hallgatói és
alkalmazotti személyi törzsének adatállománya összekapcsolható.
90.

KIR információs rendszer a következő gyermek- és tanulói adatokat tartalmazza:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
91.

nevét,
nemét,
születési helyét és idejét,
társadalombiztosítási azonosító jelét,
oktatási azonosító számát,
anyja nevét,
lakóhelyét, tartózkodási helyét,
állampolgárságát,
sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége
tényét,
diákigazolványának számát,
jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy magántanuló-e, tanköteles-e,
jogviszonya szünetelésének kezdetét és befejezésének idejét,
jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét,
nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját,
jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,
nevelésének, oktatásának helyét,
felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatokat,
tanulmányai várható befejezésének idejét,
évfolyamát
A gyermek nyilvántartásból személyes adat - az érintetten kívül - csak a

gyermek jogviszonyhoz kapcsolódó juttatás jogszerű igénybevételének megállapítása
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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.
92.

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.
93.

A tanuló nevelési-oktatási intézményének megállapítása, a tanítási napon a tanítási

órától vagy az óvoda által szervezett kötelező foglalkozástól való távolmaradás
jogszerűségének ellenőrzése, valamint a nevelési-oktatási intézménnyel és a tanuló szülőjével,
törvényes képviselőjével való kapcsolatfelvétel céljából az adatok a rendőrség részére
továbbíthatók.
94.

KIR információs rendszer a következő alkalmazotti adatokat tartalmazza:

a.
nevét, anyja nevét,
b.
b. születési helyét és idejét,
c.
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, PhD megszerzésének idejét,
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,
l.
munkaidejének mértékét,
m.
tartós távollétének időtartamát.
95.
Óraadó esetében a munkakörként az oktatott tantárgy, foglalkozás megnevezését kell
megadni.
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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.
97.

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.
98.

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 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.
99.
a)

A pedagógus igazolvány
A munkáltató a pedagógus-munkakörben, a pedagógiai előadó és pedagógiai
szakértői munkakörben, továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, a szabadidőszervező és a pedagógiai felügyelő munkakörökben 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.

A Szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése
100.

A jelen Szabályzat az Óvoda fenntartója jóváhagyásával lép hatályba.

101.

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 Óvoda vezetője köteles a
www.gyermekmosoly60.hu honlapon e Szabályzatnak közzététele útján tájékoztatni
az érintetteket.
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Az Óvoda nevelőtestülete ezennel felhatalmazza az Óvoda vezetőjét, hogy a

jelen Szabályzattal összefüggő jogszabályok módosításait mindenkor átvezesse és a
Szabályzat hatályosított változatát a www.gyermekmosoly60.hu honlapon közzétegye.

Záró rendelkezések
103.

Amennyiben a jelen Szabályzat szerint kiskorú személy nyilatkozat tételére köteles

vagy jogosult, úgy a cselekvőképtelen kiskorú helyett és nevében törvényes képviselője jár el,
a korlátozottan cselekvőképes kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes
képviselője hozzájárulására szükséges.

Záradék
Jelen Adatkezelési Szabályzatot az óvoda nevelőtestülete a 2018. október hó 25 napján
megtartott határozatképes értekezletén elfogadta.

Kelt, Hatvan, 2018.év október hó 30. nap
……………………………………
Nagy Zsolt Dezsőné
Intézményvezető
A Hatvani Százszorszép Óvoda fenntartója – nyilatkozom arról, hogy jelen Adatkezelési
Szabályzatot jóváhagyom.

Kelt: Hatvan, …….. év ……. hó …... nap

…………………………………
A fenntartó nevében

A szülői közösség képviseletében nyilatkozom arról, hogy jelen Adatkezelési Szabályzat
gyermekekre és szülőkre vonatkozó rendelkezéseit a szülői közösség véleményezte.

Kelt: Hatvan, 2018 év október hó 30 nap

…………………………………
Szülői Szervezet képviselője

Kelt: Hatvan, 2018. november
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Az év legaktívabb pedagógus díjának adományozási folyamata:

Díjazottak köre: óvodapedagógusok
Értékelési szempont: kiemelkedő szakmai és emberi magatartás
Szavazók köre: teljes alkalmazotti kör
Döntésre jogosultak: óvodavezető
Elismerés formája: jutalom, oklevél
Díjazottak létszáma: egy óvodapedagógus
Átadási idő: minden év pedagógus napján
Díjazás folyamata:
1.

A díj megszavazása a pedagógusnapot megelőző héten zajlik.

2.

Az óvodapedagógusok névsorát tartalmazó papíron szavaz minden alkalmazott, egy

név aláhúzásával.

3.

A munkatervben nevesített óvodapedagógus és dajka számlálja meg a szavazatokat.

4.

Egyenlő számú szavazat esetén, az óvoda vezetője dönt.

5.

A díj átadás a munkatársi értekezleten történik.
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Az év legaktívabb dolgozója díjának adományozási folyamata

Díjazottak köre: egyéb dolgozók
Értékelési szempont: kiemelkedő szakmai és emberi magatartás
Szavazók köre: teljes alkalmazotti kör
Döntésre jogosultak: óvodavezető
Elismerés formája: jutalom, oklevél
Díjazottak létszáma: egy egyéb dolgozó
Átadási idő: minden év pedagógus napján
Díjazás folyamata:

1.

A díj megszavazása a pedagógusnapot megelőző hétén zajlik.

2.

Az egyéb dolgozók névsorát tartalmazó papíron szavaz minden alkalmazott, egy név

aláhúzásával.
3.

A munkatervben nevesített óvodapedagógus és óvoda titkár számlálja meg a

szavazatokat.
4.

Egyenlő számú szavazat esetén, az óvodavezetője dönt.

5.

A díj átadás a munkatársi értekezleten történik.

87

Hatvani Százszorszép Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Az év legaktívabb pedagógusa
Az év legaktívabb dolgozója szakmai értékelés szempontja
1.

Gyerekekkel, felnőttekkel szeretetteljes kapcsolat kialakítása

2.

Tolerancia és a másság elfogadása gyerekeknél és felnőtteknél egyaránt

3.

A kötelező óraszámon felül a közösségért végzett munka (programok szervezése,

dolgozók aktivizálása) nem húzza vissza a csapatmunkát, pályázat írása
4.

Szakmai munka segítése

5.

Helyettesítés vállalása

6.

Példaadó magatartása (gyerekek, munkatársak, szülők felé)

7.

Óvodán kívüli segítségnyújtás

8.

Higiéniás és esztétikus környezet kialakítása, megteremtése és megőrzése

9.

Óvodapedagógus és dajka kapcsolatát a szakma iránti elkötelezettség vezérelje

10.

Az óvoda belső értékeinek növelése, azzal, hogy az etikai kódex szabályai szerint

titoktartási kötelezettsége van az óvoda belső dolgai iránt.
11. Műhelyvezető tevékenység végzése.
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GYERMEKMOSOLY DÍJ
Adományozási folyamata:
Díjazottak köre: óvodapedagógus, pedagógiai munkát segítők (a vezető kivételével).
Értékelési szempontok: a gyermekek – különösen a hátrányos, veszélyeztetett és sajátos
nevelést igénylő gyermekek – mindennapjait megszépítő dolgozók.
Szavazásra jogosultak köre: teljes alkalmazotti kör és az adott óvodába járó gyermekek szülei
(gyermekenként egy szavazattal).
Döntésre jogosultak: óvodavezető
Az elismerés formája: emlékplakett és jutalom.
Díjazottak létszáma: Két fő (óvodapedagógus vagy pedagógiai munkát segítő, emeletföldszint).
Átadás ideje: minden év decemberében.
Az adományozás folyamata:
1. A díj átadását megelőző két héttel, a munkatervben nevesített óvodapedagógus a
szavazásról szóló felhívást, az értékelési szempontokat és az óvoda létszámának megfelelő
számú szavazócédulát előkészíti.
2. A szavazás időpontját és a jelöltek neveit tartalmazó felhívást, a szavazást megelőző kettő
héttel helyezi ki az óvodában, jól látható helyen, mindenki számára elérhető módon.
3. A díj átadását megelőző héten kifüggeszti / jól látható helyen / az értékelési szempontokat
és kiosztja a csoportban dolgozó óvodapedagógusoknak a csoport létszámadatainak
megfelelően a szavazócédulákat. A szavazólapok kiosztása a szülőknek, a csoportban dolgozó
óvodapedagógusok feladata.
4. A szavazás, a díj átadását megelőző héten, hétfőtől - hétfőig zajlik (06.30- 16.45. között).
5. A jelöltek névsorát tartalmazó szavazólapon történik a szavazás. Érvényes a szavazás, ha a
szavazólapon egyetlen név van aláhúzva, azaz egyértelműen azonosítható a szavazó szándéka.
A szavazást a munkatervben nevesített óvodapedagógus felügyeli. A szavazatokat lezárt
szavazóurnába gyűjti.
6. A szavazatokat a munkatervben nevesített óvodapedagógus és óvoda titkár számolja meg.
A díjat az kapja meg, akire a legtöbb érvényes szavazat érkezik.(2 fő)
7. Egyenlő számú szavazatnál az óvodavezető dönt. A szavazó cédulákat a mindenkori
jogszabályoknak megfelelően kell kezelni.
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8. A díjat a munkatársi értekezleten kell átadni.
A GYERMEKMOSOLY DÍJ
Szakmai értékelésének szempontjai:

1.

Szeretetteljes kapcsolat kialakítása a gyermekekkel és felnőttekkel.

2.

Tolerancia és a másság elfogadása a gyermekeknél és felnőtteknél egyaránt.

3.

Örömteli, kiegyensúlyozott, sugárzó magatartás, amely megszépíti a gyermekek

mindennapjait.
4.

Törekvés a gyermekek egyéni igényeinek kielégítésére.

5.

Nyitottság és barátságosság a mindennapi munkában.

6.

Kedvességgel és optimizmussal történő példaadás mind a gyermekek, mind a szülők

és munkatársak részére.
7.

Tapintatos és diszkrét problémamegoldó képesség.
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Az információ áramlás rendje
Információ
megnevezése

Törvények
jogszabályok

Ki értesül először

Kinek adja Tovább

Tájékoztatottak köremódja

Határidő

Visszajelzés

Dokumentum
tárolásának helye

Óvodavezető

megbízott helyettes

Alkalmazotti kör,
fénymásolat

30 nap

Aláírás, szükség
esetén értekezlet

Iroda

Óvodapedagógusok
hirdető

Értekezlet előtt 3
nap

Óvodavezető

Alkalmazotti
értekezlet

Óvodavezető

Érdekvédelemmel
kapcsolatos
értekezlet

Szakszervezeti
titkár
Közalkalmazotti
tanács

Szakszervezeti
Bizalmi
Közalkalmazotti
Bizalmi

A tagság szóban

Lehetőség
szerint 1 hét

Szóbeli egyeztetés

Jelenléti ív,
jegyzőkönyv
Iroda

Munkaközösség

Munkaközösség
vezető

Munkaközösségi
Tagok

Nevelőtestület
hirdető

3 nap

Szóbeli egyeztetés

Feljegyzés,
jelenléti ív
Iroda

Felelősök

Nevelőtestület
Alkalmazotti köre
szülők

1 hét

Szükség esetén
aláírás

Rendezvények

Óvodavezető

megbízott helyettes

Jelenléti ív,
Feljegyzés vagy
jegyzőkönyv Iroda
Jelenléti ív,
jegyzőkönyv
Iroda

Nevelőtestületi
értekezlet

megbízott helyettes Alkalmazottak köre- Értekezlet előtt 3
hirdető
nap

--------
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ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA
MUNKÁLTATÓ
Név

HATVANI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA

Joggyakorló

MUNKAVÁLLALÓ
Név
Született
Anyja neve
Lakcíme
Besorolása

Közalkalmazotti bértábla szerint:

Egyéb juttatások

a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek

MUNKAKÖR
Beosztás

ÓVODAPEDAGÓGUS

Cél
Közvetlen felettes

Az óvodás korú gyermekek testi-lelki-szellemi gondozása,
nevelése, fejlesztése, fejlődésük sokoldalú elősegítése,
tevékenységük életkoruknak megfelelő irányítása.
Óvodavezető

Helyettesítési előírás

Az óvodavezető rendeli el.

MUNKAVÉGZÉS
Hely

Hatvani Százszorszép Óvoda, 3000 Hatvan, Hajós A.u.3.

Heti munkaidő

40 óra

Kötelező órák száma

32 óra

Munkaidő beosztás

Nevelési évenként a munkatervben rögzítettek szerint

KÖVETELMÉNYEK
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Iskolai végzettség,
szakképesítés
Elvárt ismeretek

Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség.

Szükséges képességek

Nevelői alkalmasság, különösen: jó kapcsolatteremtő képesség,
empátia, kedves nyílt személyiség, jó szervezőképesség.

Személyes
tulajdonságok

Pedagógusi elhivatottság, kiegyensúlyozottság, pontosság,
megbízhatóság, türelem, etikus magatartás, jó humorérzék.

Az óvodapedagógiára vonatkozó szakmai ismeretek, a
nevelőtestület jogkörébe tartozó intézményi dokumentumok,
belső szabályzatok ismerete.

A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása
Pedagógiai-szakmai feladatok (a 2011.évi CXC Köznevelési törvény előírásai alapján):
 Nevelő-fejlesztő munkáját az érvényben lévő pedagógiai alapdokumentumok
határozzák meg.
 Munkáját az óvodavezető útmutatása alapján önállóan, felelősséggel végzi.
 Felkészül a tevékenységek megtartására, elvégzi az előkészítésükkel kapcsolatos
pedagógiai feladatokat.
 Megtartja a pedagógus etika követelményeit, a munkafegyelmet, a közösségi
együttműködés normáit, összehangolt munkát végez az óvoda többi dolgozójával.
 Betartja a jogszabályok és a belső szabályzatok előírásait, az egészségügyi előírásokat,
és szakszerűen végrehajtja a pedagógiai feladatokat.
 Gondoskodik a gyermekek testi épségéről, erkölcsi védelmükről, személyiségük
fejlődéséről, képességeik fejlesztéséről, a balesetek megelőzéséről (nem hagyhat
gyermeket felnőtt felügyelet nélkül).
 A pedagógiai program alapján a gyermekek személyiségét, képességeiket változatos,
eredményes, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait figyelembe vevő
módszerekkel fejleszti.
 Figyelembe veszi az egyéni fejlődési ütemet, a hátrányos családi helyzetet, a sajátos
nevelési igényt, közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában.
 Támogatja a tehetséges gyermekeket.
 Irányítja és értékeli csoportját, naprakészen vezeti a rábízott adminisztrációt.
 Felkészülten és aktívan részt vesz az óvoda pedagógiai programjának értékelésében,
módosításában, a nevelési értekezleten, szakmai munkaközösségi és munkacsoport
foglalkozásokon, az ünnepélyeken, rendezvényeken.
 Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben és önképzésben gyarapítja.
 A pedagógiai programnak, valamint az intézmény működési dokumentumainak
megfelelően tájékoztatja a szülőket gyermekükről, együttműködik a családokkal.
 Minden nevelési év első szülői értekezletén a szülőkkel ismerteti a gyermekek
értékelési rendszerét, majd évente kétszer (január, május) írásban is értékeli a
gyermekeket és azt ismerteti a szülőkkel.
 Évente legalább kétszer kitölti a „Gyermektükröt”, mely a gyermek aktuális fejlettségi
állapotát tükrözi. Ennek alapján készíti el a gyermek fejlesztési tervét.
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 Óvja a gyermekek jogait, tiszteli emberi méltóságukat.
 Évente elkészíti, felülvizsgálja a munkájához szükséges eszközök jegyzékét, a hiányt
és az amortizációt jelenti az intézményvezetőnek.
 A napi nevelőmunkájához szükséges jogszabályokat folyamatosan figyeli, és azokat
megfelelően alkalmazza.
 Körültekintően gondoskodik a balesetveszélyes helyzetek elkerüléséről (csoportszoba,
udvar, séta, kirándulás). Baleset esetén az SZMSZ előírásainak megfelelően jár el.
 Biztosítja a nyugalmat, a szeretetteljes légkört a gyermekcsoportban.
Tanügy-igazgatási, adminisztratív teendők
 Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának tartalmát ismeri, annak elveit
munkája során betartja.
 A Pedagógiai Program és az éves munkaterv elkészítésében, esetleges módosításában
aktívan részt vesz, mint a nevelőtestület tagja. Ezek tartalmát jól ismeri, azonosul vele,
és megvalósítását magára nézve kötelezőnek tekinti.
 A szervezeti és működési szabályzatban (SZMSZ), valamint az óvoda házirendjében
megfogalmazottakat betartja, és betartatja a vele kapcsolatban álló gyerekekkel és
azok szüleivel.
 Hivatásából eredő kötelessége a rendszeres szakmai önképzés, a megújulás, a
műveltségbeli fejlődés. Ennek érdekében folyamatosan képzi magát.
 Nyomon követi a gyerekek hiányzását, naprakészen vezeti a mulasztási naplót. Az
igazolatlan hiányzásról, mulasztásáról haladéktalanul (öt nap) tájékoztatja a szülőt, a
gyermekvédelmi felelőst, majd az intézmény vezetőjét.
 Hatósági írásos megkeresésre pedagógiai szakvéleményt ír (a nevelési tanácsadó,
szakértői vagy rehabilitációs bizottság, bíróság számára).
 Naprakészen vezeti az intézmény kötelező dokumentumait. Ellenőrzésre, határidőre
átadja azokat az ellenőrzést végző személynek.
A pedagógiai munkával kapcsolatos különleges elvárások
 Nem alkalmazhat testi fenyítést, lelki terrort, illetve olyan fegyelmezési módot,
amellyel korlátozza vagy sérti a gyermek emberi méltóságának jogát.
 A gyerek személyiségi jogainak megsértését jelenti, s ezért szigorúan tilos a testi
fenyítés, a lelki terror (megfélemlítés, megalázás, csoport előtti megszégyenítés),
étkezésre való kényszerítés, levegőztetés vagy étel elvonása, elkülönítés, a játékidő
lerövidítése büntetésből vagy rossz szervezés miatt (például felesleges sorakoztatás,
várakoztatás).

JOGKÖR, HATÁSKÖR
Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak törvény és jogszabályok által
valamint az óvoda SZMSZ-ében biztosított jogokat, hatásköre és képviseleti joga az általa
vezetett gyermekcsoportra terjed ki.
M UNKAKÖRI KAPCSOLATOK
Részt vesz a nevelőtestületi, alkalmazotti értekezleteken. Az intézmény gyermekei és
dolgozói érdekében kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszik: a fenntartóval és annak
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szervezeteivel, szakmai szervezetekkel és a társintézményekkel, az áthelyező bizottságokkal,
a városi iskolákkal és kulturális intézményekkel, a szülőkkel ápolja hagyományosan kialakult
kapcsolatainkat.
FELELŐSSÉGI KÖR
Felelős kijelölt csoportjában a pedagógiai program megvalósításáért, a gyermekek
biztonságáért, a gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért.
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható:
 munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért;
 a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért;
 a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a
gyermekek jogainak megsértéséért;
 a munkaköri leírásban meghatározottak elmulasztásáért,
 a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért;
 a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért.
SZEMÉLYRE SZABOTT FELADATOK, MEGBÍZÁSOK
Személyre szólóan az adott nevelési év intézményi munkatervében kerül meghatározásra az
egyéb feladat és megbízás.
ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG
Ellenőrzése






Az SZMSZ és az éves intézményi munkaterv tartalma és ütemezése szerint.
Joga van évente legalább egyszeri ellenőrzésére, munkájáról véleményezéshez.
Ellenőrzését maga is kérheti.
Rendkívüli ellenőrzésére a naprakészség, munkafegyelem ellenőrzése esetén, illetve a
munkájával szemben felmerült ok miatt kerülhet sor.
Az ellenőrzésével kapcsolatban kialakított véleményhez írásbeli észrevételt tehet.

Ellenőrzésére jogosultak:
 Óvodavezető és helyettese
 Szakmai munkaközösség vezető
 Belső önértékelési csoport tagjai
 Külső szakértő, egyeztetett időpontban
A pedagógiai munka fejlesztése, az eredményes munka érdekében megfigyeléseket
végezhetnek a nevelőtestület tagjai / szakmai pedagógiai csoport stb./ az intézményi
munkatervben jelöltek szerint.
EGYÉB FELADATOK:
Kötött munkaidőn túl, legfeljebb heti 4 órában elrendelhető feladatok:
- a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok,
- a nevelőtestület munkájában való részvétel,
- gyakornok szakmai segítése,
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-

továbbá eseti helyettesítés
gyermekek kisérése és felügyelete korcsolyázás közben
gyermekek kisérése és felügyelete úszásoktatás közben

ZÁRADÉK
Ezen munkaköri leírás ……………-től lép életbe.
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja.
Kelt: Hatvan,
…………………………………………........
Intézményvezető
NYILATKOZAT
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy
példányát átvettem.
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.

Kelt: Hatvan,
……….……………………………………….
Munkavállaló
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DAJKA MUNKAKÖRI LEÍRÁS
I.
MUNKÁLTATÓ
Név

HATVANI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA

Joggyakorló

MUNKAVÁLLALÓ
Név
Született
Anyja neve
Lakcíme
Besorolása

Közalkalmazotti bértábla szerint:

Egyéb juttatások

a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek

MUNKAKÖR
Beosztás

DAJKA

Cél

-

Közvetlen felettes

-

Helyettesítési előírás

MUNKAVÉGZÉS
Hely
Heti munkaidő

-

A pedagógiai program eredményes megvalósítása, a
gyermekek zavartalan és folyamatos ellátása érdekében
segítse az óvodapedagógusok munkáját.
Az óvodai környezet rendjének, tisztaságának fenntartása.
Intézményvezető
30 napon belüli helyettesítést a telephelyvezető,
30 napon túli helyettesítést az óvoda intézményvezetője
rendeli el írásban.

HATVANI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA
40 óra
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II.
KÖVETELMÉNYEK
Alapkövetelmény
Iskolai végzettség,
szakképesítés
Elvárt ismeretek
Szükséges képességek

Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet.
Minimum 8 általános, új alkalmazás esetén dajkai képesítés
Az óvoda nevelési és egészségügyi előírásainak, belső
szabályzatainak ismerete.
Szeretetteljes és példaadó viselkedés gyakorlata.

Személyes tulajdonságok Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiéné, segítőkészség.
KÖTELESSÉGEK
 A munkafegyelem megtartása, Az intézményvezető utasítása alapján az óvoda nyitása
és zárása.
 Megjelenéssel/külsővel és kulturáltsággal a munkakör megfelelő szintű képviselete.
 A közösségi együttműködés formáinak betartása.
 A gyermekek jogainak óvása, emberi méltóságuk tisztelete.
 Az óvoda zavartalan működésének szükség esetén túlmunkával történő biztosítása.
 Tudásának és képességeinek megfelelő, korrekt munkavégzés.
FELADATKÖR RÉSZLETESEN – ÁLLANDÓ DAJKAI FELADATOK
A gyermekek gondozása, felügyelete
 Betartja a munkafegyelmet: a belső szabályzatokat, a közösségi élet magatartási
szabályait és az egészségügyi előírásokat.
 A nevelési év elején meghatározott csoportban az óvodapedagógussal egyeztetve
ellátja a gyermekek gondozását: szükség szerint segíti az öltözködést, vetkőzést,
tisztálkodást, az étkezést, a lefekvést, a felkelést, segíti a szokások kialakítását. A
dajkai háttérszerep követelményeit teljesíti.
 Részt vesz a gyerekek felügyeletében, a nevelésben, a rendezvényeken, alkalmazotti
értekezleteken.
 Külső foglalkozások, séták, kirándulások alkalmával a gyermekcsoportot elkíséri, az
óvónő útmutatásai szerint felügyel a gyermekekre.
 Gondoskodik a gyerekek testi épségéről, a balesetek megelőzéséről (nem hagyhat
gyermeket felügyelet nélkül).
 Türelmes, halk, szeretetteljes hangnemben beszélget a gyermekekkel, felügyel a
napközben megbetegedőre.
 A gyermekek magatartásáról, előmeneteléről a szülőknek tájékoztatást nem adhat.
Az óvodai környezet rendjének, tisztaságának fenntartása
 Az óvoda helyiségeit tisztán és rendben tartja az intézményvezető által megjelölt
területen.
 Naponta végez fertőtlenítő takarítást, portalanító lemosást.
 Előkészíti az óvodai napirend eszközeit, a pihenő időre megágyaz, étkezéskor tálal,
használat után helyre rakja a felszereléseket.
98

 Gondozza az óvoda növényeit, és alkalomszerűen: az udvarát, járdát seper, a
játszóhomokot felássa, fertőtleníti, szükség esetén locsol, óvja az óvoda tárgyait.
 Rendezi az óvoda kertjét, télen a havat eltakarítja az óvoda előtt a járdán és az udvar
szilárd burkolatú terein.
 Elvégzi a nagytakarítást (évente minimum háromszor): ablakokat, ajtókat, bútorokat,
mosható falakat, játékokat tisztít, fertőtlenít, a textíliákat kimossa, vasalja, javítja.
 A tisztítószereket elkülönítve, biztonságosan, gyermekektől elzárt helyen tárolja.
Étkezéssel kapcsolatos feladatok
 A HACCP-előírásait - az előírt minimumkövetelményeket maradéktalanul betartja.
 Az ételt a csoport létszámának megfelelően, bekészíti a csoportszobába.
 Egész nap folyamatosan gondoskodik a gyermekek számára tiszta pohárról és
ivóvízről.
 Étkezéskor (óvónővel egyeztetve) tálal, ételt oszt, segíti az étkeztetést, leszedi az
edényeket, a szennyes edényeket kihordja a konyhába.
ESETI dajkai feladatok:
 Szükség esetén a gyermekeket lemossa.
 Nyári időszakban a gyermekek fürdőzésénél, tisztántartásukban segítséget nyújt.
 Időszakonként köteles teljes nagytakarítást végezni (ünnepekhez kötődően, nyári zárás
idején, fertőző megbetegedés esetén.
 Havonta fertőtleníti a csoportszoba játékait, bútorokat, fertőző betegség esetén
azonnal.
 Meghatározott rend szerint (háromhetente) ágyneműt cserél, szükség esetén
gyakrabban.
 Évszaknak megfelelően minden reggel az udvari bútorokat letörli, időszakonként az
udvari játékokat lemossa.
 Nyári időszakban gondoskodik a szabadban történő étkezés higiéniájáról.
 Előkészíti a mozgáskotta eszközeit.
 Minden hét utolsó napján, egynapos szünetek előtt, nyári, őszi, téli szünet előtti utolsó
napon, egyéb okok miatti bezárás előtt köteles az óvoda udvarán levő vízcsapot (az
aknában) elzárni, illetve reggel megnyitni, a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt. dolgozója által megmutatottak alapján. Ennek elmulasztása
felelősségre vonással jár.
 Hiányzás esetén a vezető rendelkezése alapján köteles a helyettesítéssel kapcsolatos
feladatokat ellátni.
 A gyermekek és az óvoda biztonsága érdekében a bejárati ajtók zárva tartásáról
gondoskodik.
 Az óvoda épületét kizárólag a vezető engedélyével hagyhatja el.
 Az óvoda zárásakor meggyőződik arról, hogy az ablakok, ajtók jól be vannak zárva.
Ezután beüzemeli a riasztót, amelyhez egyedi kóddal rendelkezik.
 Az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik.
 Gondoskodik a folyosó növényeiről.
Lépcsőzetes munkakezdés szerinti feladatelosztás:
6:00 órától 14:00 óráig műszakban dolgozó dajka feladatai:
 Az irodahelyiség (lenti szinten a folyosó) teljes körű takarítása, szellőztetés az óvoda
egyéb helyiségeiben. Az ügyeleti csoporton kívül a többi csoport kulcsra zárása.
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 Étkező takarítása.
 A tízóraiztatás előkészítése és segítése mind a három csoportban.
 Tornaeszközök előkészítése, a mozgásos játékhoz a csoportszoba portalanítása, a
nagycsoportosok átkísérése a tornaterembe.
 9:30 órától a saját csoportjában tartózkodik és ellátja a gyermekek gondozásával/
felügyeletével kapcsolatos teendőket, előkészíti az aznapi gyümölcsöt.
 Udvari játéktevékenység/ levegőztetés előtt segítségnyújtás a mosdó használatában és
az öltözködésben.
 10:45-11:30-ig a csoportszoba és hozzá tartozó helyiségek (mosdó, öltöző), valamint a
személyhez rendelt helyiségek /területek takarítása és rendben tartása
 11:30 órától gyermekek fogadása az udvarról/levegőztetésből, igény szerint az
öltözködéshez segítségnyújtás.
 Ebédeltetéssel járó feladatok ellátása: ebéd betálalása, részvétel az ebédeltetés
folyamatában, edények konyhába szállítása.
 Délutáni csendes pihenő feltételeinek kialakítása: csoportszoba felmosása és
szellőztetése, fektető ágyak elhelyezése.
 13:15-14:00-ig a személyhez rendelt helyiségek takarítása, rendben tartása.
8:00 órától 16:00 óráig műszakban dolgozó dajka feladatai:
 Segíti a tízóraiztatást a három csoportban, előkészíti a tornaeszközöket, portalanítja a
mozgásos játékokhoz a csoportszobát, alkalmanként átkíséri a gyerekeket az iskola
tornatermébe.
 Saját csoportszobájában tartózkodik és ellátja a gyermekek gondozásával/
felügyeletével kapcsolatos teendőket.
 Csoportja számára előkészíti az aznapi gyümölcsöt.
 10:30-11:00-ig saját csoportjában végzi a napközbeni portalanítási/takarítási
feladatokat.
 Udvari játéktevékenység/ levegőztetés előtt segítségnyújtás a mosdó használatában és
az öltözködésben.
 10:45-11:30-ig a csoportszoba és hozzá tartozó helyiségek (mosdó, öltöző), valamint a
személyhez rendelt helyiségek /területek takarítása és rendben tartása.
 11:30-tól gyermekek fogadása az udvarról/levegőztetésből, igény szerint az
öltözködéshez segítségnyújtás.
 Ebédeltetéssel járó feladatok ellátása: ebéd betálalása, részvétel az ebédeltetés
folyamatában, edények konyhába szállítása.
 Délutáni csendes pihenő feltételeinek kialakítása: csoportszoba felmosása és
szellőztetése, fektető ágyak elhelyezése.
 13:15-14:00-ig a személyhez rendelt feladatok helyiségek takarítása, rendben tartása.
 Folyosó felmosása
 14:00-16:00-ig átvéve a szomszédos csoportban adódó feladatokat is:
- postaláda kiürítése,
- igény szerint segít a csendes pihenőt követő feladatok ellátásában (ébresztés,
öltöztetés, fektető ágyak elpakolása
- a csoportszoba uzsonnáztatáshoz szükséges funkciójának kialakítása,
- tisztálkodási teendők segítése
- uzsonnáztatás, edények konyhába történő szállítása
- udvari játéktevékenység/ levegőztetés előtt segítségnyújtás s az öltözködésben
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9:30 órától 17:30 óráig műszakban dolgozó dajka feladatai:
 9:30-tól a saját csoportjában tartózkodik és ellátja a gyermekek gondozásával/
felügyeletével kapcsolatos teendőket, előkészíti az aznapi gyümölcsöt.
 Udvari játéktevékenység/ levegőztetés előtt segítségnyújtás a mosdó használatában és
az öltözködésben.
 10:45-11:30-ig a csoportszoba és hozzá tartozó helyiségek (mosdó, öltöző), valamint a
személyhez rendelt helyiségek /területek takarítása és rendben tartása
 11:30-tól gyermekek fogadása az udvarról/levegőztetésből, igény szerint az
öltözködéshez segítségnyújtás.
 Ebédeltetéssel járó feladatok ellátása: ebéd betálalása, részvétel az ebédeltetés
folyamatában, edények konyhába szállítása.
 Délutáni csendes pihenő feltételeinek kialakítása: csoportszoba felmosása és
szellőztetése, fektető ágyak elhelyezése.
 13:15-15:00-ig a személyhez rendelt helyiségek takarítása, rendben tartása.
 A csendes pihenőt követő feladatok ellátása:
- ébresztés, öltöztetés, fektető ágyak elpakolása
- a csoportszoba uzsonnáztatáshoz szükséges funkciójának kialakítása
- tisztálkodási teendők segítése
- uzsonnáztatás, edények konyhába történő szállítása
- uzsonnáztatás utáni mosogatási feladatok ellátása
- udvari játéktevékenység/ levegőztetés előtt segítségnyújtás s az öltözködésben
 Saját, és emeleti szinten a 6:00- órakor műszakot kezdő dajkakolléga
csoportszobájának teljes körű takarítása
 Szükség szerint a szeméttároló kukák kihelyezése
 Folyosó felmosása
JOGKÖR, HATÁSKÖR
Gyakorolja az alkalmazotti közösség tagjának, törvény és jogszabályok által valamint az
óvoda SzMSz-ében biztosított jogokat.
BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE
Évente egyszer értékeli teljesítményét szóban az intézményvezetőnek.
M UNKAKÖRI KAPCSOLATOK
Részt vesz az alkalmazotti értekezleteken.
FELELŐSSÉGI KÖR
Tevékenységét az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi. Felette az általános
munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. A foglalkozás gyakorlása során
előforduló feladatokat a takarító részben önálló munkával, részben az óvodavezető-helyettes
iránymutatása alapján végzi.
Munkaköri leírását az intézményvezető készíti el.
Személyekért:
Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek.
Az óvoda nevelőtestületével és technikai dolgozóival összhangban szervezi munkáját,
törekszik az egymást segítő emberi kapcsolatok kialakítására. Részt vesz a gyermekek
egészséges testi és mentálhigiénés környezetének kialakításában.
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A gyermekek óvodai munkájáról a szülőknek tájékoztatást nem ad, őket a megfelelő
pedagógushoz irányítja. A hivatali titoktartás e munkakörben is kötelező.
Vagyon:
Felelős az intézmény gondos nyitásáért, zárásáért az általa használt takarító eszközök
rendeltetésszerű használatáért. Szervezi és végrehajtja a rábízott beszerzéseket.
Technikai döntések:
Betartja a tűz- munka és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a rábízott
anyagokkal. Kialakítja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, az anyagi
lehetőségek szerint.
Bizalmas információk:
A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak minősülő
információkkal a törvény szellemében jár el, bizalmas információkat / dolgozói, gyermeki,
szülői / csak a szükséges mértékben – az óvoda vezetőjének vagy helyettesének utasítására
tárhat fel. Az intézmény belső életére vonatkozó értesüléseit köteles hivatali titokként
megőrizni.
Ellenőrzés foka
Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai /PP, SZMSZ, HÁZIREND stb./
által megfogalmazott célkitűzések, a működési rend, a vezetői utasítások és a nevelőtestületi
határozatok betartása alapján végzi. A fenti dokumentumokban előírtakat a gyermekekkel is
betartatja. Ha bármely területen hiányosságot tapasztal, erről értesíti az illetékes vezetőt.
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható:








munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért;
a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért;
a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, hivatali titok, a munkatársak
és a gyermekek jogainak megsértéséért;
a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért;
a számára kiadott eszközök, valamint a vegyszerek, tisztítószerek biztonságos
tárolásáért, különös figyelemmel arra, hogy a gyermekekre veszélyes szerek
illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek;
munkaterületéhez tartozó helyiség gondatlan zárásáért;
a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért.

III.
EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK
Személyre szólóan az adott nevelési év intézményi munkatervében kerül meghatározásra az
egyéb feladat és megbízás.

IV.
ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG
Ellenőrzése


Az SZMSZ és az éves intézményi munkaterv tartalma és ütemezése szerint.
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Joga van évente legalább egyszeri ellenőrzésére, munkájáról véleményezéshez.
Ellenőrzését maga is kérheti.
Rendkívüli ellenőrzésére a naprakészség, munkafegyelem ellenőrzése esetén, illetve a
munkájával szemben felmerült ok miatt kerülhet sor.
Az ellenőrzésével kapcsolatban kialakított véleményhez írásbeli észrevételt tehet.

Ellenőrzésére jogosultak:
 Intézményvezető és helyettese
ZÁRADÉK
Ezen munkaköri leírás: …………….-től lép életbe.
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja.
A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes.
Kelt: Hatvan,
…………………………………………........
intézményvezető

NYILATKOZAT
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy
példányát átvettem.
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.
Kelt: Hatvan,
……….……………………………………….
munkavállaló
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PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA
I.
MUNKÁLTATÓ
Név
Joggyakorló

HATVANI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA
intézményvezető

MUNKAVÁLLALÓ
Név
Született
Anyja neve
Lakcíme
Besorolása
Egyéb juttatások

MUNKAKÖR
Beosztás

Közalkalmazotti bértábla szerint:
a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

Cél

-

Közvetlen felettes

-

Helyettesítési előírás

-

MUNKAVÉGZÉS
Hely
Heti munkaidő
Beosztása

Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése
A pedagógiai program eredményes megvalósítása, a
gyermekek zavartalan és folyamatos ellátása érdekében
segítse az óvodapedagógusok munkáját.
Óvodavezető-helyettes
30 napon belüli helyettesítést az intézményvezető
helyettes,
30 napon túli helyettesítést az intézményvezető rendeli el
írásban.

HATVANI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA
3000 Hatvan, Hajós A.u.3.
40 óra
-

Napi 8 óra, az intézmény aktuális igénye és a dolgozóval
való egyeztetés szerint
Szabadságát főképpen az óvodai szünetekben veheti ki, a
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fennmarad, intézményi ügyeletre beosztható.
II.
KÖVETELMÉNYEK
Alapkövetelmény

Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet.

Iskolai végzettség,
szakképesítés
Elvárt ismeretek

Minimum érettségi, új alkalmazás esetén pedagógiai asszisztensi
végzettség
Az óvoda nevelési és egészségügyi előírásainak, belső
szabályzatainak ismerete.
Szeretetteljes és példaadó viselkedés gyakorlata.

Szükséges képességek

Személyes tulajdonságok Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiéné, segítőkészség.
KÖTELESSÉGEK - Főbb tevékenységek és felelősségek összefoglalása
Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése:


















A gondjára bízott gyermekek testi épségéért teljes körű felelősséggel tartozik.
Köteles gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek
foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális segítéséről a pedagógusok iránymutatása szerint.
A tevékenységek során az óvónő irányításával segíti a csoportban folyó munkát, az
eszközöket előkészíti, elrakja, segít a csoportszoba átrendezésében, a gyermekek
eszközeinek előkészítésében, egyes gyermekeknek egyéni segítséget nyújt, hogy a
tevékenységen megfelelően tudjanak dolgozni.
Ügyel a folyosói rendre, a WC rendeltetésszerű használatára, a kézmosásra, a gyermekek
étkezésére.
Részt vesz a reggeli, az ebéd és uzsonnáztatás lebonyolításában.
Az udvari levegőztetésnél, sétánál segít a gyermekek öltözködésében, az udvari rend
megtartásában, játékot kezdeményez.
Sétánál, óvodán kívüli foglalkozásoknál, kirándulásoknál segíti a gyermekek utcai
közlekedését, a programokon való kulturált részvételt.
A délutáni tevékenységeken a pedagógus útmutatása szerint segít a szervezett
tevékenységek előkészítésében, levezetésében.
Esetenként önállóan megtervezi és levezeti a játékot.
Csendes pihenő alatt és szabadidejében szemléltető eszközöket készít, azokat karban
tartja, előkészíti a következő napokra.
Segít a gyermekek hazabocsátásánál.
Óvónői útmutatás alapján önállóan egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést végez.
A megtanult fejlesztő terápiák egyes elemeit a pedagógus útmutatása szerint a
gyermekekkel gyakorolja.
Szükség szerint közreműködik a gyermekek orvosi vizsgálatánál, vizsgálatra vagy haza
kíséri a gyermeket, ha erre utasítást kap.
Kisebb baleset esetén elsősegélyt nyújt, de erről mindenképpen értesíti a beosztott
pedagógust vagy vezetőt.
Ismeri az intézmény alapdokumentumait. Munkáját minden esetben az említett
dokumentumok alapján és a pedagógusok útmutatása szerint végzi.
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A tehetséggondozó műhelyek munkájában aktívan részt vesz.

FELELŐSSÉG - Különleges felelősségek
Személyekért:
Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek.
Az óvoda nevelőtestületével és technikai dolgozóival összhangban szervezi munkáját,
törekszik az egymást segítő emberi kapcsolatok kialakítására. Részt vesz a gyermekek
egészséges testi és mentálhigiénés környezetének kialakításában.
A gyermekek óvodai munkájáról a szülőknek tájékoztatást nem ad, őket a megfelelő
pedagógushoz irányítja. A hivatali titoktartás e munkakörben is kötelező.
Vagyon:
Felelős az intézményben lévő iroda- és számítástechnikai berendezések rendeltetésszerű
használatáért. Szervezi és végrehajtja a rábízott beszerzéseket.
Pénzügyi döntések:
Az intézmény pénzügyeit érintő kérdésekben csak az intézmény vezetőinek döntése után
intézkedhet.
Tervezés:
Figyelemmel kíséri az csoportra/gyerekekre vonatkozó terveket, azok megvalósítását
proaktívan segíti.
Saját feladatait a munkahelyi vezető utasítása szerint tervezi és adminisztrálja.
Technikai döntések:
Betartja a tűz- munka és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a rábízott
anyagokkal.
Kialakítja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, az anyagi lehetőségek szerint.
Bizalmas információk:
A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak minősülő
információkkal a törvény szellemében jár el, bizalmas információkat / dolgozói, gyermeki,
szülői / csak a szükséges mértékben – az óvoda vezetőjének vagy helyetteseinek utasítására
tárhat fel.
Az intézmény belső életére vonatkozó értesüléseit köteles hivatali titokként megőrizni.
Ellenőrzés foka
Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai / PP, SZMSZ, KSZ,
HÁZIREND stb./ által megfogalmazott célkitűzések, a működési rend, a vezetői utasítások és
a nevelőtestületi határozatok betartása alapján végzi. A fenti dokumentumokban előírtakat a
gyermekekkel is betartatja. Ha bármely területen hiányosságot tapasztal, erről értesíti az
illetékes vezetőt.
Kapcsolatok
Napi munkájában rendszeresen együttműködik a csoportban dolgozó pedagógusokkal, az
óvodatitkárral és az óvodavezetéssel. Részt vesz az alkalmazotti értekezleteken. Az intézmény
gyermekei és dolgozói érdekében kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszik: a
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társintézményekkel, a szülőkkel ápolja a hagyományosan kialakult kapcsolatainkat. Munkáját
az illetékes vezető értékeli.
Munkakörülmények
Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a
mindenkor hatályos jogszabályok szellemében, az SZMSZ és a Kollektív Szerződés,
Közalkalmazotti Szabályzat alapján végzi. Munkaszobája óvodatitkári szoba, ahol íróasztala,
szekrénye van. Munkájához telefon, számítógép, fénymásoló berendezés áll rendelkezésére.
A munkaköri leírás az alábbi jogszabályokban előírtaknak megfelelően készült:
- 2. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
Javaslattételre jogosult: az óvoda működési körébe tartozó kérdésekben.
Véleményezésre jogosult:
- intézményvezető választás
- éves munkaterv értékelés
Döntésre jogosult:
- pedagógiai eljárások, módszerek megválasztása témakörben
Részvételi jog illeti meg azokon a rendezvényeken, amelyekre meghívót kap.
III.
SZEMÉLYHEZ RENDELT EGYÉB FELADATOK - AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK
Az egyéb feladatok, személyre szóló megbízatások a munkatervben kerülnek meghatározásra.
ZÁRADÉK
Ezen munkaköri leírás ………………-től lép életbe.
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja.
A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes.
Kelt: Hatvan,
…………………………………………........
intézményvezető
NYILATKOZAT
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy
példányát átvettem.
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.
Kelt: Hatvan,
……….……………………………………….
munkavállaló
107

