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BEVEZETŐ

Az óvoda – a jogszabályok előírásoknak megfelelendő – alapító okiratában foglaltakat e Szervezeti
és Működési Szabályzatban részletezi.
A köznevelésről szóló 2011 évi CXC. Törvény 25.§ (1) bekezdése alapján e szabályzat határozza
meg a köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket.
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 70. § (2) bekezdés c) pontja,
- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint
- a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.)
Kormányrendelet alapján került összeállításra.
- 363/2012.(XII.17.) Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
A szabályzat elfogadására vonatkozó döntés meghozatalára a Nevelőtestület jogosult.
A jelen szervezeti és működési szabályzattal kapcsolatban vélemény-nyilvánítási jog gyakorlása
biztosított volt az óvodai szülői szervezetnek.

3

I. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI ALAPDOKUMENTUMAI
A törvényes működést az alábbi, - hatályos jogszabályokkal összhangban álló – alapdokumentumok
határozzák meg.
• Az Alapító Okirat
• Az óvoda Pedagógiai Programja
• Az óvoda éves pedagógiai munkaterve
• Házirend
• Jelen SZMSZ és mellékletei
Az Alapító Okirat: mely tartalmazza az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését.
Az óvoda Pedagógiai Programja: mely tartalmazza (EMMI 20/2012 (VIII.31.) 363/2012. (XII. 17.)
Korm. rendelet)
•
•
•
•
•
•
•
•

Az óvoda nevelési alapelveit, célkitűzéseit .
Azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek
személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését.
A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységét.
A szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit.
Az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket.
A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket.
A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket.
A nevelési program végrehajtásához szükséges, a nevelőmunkát segítő eszközök és
felszerelések jegyzékét.

Az óvodai nevelési évre szóló munkaterve (20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet:
Az intézmény hivatalos feladatsora, amely az intézményi célok, feladatok megvalósításához
szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési terve a felelősök
megjelölésével.
Az éves pedagógiai munkatervet a nevelőtestület javaslata, véleménye alapján az óvodavezető készíti
el, majd megvitatása után a nevelési évet nyitó nevelőtestületi értekezleten fogad el.
Az éves munkaterv tartalma:
•
•
•
•
•

Az aktuális nevelési év helyzetképe
Az aktuális nevelési évre kitűzött célok, feladatok, tevékenységek
Az óvodai nevelési év rendje
A nevelési év munkarendje óvodapedagógusok és nem pedagógus beosztású dolgozók
Ünnepek, rendezvények szervezési rendje
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•
•

Gyermek és Ifjúságvédelmi feladatok nevelési évre szóló rendje
Az óvoda belső ellenőrzési rendje: szakmai és működési

A nevelőtestület által elfogadott, az adott nevelési évre szóló munkatervet az intézményi szülői
szervezettel ismertetni kell.
Az SZMSZ célja:
Az SZMSZ meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, a külső
kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, melyeket jogszabály nem utal
más hatáskörbe.

Az SZMSZ feladata:
Az SZMSZ feladata, hogy egyértelműen szabályozza a kialakított és működtetett
tevékenységcsoportok összehangolt kapcsolati rendszerét, valamint az intézmény pedagógiai
programjában rögzített cél-és feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását.

Az óvoda – a jogszabályok előírásoknak megfelelendő – alapító okiratában foglaltakat e Szervezeti
és Működési Szabályzatban részletezi.

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 25.§ (1) bekezdése alapján e szabályzat határozza
meg a köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket.
A szabályzat elfogadására vonatkozó döntés meghozatalára a Nevelőtestület jogosult.
A jelen szervezeti és működési szabályzattal kapcsolatban véleménynyilvánítási jog gyakorlása
biztosított volt az óvodai szülői szervezetnek.

1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb - az óvoda költségvetési szervként való
működéséből fakadó - szabályozások

1.1. Az SZMSZ létrehozásáról szóló jogszabályok:
A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja
•

2011. évi CXC – 2015. évi LXV. törvény a nemzeti köznevelésről

•

2012. évi CXXIV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

•

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
5

•

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

•

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

•

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

•

44/2007. OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati
feladatairól

•

utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

1.2. Az intézmény adatai:
Törzskönyvi azonosító száma: 669018
Az alapító okirat kelte: 1994. 01. 31.
Az alapító okirat száma: 2/ 1994. (01. 31.) sz.
Az alapítás időpontja: 1962.

Az óvoda (költségvetési szerv) neve:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő testülete
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Az óvoda székhelye és telephelye (i)
Az intézmény székhelye:
Kakucs község
Székesi út 3.
2366

Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata
Az alapító okirat szerint óvodai nevelés

A működési köre
Az alapító okirat szerint Kakucs Község Közigazgatási Területe
(Az intézmény a környező településekről történő beiratkozást is befogadja, amennyiben az a
kötelezően ellátandó körzet biztonságos ellátását nem veszélyezteti.)

Ellátandó alaptevékenységek
•

Az ellátandó alaptevékenységek leírása az alapító okirat szerint: Óvodai nevelés

•

Az intézmény által ellátandó feladatok szakfeladat megjelöléssel:

•

Szakfeladat száma

Megnevezése

851011

Óvodai nevelés, ellátás

851012

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

562912

Óvodai intézményi étkeztetés

Az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. – 2015. évi LXV törvény,
- a közoktatási törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet,
- a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012 (VIII. 28.)
Kormányrendelet.
- Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet.
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1.3. Az intézmény gazdálkodás jogkör szerinti besorolása, egyéb gazdálkodási adatok
Az intézmény – külön megállapodásban rögzített – pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására
köteles önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
•

neve: Kakucs Község Önkormányzata

•

székhelye: 2366 Kakucs, Fő utca 20.

Az önállóan működő és gazdálkodó szerv, illetve az önállóan működő költségvetési szervként
működő intézmény között a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről megállapodás
rendelkezik.

Az intézmény pénzügyi- gazdasági feladatait ellátók:
•

Intézményvezető

•

Jegyző

•

Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője

•

Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézői

Az irányító szerv neve és székhelye
(alapító okirat szerint)
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő testülete
2366 Kakucs, Fő utca 20.

A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje
Az óvoda vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje
Az óvoda vezetőjének kinevezési, megbízási rendje az alábbiak szerint alakul:
a) A pályáztatás
•

Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni.

•

A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a jegyző
köteles elvégezni.

A pályázati felhívást legalább:
•

az Oktatásügyért felelős minisztérium hivatalos lapján egy alkalommal kell,

•

a megyei lapban egy vagy annál több alkalommal lehet közzétenni.
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b) Az intézményvezetői megbízás
Az intézményvezetői megbízást az alapító helyi önkormányzat (ok) képviselő testülete (i) adja (adják).
(A megbízással kapcsolatban, döntés előtt ki kell kérni az intézmény alkalmazotti közösségének a
véleményét.)
A megbízás 5 évre, illetve nevelési évre szól.

c) Foglalkozási jogviszonyok
Az intézményben foglalkoztatottak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvénynek a közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8).
Korm. rendelet hatálya alá tartoznak.

d) A munkáltatói jogviszony
Az intézményvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat, mely jogok egy részét jelen SZMSZ-ben,
valamint az érintett vezető munkaköri leírásában meghatározottak szerint átruházhatja.
A munkáltatói jog gyakorlására vonatkozó szabályok:
•

az intézményvezető gyakorolja valamennyi foglalkoztatott esetében a következő jogokat:
kinevezés, átsorolás, jogviszony módosítás, jogviszony megszüntetése, fegyelmi jogkör
gyakorlása,

•

a magasabb vezetői szinthez tartozó munkakört betöltő személyek véleményének előzetes
kikérését követően dönt: a tanulmányi szerződés kötésről, túlmunka elrendeléséről,
jutalmazásról, egyes rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokról, fizetés nélküli
szabadság engedélyezéséről,

•

az intézményvezető a magasabb vezetői szinthez tartozó munkakört betöltő személyekkel
egyeztetve készíti el a magasabb vezetői munkaköri leírását,

•

a magasabb vezetői szinthez tartozó munkakört betöltők az intézményvezető kérésére
összeállítják az irányításuk alá tartozó dolgozó munkaköri leírás tervezetét, melyet az
intézményvezető hagy jóvá,

•

a munkaköri leírásokat évente legalább egy alkalommal aktualizálni kell.

1.4. Az intézmény nevelési funkciójával kapcsolatos előírások:
•

Az intézmény nevelési funkciót tölt be.

•

Az óvodai csoportok száma: 5

•

Az intézménybe felvehető maximális gyermek létszám: 125 fő.
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1.5. Az intézményi feladat ellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jogosultság
Alapításkor az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon az alapító (k) tulajdona.
A vagyon feletti rendelkezési jogosultság az alapító okiratban meghatározott, valamint az óvoda
működése során keletkező vagyontárgyak esetében elsősorban az alapító (ka) t illetik meg.
Az intézményvezetőnek az egyes vagyontárgyakkal kapcsolatos bérbeadási, értékesítési
jogosultságait az alapító okirat tartalmazza.

1.6. Az intézmény megszüntetése
Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben az alapító jogosult megszüntetni.
A megszüntetésről az alapító határozattal dönt.
A kötelező szabályozások
368/2011. (XII. 31) Kormányrendelet 13. § (2)
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2. Az intézmény szervezeti felépítési és működési rendszere
a) Szervezeti felépítés:
Központi intézmény neve és címe:

Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha
2366 Kakucs, Székesi út 3.

Engedélyezett létszámkeret:

125 fő

AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÁBRÁJA

A szervezeti egységek és a vezetői szintek meghatározásánál azt az alapelvet érvényesítjük, hogy az
intézmény feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek megfelelően magas
színvonalon láthassa el. A munkavégzés, a racionális és gazdaságos működtetés, valamint a helyi
adottságok, körülmények és igények figyelembe vételével alakítottuk ki a szervezeti egységeket.

Intézményvezető

Intézményvezető-helyettes

Óvodapedagógus
Óvodatitkár

Pedagógiai asszisztens

Takarító

Dajka

b) Az óvoda működési rendszere
Az óvodát az intézményvezető irányítja, ő a legfelsőbb vezető.
Az óvodán belül megtalálható:
•

az alá- és fölé rendeltség,

•

illetve az azonos szinten belül a mellérendeltség
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2.1. Az egyes munkaköri feladatok
Intézményvezető
Általános vezetési feladatok:
•

Az intézmény közoktatási feladataihoz kapcsolódó vezetési feladatok

•

Az intézmény költségvetési szervként való működéséből fakadó vezetési feladatok

Általános szakmai feladatok:
•

Együttműködés a szülőkkel

•

Az egyes jogok biztosítása

•

A fenntartóval való kapcsolattartás

Részletes szakmai feladatok:
•

A gyermek nevelésével kapcsolatos feladatok

•

A pedagógiai programmal kapcsolatos feladatok

•

A gyermekek értékelése

•

Munkához szükséges ismeret megszerzése

•

A pluszdíjazás nélkül, a rendes munkaidőben ellátandó feladatok

Intézményvezető helyettes
Általános szakmai feladatok:
•

Együttműködés a szülőkkel

•

Az egyes jogok biztosítása

•

A fenntartóval való kapcsolattartás

Részletes szakmai feladatok:
•

A gyermek nevelésével kapcsolatos feladatok

•

A pedagógiai programmal kapcsolatos feladatok

•

A gyermekek értékelése

•

Munkához szükséges ismeret megszerzése

•

A pluszdíjazás nélkül, a rendes munkaidőben ellátandó feladatok
12

Óvodapedagógus
Általános szakmai feladatok:
•

Együttműködés a szülőkkel

•

Az egyes jogok biztosítása

•

Minőségirányítással kapcsolatos feladatok

Részletes szakmai feladatok:
•

A gyermek nevelésével kapcsolatos feladatok

•

Az óvodapedagógus feladata az óvodai élet tevékenységi formáival kapcsolatban

•

A pedagógia programmal kapcsolatos feladatok

•

A gyermekek értékelése

•

Ünnepek megszervezése

•

Adminisztrációs és tájékoztatási feladatok

•

Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer

•

Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok

•

Egészséges és biztonságos intézményi működtetéssel kapcsolatos feladatok

•

Munkához szükséges ismeret megszerzése

Fejlesztőpedagógus
•

Együttműködés a szülőkkel

•

Az egyes jogok biztosítása

•

Minőségirányítással kapcsolatos feladatok

Részletes szakmai feladatok:
•

A mozgásneveléssel kapcsolatos feladatok

•

A fogyatékos, sérült, akadályoztatott gyermekekkel kapcsolatos általános feladatok

1. számú melléklet: Munkaköri leírások
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2.2. Az intézmény helyettesítési rendje
Az intézményvezető köteles a munkaköri leírások rendszerét úgy kialakítani, hogy abban szerepeljen
az, hogy mely munkakör milyen munkakört helyettesíthet.
A helyettesítés elrendeléséről, figyelemmel kíséréséről az adott dolgozó közvetlen felettesének,
vezetői szinten lévő dolgozó esetében az intézményvezetőnek, illetve helyettesének kell
gondoskodnia.
Az intézmény folyamatos, zavartalan működése érdekében a szabadságok, betegségek idején
gondoskodni kell a megfelelő helyettesítésről.
A helyettes felelősséggel tartozik a munkaköri leírásnak megfelelő helyettesítés keretében végzett
tevékenységéért. Felelőssége a helyettesített személy felelősségével megegyező.
A helyettesítés rendjét a jelen SZMSZ II. része tartalmazza a vezető munkakörökre, míg más
munkakörök esetében a részletes helyettesítés rendjét a munkaköri leírások tartalmazzák.

A munkáltatói jogok gyakorlása:
Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat az irányító szerv, míg az egyéb munkáltatói jogokat
az irányító szerv vezetője, képviselője gyakorolja.
Az intézményben a munkáltatói jogokat elsődlegesen az intézményvezető gyakorolja. Az
intézményvezető belső szabályzatban, munkaköri leírásokban rendelkezhet egyes munkáltatói
jogainak más személy részére történő átruházásról.

2.3. A szervezeti egységek vezetőjének azon jogosítványai, melyek körében a költségvetési
szerv képviselőjeként járhat el
A szervezeti egységek vezetőinek azon jogosítványait, melyek körében a költségvetési szerv
képviselőjeként járhat el jelen SZMSZ II. rész tartalmazza a vezetők és a szervezeti egységek közötti
kapcsolattartás részében.
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3. Iratkezelés

Az iratkezelés rendjének jogszabályi háttere
•

2011. évi CXC. – 2015. évi LXV. törvény a nemzeti köznevelésről ,

•

a nevelési-oktatási intézmény a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári
anyagvédelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény rendelkezései,

•

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.
29.) Kormányrendelet előírásai,

•

a 2011. évi CXII.- 2015. évi CXXIX. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (az új adatvédelmi törvény),

•

229/2012. (VIII. 28.) – 143/2015. (VI. 12.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló
törvény végrehajtásáról, illetve a

•

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

A nevelési intézménybe érkezett vagy az intézményen belül keletkezett iratok kezelésének rendjét az
iratkezelési szabályzatban, ha a nevelési-oktatási intézmény ennek készítésére nem kötelezett,
adatkezelési szabályzatban kell meghatározni.
Az egységes iratkezelésre az óvodavezető felügyel az iratkezelés felelőseivel együtt. Évente ellenőrzi
az iratkezelési szabályzat végrehajtását, intézkedik a szabálytalanságok megszüntetéséről, szükség
esetén javaslatot tesz a szabályzat módosítására.
Az iratkezeléshez kapcsolódó fogalmak és tevékenységek meghatározása

Az iratkezelés feladata az iratok átvétele, vagy elektronikus rendszeren keresztül történő fogadása
(annak kinyomtatása), posta bontása, rendszerezése, iktatása, kiosztása, nyilvántartása, az ügyintézés
során keletkező produktumok leírása, továbbítása, valamint az elintézett ügyiratok irattári kezelése,
megőrzése, selejtezése, illetve levéltári őrizetbe adása.

Iratnak minősül:
Minden olyan szöveg, számadatsor, térkép, tervrajz és vázlat, amely valamely szerv működésével,
illetőleg személy tevékenységével kapcsolatban bármilyen anyagon, alakban, bármilyen eszköz
felhasználásával és bármely eljárással keletkezett, kivéve a megjelentetés szándékával készült újság,
folyóirat, vagy könyvjellegű kéziratok.
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Iratnak minősülnek ennek értelmében egyéb nyilvántartások (törzskönyvek, stb..), amelyeket az
óvoda szervezeti egységei kötelesek gondosan vezetni. Ezek számítógépes nyilvántartása esetén a
lezárt nyilvántartásokat tanévenkénti bontásban kötelesek 1 példányban, időtálló módon kinyomtatni
és bekötött állapotban a kézi irattárban őrizni, majd az irattári tervben meghatározott időpontban a
központi irattárnak átadni.

Egyéb értelmező rendelkezések:
•

irattári anyag: a szerv működése során keletkezett vagy hozzá érkezett és rendeltetésszerűen
az irattárba tartozó iratok összessége;

•

irattár: megfelelően kialakított és felszerelt, az irattári anyag szakszerű és biztonságos
őrzésére alkalmas helyiség;

•

irattári terv: a köziratok rendszerzésének és a selejtezhetőség szempontjából történő
válogatásának alapjául szolgáló jegyzék, amely az irattári anyagot tételekre (tárgyi
csoportokra, indokolt esetben iratfajtákra) tagolva, a közfeladatot ellátó szerv feladat- és
hatásköréhez, valamint szervezetéhez igazodó rendszerezésben sorolja fel, s meghatározza a
kiselejtezhető irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú megőrzésének időtartamát,
továbbá a nem selejtezhető iratok levéltárba adásának határidejét;

•

levéltári anyag: az irattári anyagnak, továbbá a természetes személyek iratainak levéltárban
őrzött maradandó értékű része, valamint a védetté nyilvánított maradandó értékű magánirat;

•

levéltár: a maradandó értékű iratok tartós megőrzésének, levéltári feldolgozásának és
rendeltetésszerű használatának biztosítása céljából létesített intézmény;

•

tételszám: az egyes ügykörökre központilag meghatározott jelzőszám;

•

sorszám: az a szám, amellyel az ügyiratot iktatják;

•

alapszám: az ügyben keletkezett utolsó irat iktatási sorszáma.

2. számú melléklet: Irattári terv

Az iratkezelés szervezete és feladatai
a.) Az intézményben folyó iratkezelést az irányító, az egyes szervezeti egységek megbízott
alkalmazottai látják el (Óvodavezető, Óvodatitkár).
b.) Az önálló iratkezelést folytató egységek iratkezelőinek feladata:
•

postai küldemények átvétele;

•

a beérkezett küldemények érkeztetése;

•

a napi posta szétosztása;
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•

a kimenő levelek postázása, kézbesítése;

•

a két évnél régebbi keletű iratok szervezeti egységektől történő begyűjtése, rendszerezése,
őrzése;

•

az iratok kiadása és visszavétele;

•

az iratok selejtezése;

•

az iratok levéltári átadása.

c.) A szervezeti egységek iratkezelőinek feladatai
•

az iratok (számítógépes) nyilvántartása, iktatókönyv vezetése;

•

az előadói ívek vezetése;

•

az iratok irattári tételszámmal történő ellátása;

•

a kimenő iratok tisztázása, postai előkészítése;

•

az irat kiadmányozása;

•

a két évnél régebbi keletű iratok központi irattárba történő leadása.

d.) Az iratkezelési és irattári feladatok ellátásával legalább középiskolai végzettségű, megfelelő
gyakorlattal rendelkező személyeket kell megbízni.
e.) Az egyes szervezeti egységek iratkezelési tevékenységét a szervezeti egység vezetője irányítja és
ellenőrzi.
f.) Az iratkezelési feladatokat ellátó szervezeti egység vezetőjének feladatai:
•

biztosítja a feltételeket a jelen szabályzatnak megfelelő iratkezeléshez;

•

ellenőrzi az Iratkezelés Rendjében foglaltak betartását;

•

félévenként ellenőrzi az elintézetlen, ill. irattárba le nem adott iratok iktatószámát,
gondoskodik az ügyintézők felelősségének megállapításáról, majd megteszi a szükséges
intézkedéseket az iratok leadása érdekében.

3. számú melléklet: Iratkezelési szabályzat

A küldemények átvétele és felbontása
a.) A küldemények átvétele
•

Az iratok érkezhetnek: postán, kézbesítővel vagy személyesen, illetve elektronikus
rendszeren keresztül.

•

Az intézményhez érkező küldemények átvétele az ezzel megbízott iratkezelő(k), elosztása,
feladata.
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b.) Különleges küldemények kezelése:
•

Az "express", "sürgős", "azonnal kézbesítendő" iratokat, küldeményeket és táviratokat az
iratkezelőnek azonnal el kell juttatnia a címzetthez.

•

A tértivevénnyel érkezett küldemény átvételénél a kézbesítés igazolására szolgáló rovatot ki
kell tölteni és a tértivevényt a feladónak vissza kell küldeni. A címzettnek a küldeményt
igazolhatóan át kell adni, s tudomására juttatni, hogy tértivevényes küldeményről van szó.

•

A téves címzés vagy helytelen kézbesítés következtében érkezett küldeményt, a tény
feltüntetésével az iratkezelők a következő munkanapon visszaszolgáltatja a postahivatalnak.

c.) A küldeményeket aznap vagy az átvételt követő munkanapon haladéktalanul át kell adni a kijelölt
iratkezelőnek, a postabontónak. Kivételt képeznek a magánjellegű küldemények, melyeket a
címzettnek kell közvetlenül átadni.
d.) A küldemény borítékját véglegesen az ügyirathoz kell csatolni, ha
•

az ügyirat benyújtásának időpontjához jogkövetkezmény fűződik (pályázat; fizetési,
fellebbezési határidő, stb.)

•

a beküldő nevét vagy pontos címét csak a borítékról lehet megállapítani

•

a küldemény hiányosan érkezett

•

bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja merül fel.

e.) Az olyan küldeményekre, amelyeknek burkolata sérült, vagy amelyeken a felbontás jelei
megállapíthatók, rá kell vezetni, hogy "sérülten érkezett", vagy "felbontva érkezett" és e megjegyzést
alá kell írni. Ezután a sérült küldeményeket az óvoda vezetőjének vagy a címzettnek be kell mutatni.
f.) Felbontás nélkül a címzettnek kell továbbítani a névre szóló küldeményeket. A névre szóló
küldeményt a címzett távollétében a vezető, illetve helyettese felbonthatja, ha az megállapíthatóan
hivatalos iratot tartalmaz.
Amennyiben a névre szóló küldemény a szervezetet érintő hivatalos iratot tartalmaz, a címzett azt
felbontás után tartozik iktatás, illetve nyilvántartásba vétel céljából az iratkezelőhöz azonnal eljuttatni.
g.) Az intézménybe érkező gazdálkodásra vonatkozó pénzügyi és számviteli bizonylatokat (bizonylat,
szállítószámla stb.) az illetékes iratkezelő érkeztető bélyegzővel látja el, és továbbítja a Polgármesteri
Hivatal Gazdasági (Pénzügyi) Osztály vezetőjéhez.

A küldemények felbontása
a.) Az intézmény címére érkező küldeményeket az illetékes, önálló iratkezelést végző egységek
iratkezelői bontják fel és ellátják a beérkezés dátumát tartalmazó bélyegzővel.
b.) Az iratirányító felbontja azokat a küldeményeket, amelyek címzéséből nem lehet megállapítani,
hogy melyik szervezeti egységnek küldték. A küldemények ilyen, illetve téves felbontásakor a
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borítékot újra le kell ragasztani, rá kell vezetni a felbontó nevét és munkahelyének címét, majd a
küldeményt a címzetthez kell eljuttatni.
c.) A küldeményeket az intézmény vezetője, vagy megbízottjai bontják fel. A küldeményeket átvevő
személy köteles ellenőrizni, hogy:
•

a címzés alapján jogosult-e a küldeményt átvenni;

•

az átadási okmányban és a küldeményben lévő iktatószám azonos-e;

•

az iratot tartalmazó boríték, ill. egyéb csomagolás sértetlen-e;

•

az iraton jelzett mellékletek megvannak-e.

d.) A vezető tartósabb távolléte idejére köteles a részére címzett hivatalos küldemények felbontására
esetenként vagy állandó jelleggel helyettest megbízni.
e.) A vezető és a névre szóló küldemények címzettjei az általuk felbontott hivatalos küldeményeket
iktatás céljából soron kívül kötelesek átadni az iktatónak.
f.) A küldemény felbontása alkalmával ellenőrizni kell, hogy a borítékon jelzett iratok, illetőleg az
iratokon jelzett mellékletek megérkeztek-e. Ha hiányt állapítanak meg, azt az iratra rá kell vezetni. A
mellékletek hiánya nem akadályozhatja meg a további folyamatos kezelést.
g.) Ha a felbontás alkalmából kitűnik, hogy a küldemény pénzt vagy egyéb értéket /bélyeg/ tartalmaz,
a felbontó az összeget, illetőleg más értéket köteles az iraton - keltezve és aláírva - feltüntetni. A pénz,
illetőleg más érték további sorsáról érdemi ügyintézés során kell rendelkezni.
h.) Az érdekképviseleti szervek tevékenységét közvetlenül érintő, és más szervek által kapott
iratokról az érdekképviseleteknek másolatot kell küldeni.
i.) A "titkos" és "szigorúan titkos" jelzésű iratokat csak az arra kijelölt dolgozó bonthatja föl.
j.) Az irat téves felbontásakor, valamint abban az esetben, ha a felbontás után derül ki, hogy az irat a
titkos ügykezelés szabályai szerint kezelendő, a borítékot újra le kell zárni. A felbontás tényét az irat
borítékján "tévesen felbontva" jelzéssel, keltezéssel és aláírással kell ellátni, majd a címzetthez kell
továbbítani.

Az iratok nyilvántartása
a.) A beérkezett és a hivatalból kezdeményezett iratokat szervezeti egységenként iktatni kell. A
kinyomtatott, az elektronikus rendszeren kapott/küldött iratokat ugyancsak iktatni kell. Kivételt
képeznek a visszaérkezett tértivevények, hivatalos lapok, propaganda és reklám célokat szolgáló
kiadványok, folyóiratok, közlönyök, azok az iratok, amelyek tárolása és nyilvántartása nem az iktatási
rendszeren alapul. Az iktatáshoz számítógépes iktatóprogramot lehet használni.
b.) Faxon érkezett irat esetében gondoskodni kell az információkat tartósan őrző másolat készítéséről.
c.) Az iratok iktatása sorszámos iktatási rendszerben történik. Minden ügy kezdő iratának az érkezés
sorrendjében iktatószámot kell adni. Az ügy következő fázisában keletkezett újabb ügyiratok az
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ügyben keletkezett első ügyirat sorszámát és eggyel kezdődő, folyamatosan növekvő számot kapnak.
d.) Az iratokat - hivatali okból szükséges soron kívüli iktatástól eltekintve az érkezés napján, de
legkésőbb a következő munkanapon iktatni kell.
e.) Postán keresztül érkező azon iratokat kell aznapi dátummal beérkezettnek tekinteni, amelyek az
adott munkanapon a munkaidő végéig a szervezeti egység postaládájába megérkeztek. A
levélszekrény tartalmából a hivatalos leveleket, az iratnak minősülő küldeményeket ki kell nyomtatni,
és fel kell dolgozni.
f.) Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje és tárolt
dokumentumok kezelési rendje
Intézményünkben nincs lehetőség elektronikusan iktatni dokumentumokat, ezért minden hivatalos emailt papír formában az Iratkezelési szabályzatban rögzítettek szerint iktatunk.
A nevelési-oktatási intézmény által használt nyomtatvány lehet:
•
•
•

•

nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, szétválaszthatatlanul összefűzött
papíralapú nyomtatvány,
nyomdai úton előállított papíralapú nyomtatvány,
elektronikus okirat, az elektronikus okirat az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott
rendszer alkalmazásával elektronikus úton előállított, az intézményi SZMSZ-ben
meghatározott rend szerint elektronikus aláírással ellátott irat. Intézményünk ilyet nem
használ
elektronikus
úton
előállított,
az
intézményi
SZMSZ-ben
(Iratkezelési
szabályzat) meghatározott rend szerint hitelesített papíralapú nyomtatvány.

Hitelesítés:
Hitelesítve:
Óvodavezető-helyettes:
Kivonat hiteléül:

Óvodavezető aláírásával
aláírásával
óvodatitkár

g.) Az iratok iktatására az év kezdetén újonnan nyitott, oldalszámozott és hitelesített iktatókönyvet
kell használni, ill. a számítógépes iktatási rendszernél új alkönyvtár kialakítását, adatállomány
bemásolását kell elvégezni. Az év kezdetén érkező első iratot az egyes számmal kell iktatni és az
iktatást az év végéig megszakítatlan sorrendben kell folytatni. Egy-egy sorszámra csak egy ügyet
szabad beiktatni. Az iraton jól látható módon (pl. T-112) külön kell feltüntetni az ügyre vonatkozó
tételszámot. Amennyiben egy éven belül ugyanabban az ügyben több ügyirat keletkezik, az ügy
nyilvántartására szolgáló sorszámoknál a megfelelő számok kölcsönös bejegyzésével jelölni kell az
összetartozást. Az iktatókönyvet, illetve az adatbázist év végén hivatalosan le kell zárni.
h.) Be kell jegyezni az iktatókönyvbe az irat sorszámát, az iktatás idejét, a beküldő nevét, esetleg
iktatószámát, az ügy témáját/tárgyát, mellékletei számát, az ügyintéző nevét, az irattári tételszámot
és az irattárba helyezés dátumát. Az ügyirat témáját/tárgyát csak egyszer, mégpedig az első irat
iktatásánál úgy kell megjelölni, hogy az ügy lényegét röviden és szabatosan fejezze ki és annak
20

alapján a visszakeresés elvégezhető legyen. Állami szervtől érkezett ügyirat tárgyaként általában a
leiratban vagy átiratban feltüntetett tárgyat kell megadni.
i.) A szervezeti egység iktatásának szabályszerű végzését a vezető legalább negyedévenként köteles
ellenőrizni.

Az ügyiratok kezelése
a.) A nyilvántartásba vett, elő-iratokkal felszerelt iratokat az iktatás napján az ügyintézők kijelölése
céljából a szervezeti egység vezetőjéhez, vagy az ügyintéző kijelölésével megbízott személyhez kell
továbbítani.
b.) Elintézés előtt az ügyintézők, vagy megbízott személyek a szükséges közbenső intézkedéseket
(véleménykérés, tényállás tisztázása, stb.) megteszik. A közbenső intézkedés távbeszélő útján is
történhet. A kapott intézkedés lényegét, a felvilágosítást adó személy nevét, munkahelyét és a
beszélgetés időpontját az iratra fel kell jegyezni.
c.) A kiadmányozás történhet:
•

az elintézett ügyirat eredeti példányainak aláírásával,

•

az aláírásra jogosult vezető által saját kezűleg aláírt (és irattárban őrzött) intézkedésekről további példányok készíthetők oly módon, hogy az aláíró író vagy számítógéppel leírt neve után
"sk" (saját kezűleg) betűk kerülnek, és az intézkedés szövege alatt az intézkedés irattári
példányát láttamozó (ügyintéző, vagy egységvezető) "A kiadmány hiteléül" megjegyzéssel
nevének és beosztásának feltüntetése mellett saját kezűleg aláírja,

•

hálózaton keresztüli továbbítással.

d.) Az intézkedést tartalmazó iratra aláírás után az ügyintéző rávezeti az iktatószámot, majd
körbélyegzővel látja el, gondoskodik a továbbításról, illetve postai út esetén a továbbításhoz
szükséges borítékok megcímzéséről.
e.) Az ügyiratkezelőnek ellenőriznie kell, hogy az aláírt, illetőleg hitelesített és bélyegzőlenyomattal
ellátott kiadmányokhoz az előírt mellékleteket csatolták-e, továbbá végre kell hajtania minden kiadói
utasítást. E feladatok elvégzése után az irattárban maradó másolati példányokon "exp" jelzéssel fel
kell jegyezni a továbbítás keltét, illetve módját /hálózat/.
f.) A küldeményeket a továbbítás módja szerint kell csoportosítani /posta, kézbesítő, hálózat/. Postai
továbbítás esetén a küldeményeket közönséges, ajánlott, express, express-ajánlott, tértivevényes és
ajánlott tértivevényes levélként vagy csomagban lehet elküldeni. Az ügyiratkezelő a küldeményeket
még aznap köteles továbbítani. A hálózati levelezést a küldő archiválja.
g.) A kimenő leveleket a telephely ezzel megbízott dolgozója gyűjti össze a szervezeti egységektől
postára adás végett. A postára adáshoz a posta által rendszeresített postakönyvet kell használni. A
csomagokat a szervezeti egységeknél kell megfelelően megcímezni, és a csomagszállító levelet
kitöltve mellékelni.
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Irattárba helyezés, irattári kezelés
a.) Az irattárban csak olyan ügyiratot szabad elhelyezni, amely elintézést nyert, kiadmányait már
továbbították, vagy amelynek érdemi ügyintézés nélküli irattárba helyezését rendelték el. Az
ügyiratokat a postázás, kézbesítés napján, de legkésőbb a következő munkanapon irattárba kell tenni.
A hálózaton továbbított iratokat - miután kinyomtatásra kerültek - a többi irathoz hasonlóan kell
kezelni.
b.) Az iratok irattárba helyezése előtt az iratkezelő köteles az iratot átvizsgálni abból a szempontból,
hogy
•

a kezelői utasítások végrehajtása megtörtént-e;

•

az előadói ívben megvan-e valamennyi irat (elő irat, melléklet);

•

az előadói ívben nincsen-e olyan ügyirat, amely nem az adott ügyhöz tartozik.

Az eseteleges hiányt pótolni kell. Az irattárba helyezést az iktatókönyvben, vagy a számítógépes
iktatás megfelelő rovatában a hónap és nap feltüntetésével be kell jegyezni. Az ügyiratra vonatkozó
nem iktatott előkészítő feljegyzéseket az ügyirathoz mellékelni kell és vele együtt kell elrakni.
c.) Az iratokat az irattári tételszám szerinti csoportosításban, az iktatószámok növekvő sorrendjében
kell lerakni.
d.) A postán tértivevénnyel küldött levelek irattári példányait csak akkor szabad irattárba helyezni,
ha az átvételt igazoló tértivevény visszaérkezett, és az irathoz való csatolása megtörtént.
e.) A kézi irattárban az ügyiratokat az irattári jelek (tételszámok) szerinti csoportosításban kell tárolni.
Minden irományfedélre rá kell vezetni:
•

az iktatás évét;

•

az irattári tételszámot, továbbá

•

a csomagban elhelyezett ügyiratok első és utolsó iktatószámát.

f.) Az irattárat olyan száraz, tiszta, tűztől, kártevőktől és erőszakos behatolástól védett helyen kell
tartani, ahol az irattár rendeltetésszerű használata biztosítható.
g.) Az irattárban elhelyezett iratokat az irattár kezelője csak elismervény ellenében adhatja ki. Az
elismervényt az irat helyén kell tartani. Más szervezeti egység dolgozójának csak az illetékes vezető
utasítására lehet kiadni. Az ügyben nem érdekelt személy részére felvilágosítás vagy másolat bármely
ügyiratról csak az illetékes vezető engedélyével adható.
h.) A két évnél régebbi keletű, teljes naptári év ügyiratait az azokhoz tartozó iktatólistával és
segédkönyvekkel, átadási jegyzék kíséretében, a szervezeti egység irattárában kell elhelyezni.
A kézi irattár érintett ügyiratainak az egység irattárába történő elhelyezését az iratkezelő köteles
elvégezni a tárgyévet követő év február 20-ig.
i.) Az öt évnél régebbi keletű, teljes naptári év ügyiratait az azokhoz tartozó iktatólistával és
segédkönyvekkel, átadási jegyzék kíséretében, a telephely Levéltárában/központi irattárában kell
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elhelyezni.
j.) A hiányzó iratokról, segédkönyvekről hiányjegyzéket kell készíteni, és azt az átadási jegyzékhez
kell csatolni. Ha a hiányzó iratok között olyan is van, amelyet később levéltárba kell adni, akkor a
hiányjegyzék 1 példányát az iktatókönyvben a levéltári átadásig meg kell őrizni.

Megszűnő szervezeti egység iratainak átadása-átvétele
a.) Az intézmény valamely szervezeti egységének megszűnése esetén, annak vezetője köteles
gondoskodni az iratok további elhelyezéséről. Erről az illetékes levéltárat/központi irattárat az
iratátadás előtt 8 nappal írásban köteles értesíteni.
b.) A megszűnt szervezeti egység iratait elkülönítetten, az irattári rendnek megfelelően kell elhelyezni.
Az iratok őrzésének, tárolásának rendje megegyezik a központi irattár irattározási rendjével.
c.) Ha az intézményen belül – átszervezési vagy egyéb okokból – szervezeti egység megszűnik, a
jogutód szervezeti egység köteles az irattári anyagát átvenni és az iratkezelésre (illetve irattározásra)
vonatkozó előírások szerint kezelni vagy központi irattározásra átadni.
d.) Abban az esetben, ha a megszűnő szervezeti egység iratanyagát valamilyen kizáró okból (pl.
ügykör megszűnése miatt) más jogutód szervezeti egységnek átadni nem lehet, az iratanyag a
központi irattárba kerül.
d.) A központi irattárban az irattári terv szerint elkülönülő csoportokba tartozó iratokat külön-külön
kell kötegelni (levéltárban általánosan bevezetett szabványméretű dobozokban elhelyezni), és minden
kötegen (dobozon) fel kell tüntetni a szervezeti egységek nevét és az irattári jelet.

Az iratok selejtezése, levéltári átadása
a.) A szervezeti egység a saját irattári anyagának azt a részét, amely nem történeti értékű, és amelyre
az ügyvitel érdekében már nincs szükség, köteles kiselejtezni.
b.) Az irattárban elhelyezett bármelyik iratot csak iratselejtezés útján szabad az irattárból
megsemmisítés vagy nyersanyagként való felhasználás céljából kiemelni.
c.) Az irattár anyagát ötévenként legalább egyszer a selejtezés szempontjából felül kell vizsgálni.
Ennek során ki kell választani azokat az irattári tételeket (iratokat), amelyeknek sem történeti, sem
pedig ügyviteli értékük nincs, és az irattári terv szerint őrzési idejük lejárt. A megőrzési időt az utolsó
érdemi ügyintézés lezárásának keltét követő év első napjától kell számítani. A szervezeti egység
vezetője indokolt esetben elrendelheti egyes iratoknak az irattári tervben megállapított őrzési
időtartamnál hosszabb ideig történő megőrzését is, ezt a körülményt a vezető aláírásával az irattári
tételszámnál kell az iraton feltűnően jelezni.
d.) A selejtezés megszervezéséért és lebonyolításáért a szervezeti egység vezetője a felelős. A
selejtezéssel járó szervezési és ellenőrzési feladatokat olyan megbízott selejtezési felelősöknek kell
ellátniuk, akik az iratok ügyviteli, jelentőségével tisztában vannak. A selejtezésről, annak megkezdése
előtt 30 nappal értesíteni kell a levéltárat / a központi irattárat.
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e.) Az iratselejtezés alkalmával selejtezési jegyzőkönyvet kell felvenni. A selejtezési jegyzőkönyvnek
tartalmaznia kell:
•

a selejtezési jegyzőkönyv felvételének idejét;

•

annak a szervnek a nevét, amelynek iratanyag-selejtezéséről a jegyzőkönyv készült;

•

a selejtezés alá vont iratanyag évkörének megjelölését;

•

a kiselejtezett tételekből esetleg visszatartott iratok egyedi megnevezését;

•

a kiselejtezett anyag összmennyiségét iratfolyóméterben;

•

a selejtezést végző és ellenőrző személyek nevét.

f.) A selejtezési jegyzőkönyvet iktatni kell, és két példányt a levéltárnak / a központi irattárnak meg
kell küldeni. A kiselejtezett iratok megsemmisítése, nyersanyagként való hasznosítása csak a
levéltárnak / a központi irattárnak a visszaküldött selejtezési jegyzőkönyvre vezetett hozzájárulása
után és alapján történhet. A megsemmisítést két személy jelenlétében kell végrehajtani. A
megsemmisítés módját és tényét rá kell vezetni a selejtezési jegyzőkönyvre, amelyet a
megsemmisítők kötelesek aláírni. A szabályszerűen leselejtezett iratokat csak tartalmuktól
megfosztva (pl. feldarabolva, stb.) lehet nyersanyagként vagy hulladék anyagként kezelni.
g.) A selejtezés tényét az irattári jegyzéken fel kell tüntetni.
h.) Nem selejtezhetők az irattári tervben nem selejtezhetőnek minősített iratok.
i.) Az elektronikus adathordozón lévő iratok selejtezése és megsemmisítése az iratkezelés általános
szabályai szerint történik, a sajátos technikai feltételeknek megfelelően (pl. törlés).
j.) Amennyiben a levéltár az elektronikus iratok tárolásához és kezeléséhez szükséges technikai
feltételekkel nem rendelkezik, az elektronikus adathordozón lévő iratokról legkésőbb a levéltárba
adás előtt hitelesített másolatot kell készíteni tartós, időtálló adathordozóra.

Egyéb iratkezelési feladatok
a.) Az iktatókönyv hitelesítése az iktatókönyv belső oldalán a következő módon történik:
„ Kakucsi Kökörcsin Óvoda…..évi iktatókönyve …sorszámozott oldalt tartalmaz”
Dátum, bélyegzőlenyomat, hitelesítő aláírása (intézményvezető, tagóvoda-vezető).

b.) A tárgyév utolsó napján az utolsó sorszámot követően az iktatókönyvet hitelesítetten le kell zárni,
az utolsó sorszámnál aláhúzva és záradékolva.
„ Az iktatókönyv ….év, …hó…nap……oldal…..sorszámmal lezárva.”
( Hiányzó irat esetén készíteni kell hiányjegyzéket, melyben feltüntetik az iktatókönyv alapján az
eltűnt irat iktatószámát és tárgyát).
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c.) Az iktatókönyv eltűnése esetén jegyzőkönyvet kell készíteni a megsemmisülésről vagy eltűnésről.
A jegyzőkönyvön szerepelnie kell az óvodavezető aláírásának és az intézmény bélyegzőjének.

Tanügyi nyilvántartás
Tanügyi nyilvántartások irattári őrzése az irattári tervben foglaltaknak megfelelően történik.
A tanügyi nyilvántartásokat naprakészen vezetik az óvodapedagógusok. (Gyermekcsoportonként az
óvodába felvett gyermekek nyilvántartása a felvételi és mulasztási napló /Ez a napló nemcsak
felvételi nyilvántartásra, hanem egyben étkezési nyilvántartásra is szolgál/)
•

Felvételi és mulasztási napló megnyitása, lezárása (dátum, pecsét, aláírás)

•

A más kerületből, településről érkező óvodaköteles, 5. életévüket betöltött gyermekek
esetében a lakóhely szerinti jegyző értesítése arról, hogy a gyermeket az óvoda vezetője
felvette az intézményébe.

•

A felvételi és mulasztási naplóban regisztrálni kell azt a tényt, ha az óvodavezető szülői
kérésre felmentette az 5. életévét betöltött gyermeket a rendszeres óvodába járás alól.

•

A felmentési határozatot az irattárban kell elhelyezni.

•

A határozat számát be kell jegyezni a felvételi és mulasztási naplóba a megjegyzés rovatba.(A
bejegyzés dátuma, pecsét, aláírás)

•

A nyilvántartásokban csak a Kt. 2. számú mellékletében feltüntetett gyermek, tanulói- adatok
szerepelhetnek.

•

A felvett óvodások nyilvántartását, az intézmény vezetője által kijelölt, nem pedagógus
munkakörben foglalkoztatott alkalmazott vezeti.

•

A gyermeket akkor törlik a nyilvántartásból, ha az óvodai elhelyezés megszűnik. A törlést a
megfelelő záradék bejegyzésével kell végrehajtani.

•

A foglalkozási naplót az óvodai foglalkozásokról a nevelő munkát végző pedagógus,
naprakészen vezeti.

•

A foglalkozási naplót az óvodai nevelés nyelvén vezetjük
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Jegyzőkönyv készítése jogszabályban előírt esetekben:
•

Tanulói, gyermekbaleset esetén.

•

Fegyelmi eljárás során a tárgyalásról, bizonyítási eljárásról.

•

Az óvoda nevelőtestülete, szakmai munkaközössége a nevelési-oktatási intézmény
működésére, a gyermekekre vagy a nevelő-oktató munkára vonatkozó kérdésben határoz,
dönt, véleményez, javaslatot tesz.

•

A jegyzőkönyv készítését rendkívüli esemény indokolja

•

A nevelési-oktatási intézmény vezetője elrendelte.

Tanuló, gyermekbalesetek jegyzőkönyve:
•

Rögzíti a vizsgálat során feltárt kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési okokat.

•

Egy-egy példányát a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8.
napjáig megküldjük a fenntartónak, valamint átadjuk a tanulónak, gyermek és kiskorú esetén
a szülőnek, egy példányát a kiállító nevelési-oktatási intézmény megőrzi.

•

Dokumentálni kell annak a tényét, hogy a tanulónak, szülőnek, fenntartónak megküldtük a
baleseti jegyzőkönyvet (átvétel igazolása az irattári példányon, postakönyvi bejegyzés, stb.)

Fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvében rögzíteni kell:
•

a tárgyalás helyét,

•

a tárgyaláson hivatalos minőségben részt vevők nevét,

•

az elhangzott nyilatkozatok főbb megállapításait

•

Szó szerint rögzíteni kell az elhangzottakat, ha a tárgyalás vezetője szerint az indokolt,
valamint, ha azt a tanuló, a szülő vagy képviselőjük kéri.

A jegyzőkönyv alaki követelménye:
•

jelenlévők felsorolása

•

az ügy megjelölése

•

az ügyre vonatkozó lényeges megállapítások, így különösen az elhangzott nyilatkozatok,
hozott döntések

•

a jegyzőkönyv készítőjének és az eljárás során végig jelen lévők aláírásukkal hitelesítik a
jegyzőkönyvet
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Tanügyi nyilvántartások vezetése:
•

a nyilvántartásokat a jogszabályban meghatározott alkalmazottak vezethetik

•

csoportnaplók vezetése az óvodapedagógus feladata

•

Hibás bejegyzéseket a tanügyi nyilvántartásokban áthúzással érvényteleníteni kell oly
módon, hogy az olvasható maradjon.

•

A javítást hitelesíteni kell aláírással, keltezéssel és az óvoda körbélyegzőjének
lenyomatával.

Az intézmény kötelező nyomtatványokat is használ, melyek eredete az előírásoknak megfelelnek,
Oktatási Minisztérium engedélyével gyártott és forgalmazott termékek.

4. Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség
2007. CII. Törvény 4.§
A közszolgálatban álló személynek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége lehet az alábbi okokból:
1. a közszolgálatban álló személy (önállóan, vagy testület tagjaként) javaslattételre, döntésre
vagy ellenőrzésre jogosult közbeszerzési eljárás során /3. §(1) b)/,
2. a közszolgálatban álló személy (önállóan, vagy testület tagjaként) javaslattételre, döntésre
vagy ellenőrzésre jogosult feladatai ellátása során /3. § (1) c)/
- költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá
- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás során, illetve
- önkormányzati pénzügyi támogatások tekintetében,
4. a közszolgálatban álló személy (önállóan, vagy testület tagjaként) javaslattételre, döntésre vagy
ellenőrzésre jogosult egyedi önkormányzati támogatásáról való döntésre irányuló eljárás
lefolyása során /3. § (1) d)/,
5. a közszolgálatban álló személy önállóan, vagy testület tagjaként) javaslattételre, döntésre vagy
ellenőrzésre jogosult állami vagy önkormányzati támogatások felhasználásának vizsgálata, vagy
a felhasználással való elszámolás során /3. § (1) e)/
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II. A nevelési –oktatási intézményre vonatkozó szabályok
1. Működés rendje, ezen belül a gyermekek fogadásának (nyitva tartás) rendje, az
alkalmazottak és a vezetők nevelési- oktatási intézményben való, benntartózkodásának rendje

a,) Általános szabályok
Az óvodai nevelési év helyi rendjét az óvodai munkaterv határozza meg.
Az óvodai nevelési év helyi rendjében meg kell határozni:
•

az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását,

•

a szünetek időtartamát,

•

az óvodai ünnepek megünneplésének időpontját,

•

az előre tervezhető nevelőtestületi, szülői értekezletek, fogadóórák időpontját.

Az óvoda:
•

nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15-ig,

•

a nevelés nélküli munkanapokról legalább 7 nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket
tájékoztatni kell.

A tájékoztatás módját a házirend szabályozza.
b.) A gyermekek fogadásának rendje (az intézmény nyitva tartása)
Az intézmény szorgalmi időben – nevelési napokon reggel 6:30 órától a foglalkozások, egyéb
szervezett programok befejezéséig, de legkésőbb 17 óráig van nyitva.
Az intézmény előbb szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartására- előzetes kérelem alapján –
az intézmény vezetője adhat engedélyt.
A nyitva tartás rendjét bővebben a Házirend tartalmazza.
c.) Az alkalmazottak intézményben való benntartózkodásának rendje
Az alkalmazottak az intézményben:
•

a munkaszerződésükben meghatározott munkarend szerint, illetve

•

az elrendelt túlmunka, valamint

•

az alkalmazottak számára is nyitva álló intézményi rendezvények időtartamára
tartózkodhatnak benn az intézményben.

d.) A vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje
Az óvoda zavartalan működéséhez biztosítani kell a vezetői feladatok folyamatos ellátását. Ennek
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érdekében a vezetők intézményben való tartózkodásának rendje az alábbiak szerint kerül
meghatározásra:

Vezetői beosztás megnevezése

Az intézményben való tartózkodás rendje

Intézményvezető

Heti munkaideje: 27 óra.
Kötelező óraszáma csoportban: 10 óra

Intézményvezető helyettes

Heti munkaideje: 40 óra.
Kötelező óraszáma csoportban: 24 óra

2. A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés b)

a.) A pedagógiai munka belső ellenőrzésének fogalma, célja
A pedagógiai munka belső ellenőrzése az intézmény valamennyi pedagógiai tevékenységére kiterjed.
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja:
•

az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat
megteremtése,

•

a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása

•

Az ellenőrzés célja, hogy a vezető képet kap a belső munkáról és ez által alkalmazza a PDCA
ciklust.

b.) A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények
A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények, melyeket a vezető a
pedagógus munkájára épít, munkájától vár el:
•

fogja át a pedagógiai munka egészét,

•

segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását,

•

a foglalkozásokkal szemben támasztott követelményekhez igazodva mérje és értékelje a
pedagógus által elért eredményeket, ösztönözzön a minél jobb eredmény elérésére,

•

támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb ellátását,

•

a szülői közösség (óvodaszék) észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel segítse a
megfelelő pedagógiai módszer megtalálását,
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•

biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát,

•

támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes végrehajtását,
megtartását,

•

hatékonyan működjön a megelőző szerepe.

c.) A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak
A pedagógiai munka belső ellenőrzésére elsősorban, általános jogkörben jogosult:
•

az óvodavezető,

•

az óvodavezető helyettese,

•

az intézményi minőségirányítási (dolgozói teljesítményértékelési, valamint teljes körű
intézményi önértékelési) rendszer működtetésével megbízott személy, illetve személyek a
vonatkozó programban meghatározott szerint,

•

külső szakértő az előző pontokban meghatározottak felkérésére.

A pedagógiai munka belső, valamely témájú területre vonatkozó ellenőrzésére az intézmény
valamennyi pedagógus dolgozója javaslatot tehet. A vezető feladata a teljesátfogó ellenőrzés
lebonyolítása után az intézményre vonatkozó új tervek, elvárások megfogalmazása. Ez a következő
év munkatervének alappillére.
d.) A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái
A pedagógiai munkabelső ellenőrzésének formái különösen a következők lehetnek:
•

szóbeli beszámoltatás,

•

írásbeli beszámoltatás,

•

értekezlet,

•

foglalkozás, látogatás,

•

speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok,

•

az óvodás gyerekek iskolaérettségi teszt eredményeinek elemzése,

•

a gyermekek átvevő iskoláktól érkező visszajelzések vizsgálata.

e.) A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje a minőségirányítási rendszerben
Az óvoda, mint közoktatási intézmény rendelkezik minőségirányítási programmal. A
minőségirányítási program az intézmény minőségcélja elérése érdekében meghatározza, és
rendszerbe foglalja az intézmény ellenőrzési folyamatokat, azon belül pedig kitér a szakmai
(pedagógiai munka) ellenőrzésére, illetve részletezi az értékelési folyamatokat, melyek több esetben
közvetlenül kapcsolhatóak a pedagógiai munka színvonalához.
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Az értékelés során a pedagógiai munka ellenőrzésre kerül a dolgozói teljesítményértékelés, valamint
a teljes körű intézményi önértékelés során is.
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3. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a
nevelési intézménnyel
2012. (VII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés c)

A intézménnyel jogviszonyban nem álló intézménybe lépés és ott tartózkodása a következők szerint
történhet:
•

külön engedély és felügyelet nélkül, illetve,

•

külön engedély és felügyelet mellett.

Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó a gyermek
elvitelére jogosult személy arra az időtartamra, amely:
•

a gyermek érkezésekor: a gyermek átöltöztetésére és óvónőnek felügyeletre átadására,
valamint a kísérő távozására,

•

a gyermek távozásakor: a gyermek óvónőtől való átvételére, átöltöztetésére, valamint a
távozására szükséges.

Ezekben az időpontokban az intézmény dolgozói a házirendben meghatározott rend szerint tartanak
ügyeletet.
Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni:
•

a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezletre való érkezéskor, illetve

•

a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor,

•

az intézményben működő szervezetek (szülői szervezet, óvodaszék stb.) tagjainak a
tevékenységük gyakorlása érdekében történő intézményben tartózkodáskor.

Külön engedély és felügyelt mellett tartózkodhat az intézményben:
•

a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az intézmény
nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az intézménybe, valamint,

•

minden más személy.

A külön engedély az óvoda valamely dolgozójától kell kérni. Csak az általa adott szóbeli engedély,
és szükség szerint egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni.
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4. Az intézményvezető vagy intézményvető- helyettes akadályoztatása esetére a helyettesítés
rendje

Az intézmény – a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés f9 pontja alapján –a
Szervezeti és Működési Szabályzatban szabályozni, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 131.) Kormányrendelet 13. §(5) bekezdés figyelembevételével
a szervezeti és működési szabályzatban szabályozni köteles az intézményvezető vagy
intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetére a helyettesítés rendjére, valamint az ehhez
kapcsolódó felelőségi szabályokra vonatkozó rendelkezéseket.
Az óvodavezető az alábbiak szerint köteles gondoskodni arról, hogy ő, vagy helyettesének
akadályoztatása esetén a:
•

vezetői,

•

vezetői- helyettesi

feladatokat ellássák.

Ha egyértelművé válik, hogy:
a)
az óvoda vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályoztatása (pl: betegsége, egyéb
távolléte stb.) miatt nem tudta megtenni, a vezetői feladatokat az intézményvezető-helyettesnek kell
ellátnia;
b)
az intézményvezető helyettese a szükséges, vezető- helyettes feladatkörébe tartozó teendőket
akadályoztatása (pl.: betegség, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, nem tudja ellátni, az
intézményvezető helyettesi feladatokat a mellékelt táblázatban megjelölt személynek kell ellátnia.

A vezető, illetve a vezető-helyettes helyettesítésére vonatkozó további előírások:
a)
a helyettesek csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézkedéseket,
döntéseket hozhatják meg a vezető, vezető- helyettes helyett,
b)
a helyettes csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors intézkedést igényelnek,
halaszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítés során történő ellátásra a munkaköri leírásában
felhatalmazást kapott,
c)
a helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső szabályzataiban,
rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet.
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A vezető, illetve a vezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje

A vezető megnevezése, akit

A helyettesítő megnevezése

helyettesíteni kell

(munkakör és név)

Spanyielné Elek Györgyi (vezető)

Nagy Henrietta (helyettes)

Nagy Henrietta (helyettes)

Roskóné Erős Mária (óvoda pedagógus)

Az itt meghatározott helyettesítés nem terjed ki a vezető pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlására
vonatkozó jogaira.
Ezen jogok gyakorlási rendjéről külön belső szabályzat rendelkezik.
A helyettesítéshez kapcsolódó felelősségi szabályok
A helyettesek a helyettesített személlyel, megegyező felelősséggel tartoznak a helyettesítés keretében
végzett feladatukért, tevékenységükért. A konkrét felelősségi szabályokat, illetve az esetleges
eltéréseket a munkaköri leírásoknak, vagy a helyettesítésre vonatkozó belső utasításnak kell
tartalmaznia.
Aláírási jogkör
Az intézmény nevében kiadmányozási jogköre a vezetőnek van. Akadályoztatása esetén az azonnali
intézkedést igénylőügyiratokat a vezető-helyettes írja alá.
Az intézmény hivatalos bélyegzői: Körbélyegző, hosszú bélyegző, mely tartalmazza az intézmény
pontos címét.

5. A vezető és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás rendje
Az intézményben a szülők jogai érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében az intézmény
működését, munkáját érintő kérdésben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szülői
szervezet hozhatnak létre.
Az együttműködés és kapcsolattartás során kötelezettség terheli
•

az intézményvezetőt, valamint

•

a szülői szervezet vezetőjét.

Az intézményvezető felelőssége, feladata
Az intézményvezető felel a szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért.
Az intézményvezető feladta, hogy:
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•

amennyiben a szülői szervezet kezdeményezi, összehívja a nevelőtestületet,

•

tájékoztassa a szülői szervezetet arról, hogy mikor lesz nevelő-testületi értekezlet, és a szülői
szervezet, véleményezési, javaslattevő jogával érintett ügyek tárgyalása estén meghívja a
szülői szervezet képviselőjét, hogy tanácskozási joggal vegyen részt az értekezleten,

•

a szülői szervezet számára jogszabályban, illetve más belső intézményi dokumentumban
meghatározott jogköreinek gyakorlásához szükséges, az intézményvezető számára
rendelkezésre álló, vagy általa elkészítendő dokumentum, rendelkezésre bocsátása, illetve
tájékoztatás megadása,

•

a szülői szervezet működésének segítése (jogi segítségnyújtás, szervezési feladatok),

•

a szülői szervezet működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása (helyiség, eszközök).

Az intézményvezető kiemelt feladata, hogy a szülői szervezet számára biztosítsa azokat a
dokumentumokat, információkat, így különösen, hogy a szülői szervezet élhessen:
•

a vélemény nyilvántartási jogával,

•

a javaslattételi jogával.

•

az egyéb jogával.

A szülői szervezet vezetőjének feladata
A szülői szervezet vezetőjének feladata, hogy:
•

a hatáskörébe utalt jogköreit- amennyiben van előírt határidő- a rendelkezésre álló időn
belül gyakorolja,

•

megadja a hatáskör gyakorlásával kapcsolatban kialakított álláspontjáról a szükséges
tájékoztatást az érintett szervnek.

A kapcsolattartás formái
A szülői szervezet és az intézményvezető közötti kapcsolattartási formái jellemzően a következők:
•

szóbeli személyes megbeszélés, jogi tanácsadás, szervezeti tevékenység a szülői szervezet
vezetőjével,

•

közreműködés az előterjesztések, illetve jogkör gyakorlásához szükséges tájékoztatók
elkészítésében az intézményvezető,

•

munkatervek egymás részére történő megküldése,

•

értekezletek, ülések,

•

a szülői szervezet képviselőjének meghívása a nevelőtestületi értekezletre

•

a nevelőtestület képviselőjének meghívása a szülői szervezet jogkörébe tartozó ügyekről
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egymás írásbeli tájékoztatása a jogkörgyakorlásokhoz,
•

azon dokumentumok, iratok átadása, melyek a nevelőtestület, illetve szülői szervez
jogkörgyakorlása, eredményeként keletkeztek (határozat kivonatok),

•

a szülői szervezet nevére szóló levelek bontás nélküli átadása az érintett személyeknek,

•

a szülői szervezet által elintézett iratok érdekeltek részére történő átadása.

6. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, továbbá a feladatok ellátásával
megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés h)

Az intézmény 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 117.§ (’) bekezdésének figyelembe vételével a
következők szerint szabályozza a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a
feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket.

A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása
A nevelőtestület egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja:
•

bizottságára,

•

a szakmai munkaközösségre,

•

a szülői szervezetre

A nevelőtestület jogköreit a nevelőtestület hatékony feladat- és hatáskör gyakorlása céljából a
nevelőtestület működéséről szóló belső szabályzat tartalmazza.
A nevelőtestület a számára meghatározott hatásköröket a következő pontban meghatározottak
kivételével átruházhatja.

Át nem ruházható hatáskörök
A nevelőtestület nem ruházhatja át a következő jogköreit:
•

pedagógiai program elfogadása,

•

a szervezeti és működési szabályzat elfogadása,

•

házirend elfogadása,

•

az intézményi minőségirányítási program elfogadása.
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Az átruházott hatáskörrel kapcsolatos jogok és kötelezettségek
Az átruházó joga, hogy:
•

az átruházható jogaiból döntése szerint, a közoktatási intézmény hatékonyabb, partnereket
jobban kiszolgáló, az intézményhez jobban igazodó működése céljából egyes jogait az
óvodában működő szervezetekre ruházza,

•

megszabja az átruházott hatáskör gyakorlásával kapcsolatos elvárásait, és a döntési
határidőt,

•

az átruházott jogkör gyakorlása vonatkozóan meghatározza a beszámoltatás módját és
határidejét,

•

az átruházott jogkört magához visszavonja.

Az átruházó kötelezettsége, hogy:
•

a hatáskör átruházásához a szükséges tájékoztatást, információt megfelelő időben
rendelkezésre bocsássa.

Átruházott jogkörrel az átruházás alapján rendelkezni jogosult jogai és kötelezettségei:
Az érintett szervezet joga, hogy
•

az átruházott jogkörrel éljen,

•

a hatáskör gyakorlásához szükséges információt, tájékoztatást megkapja.

Az érintett szervezet kötelessége, hogy:
•

az átruházott hatáskör a legjobb tudása alapján, az általa képviseltek érdekét szem előtt
tartva gyakorolja,

•

a hatáskör gyakorlásáról az előre meghatározott módon beszámoljon a hatáskör átadója felé.

A beszámolásra vonatkozó szabályok
Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles azokról az ügyekről,
amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár.
A tájékoztatásra meghatározott ideje és módokat melléklet tartalmazza.
A beszámolás módja jellemzően a következő lehet:
•

szóbeli tájékoztatás,

•

a döntésről szóló határozat kivonat megküldése,
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•

határozat kivonat megküldése és szóbeli tájékoztatás.

A beszámoltatás idejének meg lehet határozni
•

időközöket (heti, havi stb.),

•

pontos időpontokat (döntést követő… nap),

•

naptári határnapokat (minden hónap…-ig) stb.

7. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve a pedagógiai szakszolgálatokkal,
pedagógiai szakmai szolgálatokkal, gyermekjóléti szolgálattal, valamint az óvoda- egészségügyi
ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást

Az intézmény – a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4.§(1) bekezdés i) pontja alapján - a
Szervezeti és Működési Szabályzatban szabályozni köteles a külső kapcsolatok rendszerét, formáját
és módját, beleértve
•

a pedagógiai szakszolgálatokkal,

•

a pedagógiai szakmai szolgálatokkal,

•

a gyermekjóléti szolgálattal, valamint

•

a gyermekek egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást.

Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart:
a) egyes kiemelt intézményekkel, szervekkel:
• a fenntartóval, működtetővel,
• más oktatási intézményekkel,
• az intézményt támogató szervezetekkel
• egyéb, a köznevelési igazgatással összefüggő szervekkel,
b) a pedagógiai szakszolgálatokkal,
c) a pedagógiai szakmai szolgálatokkal,
d) a gyermekjóléti szolgálattal;
e) az egészségügyi szolgáltatóval;
f) egyéb közösségekkel:
•

az intézménnyel jogviszonyban állók hozzátartozóival,

•

a település egyéb lakosaival.
38

Az intézményben a külső kapcsolatokkal kapcsolatos részletes szabályokat az intézmény
minőségirányítási programja, valamint a teljes körű intézményi önértékelési rendszere határozza meg
a partnerekkel kapcsolatos előírások között.

Egyes kiemelt intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás
a.) A fenntartóval, működtetővel való kapcsolat:
Az intézmény és a fenntartó, illetve működtető kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő
területekre terjed ki:
•

az intézmény szakmai működtetése,

•

az intézmény működtetéséhez szükséges eszközök, feltételek megteremtése,

•

az intézmény nevének megállapítására,

•

a fenntartó által a köznevelési intézmény tantárgyfelosztásának, továbbképzési
programjának jóváhagyására,

•

az intézményben folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre, beleértve a
gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedéseket, valamint

•

az intézményben folyó szakmai munka értékelésére,

•

a pedagógiai program, a házirend és az SZMSZ ellenőrzése.

A fenntartóval, működtetővel való kapcsolattartás formái:
•

szóbeli tájékoztatás adás,

•

írásbeli beszámoló adása,

•

dokumentum átadás jóváhagyás céljából,

•

egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel,

•

a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából,

•

speciális információszolgáltatás az intézmény pénzügyi- gazdálkodási, valamint szakmai
tevékenységéhez kapcsolódóan.

b.) Más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás
Az intézmény más oktatási intézményekkel kapcsolatot alakítanak ki.
A kapcsolatok lehetnek:
•

szakmai,
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•

kulturális,

•

sport és egyéb jellegűek.

A kapcsolatok formái:
•

egymás kölcsönös tájékoztatása az oktatás színvonaláról, valamint az elvárásokról,

•

rendezvények,

•

versenyek.

A kapcsolatok rendszeressége a kapcsolatok jellegétől függően alakulhat.
A kapcsolatok megjelenhetnek anyagi téren is, az intézmények egymásnak kedvezményeket
biztosítanak egyes eszközeik használatba adásakor.

c.) Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás
Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai, hogy:
•

a támogató megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény

•

anyagi helyzetéről,

•

támogatással megvalósítandó elképzeléséről, és annak előnyeiről,

•

az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról olyan nyilvántartást vezessen,
hogy abból a támogatás felhasználásának módja, célszerűsége stb. egyértelműen
megállapítható legyen; a támogató ilyen irányú információigénye kielégítő legyen.

Az intézményvezető feladata, hogy az intézmény számára minél több támogatót szerezzen, s azokat
megtartsa.

d.) Az egyéb, a köznevelési igazgatással összefüggő szervekkel való kapcsolattartás
Az intézmény kapcsolatot tart:
•

a Kormányhivatallal,

•

más a nevelés területén létrehozott hivatalos szervvel.

A kapcsolat tartás módja a szervek működését meghatározó jogszabályok szerinti.
A konkrét feladatokat az Intézményvezető, illetve az általa kijelölt személy látja el.
e.) A pedagógiai szakszolgálattal való kapcsolattartás
Az intézmény a nevelési feladatainak ellátása érdekében kapcsolatot tart a pedagógiai
szakszolgálattal.
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A pedagógiai szakszolgálat és az intézmény a következő területen működik együtt:
•

a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,

•

a fejlesztő nevelés,

•

szakértői bizottsági tevékenység,

•

a nevelési tanácsadás,

•

a logopédiai ellátás,

•

a konduktív pedagógiai ellátás,

•

a gyógytestnevelés,

•

a kiemelten tehetséges gyermekek gondozása.

A kapcsolattartás formáit, lehetséges módjait a szakszolgálat működését meghatározó jogszabályok
tartalmazzák.

f.) A pedagógia szakmai szolgálatokkal való kapcsolattartás
Az intézmény kapcsolatot tart a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat nyújtó, az oktatásért felelős
miniszter által kijelölt intézménytől.
A pedagógiai szakmai szolgáltatás és az intézmény a következő területeken működik együtt:
•

a pedagógiai értékelés,

•

a szaktanácsadás,

•

a pedagógiai tájékoztatás,

•

a tanügy-igazgatási szolgáltatás,

•

a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése,

•

a sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása,

•

gyermektájékoztató, - tanácsadó szolgálat.

A kapcsolattartás formáit, lehetséges módjait a szakszolgálat működését meghatározó jogszabályok
tartalmazzák.

g.) A gyermekjóléti szolgálattal és egyéb gyermekvédelmi, családjogi szervezettel való
kapcsolattartás
Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek súlyos veszélyeztetettségének megelőzése megszüntetése
érdekében:
•

a gyermekjóléti szolgálattal, illetve
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•

a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más:
•

személyekkel,

•

intézményekkel és

•

hatóságokkal,

•

oktatásügyi közvetői szolgálattal,

•

az ifjúságvédelmi, családjogi területen működő szolgálattal.

Az intézmény segítséget kér, ha a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem
tudja megszüntetni.
A segítséget az alábbi intézményekből, szervektől kéri:
•

a gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálattól,

•

az oktatásügyi közvetítői szolgálattól,

•

az ifjúságvédelmi, családjogi területen működő szolgálattól.

Az intézmény a fenti szervekkel közvetlen kapcsolatot tart fenn.
A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai:
•

a szervek értesítése - ha az intézmény a szolgálat beavatkozását szükségesnek látja

•

a gyermekjóléti szolgálat közreműködésének kérése a gyermek igazolatlan mulasztása miatt,

•

esetmegbeszélés – az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére,

•

a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése,
lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget,

•

előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére.

•

az oktatásügyi közvetítő esetében a közvetítő fenntartó egyetértésével történő felkérése, és
írásban történő megbízása, együttműködés az egyeztetési eljárásban

h.) Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás
Az intézmény a gyermekek mindennapos, rendszeres egészségügyi felügyeletét az óvodás gyermekek
egészségügyi feladatait ellátó egészségügyi szolgáltató bevonásával oldja meg.
Az egészségügyi szolgáltatóval az intézménynek folyamatos kapcsolatban van.
A szolgáltatást a szolgáltató szolgáltatási szerződés alapján biztosítja az intézménynek.
A szolgáltatás díját az intézmény költségvetésben tervezni kell.
A kapcsolattartás részletes formáját, módját a szerződésben az intézményben jelentkező jogos
igények szerint kell rendezni.
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A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendjét jelen SZMSZ külön pontja részletesen
tárgyalja.

i.) Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartása
Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartására a közösségi szervező, kulturális és sport
tevékenység jellemző. Összetartó szerepe jelentős. A külső kapcsolattartás a hagyományos
rendezvényekben, illetve más jellegű programokban jelenik meg.
Az intézmény külső kapcsolatait jelentő szervezetek felsorolását az alábbi táblázat tartalmazza.
Az intézmény külső kapcsolatait jelentő szervezetek
Az intézményi kapcsolat típusa

1. Fenntartó:

Az érintett szervezet neve és címe, valamint a
kapcsolattartás módja
Kakucs Község Önkormányzata
Képviselő -testülete
2366 Kakucs
Fő utca 20.
szóbeli tájékoztatás, értekezlet, írásbeli beszámoló

2. Más oktatási intézmény:

Kakucsi Általános Iskola
2366 Kakucs, Hősök tere 7.
szóbeli és írásbeli tájékoztatás

3. Gyermekjóléti szolgálat

2366 Kakucs, Fő utca 20.

4. Egészségügyi szolgáltató

Orvosi Rendelő Intézet
2366 Kakucs, Fő utca 156.

5. Egyéb:

Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottság
Jogi és Szociális Bizottság
Társadalmi Ügyek Bizottsága
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8. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok
20/2012. (VIII. 31. EMMI rendelet 4.§ (1) bekezdés j)

a.) Az ünnepélyek, megemlékezések rendje
Az intézményben az ünnepélyek, megemlékezések rendje évenként ismétlődő jelleggel, a korábbi
hagyományokat ápolva kerül meghatározásra.
Az ünnepélyek, megemlékezések rendjét az ünnepély, megemlékezés nevének és az irányadó,
hozzávetőleges időpontjának megjelölésével a melléklet tartalmazza.
Az ünnepélyek, megemlékezések pontos időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat és
felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg.

b.) A hagyományápolással kapcsolatos feladatok
A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve ellátottjának a feladata.
A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének:
•

megőrzése, illetve

•

növelés.

A hagyományápolás elsősorban a nevelőtestület feladata, mely tagjai közreműködése révén
gondoskodik arról, hogy az intézmény hagyományai fennmaradjanak.

c.) A hagyományápolás eszközei:
•

ünnepségek, rendezvények,

•

egyéb kulturális versenyek,

•

egyéb sport verseny

•

egyéb eszközök (pl.: kiadványok, újságok stb.)

d.) Az intézmény hagyományai érintik:
•

az intézmény ellátottjait (gyermekeket),

•

a felnőtt dolgozókat,

•

a szülőket,

•

a korábban az intézményben ellátott személyeket, esetleg

•

a szélesebb nyilvánosságot.

Az intézmény hagyományápolása körébe tartozó konkrét rendezvények nevét, a rendezvénnyel
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érintettek körét, valamint a rendezvény várható időpontját a melléklet tartalmazza.

e.) A hagyományápolás érvényesülhet továbbá az intézmény:
•

jelkép használatával (zászló, jelvény stb.)

•

gyermekek ünnepi viseletével,

•

az intézmény belső dekorációjával.

Az intézmény konkrét jelkép, viselet, egyéb külső jegy, mint hagyomány ápolásának, használatának
leírását a melléklet tartalmazza.
A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat
teremtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről is.

Az ünnepélyek, megemlékezések rendje
Az ünnepély, megemlékezés neve

Az ünnepély, megemlékezés (irányadó) időpontja

Szüreti felvonulás

Szeptember vége

Mikulás

December 6.

Adventi vásár, gyertyagyújtás

December közepe

Farsangi mulatságok

Február eleje

Márc. 15. megemlékezés

Március 14.

Húsvét

Tavasz

Anyák napja

Május eleje

Csalási és gyermeknap

Május közepe

Évzárók, ballagás

Május vége
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Az intézmény hagyományápolása körébe tartozó rendezvények
Rendezvény neve

Rendezvénnyel érintettek köre

Rendezvény (hozzávetőleges)
időpontja

Falusi szüreti felvonulás

nagycsoport

Szeptember vége

Adventi vásár

nagycsoport, középső csoport

December közepe

Nyugdíjasok anyák napi
köszöntése

nagycsoport

Május eleje

Falunap

középső csoport

Június közepe

9. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés l)
A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletét, mint ingyenesen igénybe vehető szolgáltatást
az intézmény biztosítani köteles, ennek keretében gondoskodnia kell arról, hogy az óvodába járó
gyermekek évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és belgyógyászati vizsgálaton vesznek
részt.
Az egészségügyi ellátás:
•

az iskolaorvos és

•

a védőnő

együttes szolgáltatásából áll.

Az egészségügyi ellátásban közreműködik még a fogorvos és a fogászati asszisztens.
a.) védőnői szolgáltatás
Az egészségügyi ellátás megnevezése
Az ellátást nyújtó pontos megnevezése

Védőnői szolgáltatás
Kakucs Község Önkormányzata
Védőnői szolgálat

Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának
jellege (teljes, részmunkaidő stb.)

részmunkaidős

Az ellátást nyújtó által az intézményben
töltendő idő

Havi 8 óra
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Az ellátás nyújtásának helye (pontos
címe)

Kökörcsin Óvoda és Konyha
2366 Kakucs, Székesi út 3

Az ellátás nyújtása során annak a
védőnőnek ( védőnői körzetnek) a
megnevezése, akivel együttműködve
történik a szolgáltatás nyújtás

Bartha Kornélia

b.) fogászati ellátás
Az egészségügyi ellátás megnevezése

Iskolafogászati ellátás

Az ellátást nyújtó pontos megnevezése

Kakucs Község Önkormányzata
Fogorvosi ellátás

Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának jellege
(teljes, részmunkaidő stb.)

részmunkaidős

Az ellátás nyújtásának helye (pontos címe)

2366 Kakucs Fő u. 156/d

10. Az intézményi védő, óvó előírások
Az intézmény – a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet:
•

4. § (1) bekezdés m) pontja alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni az
intézményi védő, óvó előírásokat.,

•

a 168. § (1) bekezdés alapján az SZMSZ-ben kell rögzíteni a tanuló- és gyermekbalesetek
esetén ellátandó feladatokat.

a.) Általános előírások
A gyerekekkel, illetve a szülőkkel
•

az óvodai nevelés év, valamint

•

szükség szerint, a foglalkozás, kirándulás stb. előtt ismertetni kell a következő védő- óvó
előírásokat.
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b.) Védő- óvó előírás:
•

a gyermekek egészsége és testi épsége védelmére vonatkozó előírás,

•

a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások,

•

a tilos és az elvárható magatartásforma meghatározása, ismertetése.

A védő-óvó előírásokat a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően kell ismerni.
Az ismertetés tényét és tartamát dokumentálni kell. Az óvoda védő, óvó előírásai, amelyeket a
gyermekek az óvodában való tartózkodás során meg kell tartaniuk.
•

Az óvoda a nevelési év megkezdésekor a kiskorú gyermek szülőjét tájékoztatja az óvodában
betartandó védő és óvó előírásokról, ennek keretében ismertetik a tűzvédelmi szabályzatot,
beleértve a tűzriadó tervet, valamint a balesetvédelmi előírásokat. A gyermek szülője a
tájékoztatás tudomásulvételét a tájékoztatás megtörténtéről szóló dokumentumon aláírással
köteles elismerni.

•

Az óvoda gondoskodik a pedagógusok és más óvodai dolgozók tűz- és munkavédelmi
szabályzatban meghatározott oktatásainak lebonyolításáról, adminisztrálásáról.

•

Az óvoda egyes helyiségeire vonatkozó speciális védő, óvó előírások az adott helyiségekben
kifüggesztésre kerülnek- különösen: sportlétesítmények esetében.

•

Testnevelés foglalkozásra nem vihető be semmilyen, a testneveléshez nem szükséges dolog,
eszköz, valamint a balesetvédelmi, ill. a védő- óvó intézkedések szempontjából tiltott
eszköz: pl.: nyaklánc, óra, gyűrű, mobiltelefon stb.

c.) A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok
Az intézményvezető kiemelt feladata, hogy:
•

olyan környezetet teremtsen, amely alkalmas a balesetbiztonsággal kapcsolatos szokások,
magatartási formák kialakítására,

•

az egyéb foglalkozások során a nevelési- oktatási intézmény sajátosságaira figyelemmel
kialakuljon a gyermekekben a biztonságos intézményi környezet megteremtésének
készsége,

•

átadásra kerüljenek a baleset- megelőzési ismeretek legalább az alábbi témakörökben:
•

közúti közlekedési balesetek,

•

mérgezés,

•

fulladás,

•

égés,
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•

áramütés,

•

esés.

Az intézmény vezetőjének feladata, hogy
•

ellenőrizze azt, hogy az intézmény területén a gyermekekre veszélyes eszköz, szerszám csak
a legszükségesebb időtartamig, az adott felújítási, egyéb szerelési tevékenység idejéig, s csak
az azzal dolgozók állandó felügyelete mellett legyen;

•

biztosítsa azt, hogy az óvodában keményforrasztás, ív és lánghegesztés, ipari gázpalack,
illetve tartály felszerelése (az épületen szakkivitelező által folytatott építési, felújítási, javítási
munka kivételével) ne legyen.

•

gondoskodjon arról, hogy a gyermekek elektromos áramütés elleni védelme folyamatosan
biztosítva legyen – az ajzatok vajdugózásával, illetve a hálózat megfelelő védelmével;

•

biztosítsa azt, hogy a gyermekek az épület számukra veszélyforrást jelentő helyiségeibe nem
juthatnak-e be.

•

gondoskodjon arról, hogy az intézményben a gyermekek az egészségükre, testi épségükre
veszélyes elektronikus és mechanikus eszközöket, szerszámokat ne használhassanak.

A pedagógusok feladata, hogy:
•

haladéktalanul jelezzék az intézményvezető felé azokat a helyzeteket, melynek
ellenőrzésében az intézményvezetők felelősek;

•

a mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos berendezések
használatára, kezelésére. A különböző berendezéseket úgy tárolják, hogy azokhoz gyermekek
ne férjenek hozzá;

•

javaslatot tegyenek az óvoda épületében és a csoportszobák még biztonságosabbá tételére.

Az óvoda nem pedagógus alkalmazottjainak feladata, hogy
•

a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek biztonságára,
testi épségére,

•

a veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják stb.

Az intézményvezető felelős azért, hogy az intézmény területe, - beleértve a belső termeket, szobákat,
valamint az udvart – felmérésre kerüljön a védő, óvó intézkedések szükségessége szempontjából.
Az intézményvezető felelős, hogy az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékot vásároljon. A
játékot használó óvoda pedagógus köteles a játékon feltüntetett, vagy ahhoz mellékelt figyelmeztetést,
feliratot és használati utasítást gondosan áttanulmányozni és a játékszert az alapján alkalmazni.
A pedagógus az intézménybe ezen szabályzatban meghatározott védő, óvó előírások
figyelembevételével hozhat be a foglalkozásra, tanórára az ő általa készített, használt pedagógiai
eszközöket.
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A védő, óvó intézkedések céljából az adott területre vonatkozó figyelmeztető jelzéseket,
figyelmeztető táblákat, hirdetményeket ki kell függeszteni, illetve azok tartalmát legalább évente
ismertetni kell a veszélyeztetettekkel.

d.) A gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok
Az intézményvezető feladatai:
•

megszervezi azt, hogy az intézmény nyitvatartási idejében biztosítva legyen a gyermekek
felügyelete, védelme,

•

kijelöli azt a személyt, aki a gyermekbaleseteket nyilvántartja;

•

nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok:
- intézkedik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek haladéktalan
kivizsgálásáról,
- a kivizsgálás során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési
okokat,
- a balesetekről jegyzőkönyvet vetet fel (elektronikusan vezetett jegyzőkönyvvezető
rendszeren, illetve ha nem lehetséges, papír alapon)
- a jegyzőkönyvet továbbítani kell,
- a jegyzőkönyv egy példányát át kell adni a szülőnek,

•

súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok:
- intézkedik arról, hogy a baleset az intézmény fenntartója felé azonnal jelentésre kerüljön,
- gondoskodik a baleset legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező
személy bevonásával történő kivizsgálásáról.
- Súlyos az a gyermekbaleset, amely a gyermek:

•

a halálát (halálos baleset az is, amelynek bekövetkezésétől számított 90 napon belül a sérült
– orvosi szakvélemény szerint- a balesettel összefüggésben életét vesztette),

•

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

•

számára az orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodását,

•

súlyos csonkulását (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének
elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek),

•

tekintetében a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulását, bénulását vagy agyi
károsodását okozza./

•

lehetővé teszi az óvodaszék ennek hiányában az óvodai szülői szervezet részvételét a
gyermekbalesetek kivizsgálásában;
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•

intézkedik minden gyermekbalesetet követően a megelőzésről, azaz arról, hogy a megtörtént
balesethez hasonló eset ne történhessen meg.

A pedagógus feladata:
•

az intézményvezető utasítására a balesetekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése,

•

nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok esetében az intézményvezető utasítására:
- közreműködik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek
haladéktalan kivizsgálásában,
- e balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel,
- jegyzőkönyvet készít, ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje
nem tartható,

•

súlyos balesetekkel kapcsolatban:
- a balesetet jelenti az intézményvezetőnek, illetve az intézményvezető távolléte esetében
a helyettesítési rendnek megfelelően gondoskodik a baleset jelentéséről,
- közreműködik a baleset kivizsgálásában
- közreműködés az óvodaszék, ennek hiányában az óvodai szülői szervezet
tájékoztatásában, és a gyermekbalesetek kivizsgálásában való részvétele biztosításában,
- intézkedési javaslat kidolgozása minden gyermekbalesetet követően a megelőzésre; az
intézményvezető megelőzéssel kapcsolatos utasításainak végrehajtása.

Nem pedagógus, alkalmazott az intézményvezető utasításának megfelelően működik közre a
gyermekbaleseteket követő feladatokban.

11. Az intézményben folytatható reklámtevékenység szabályai
Az intézményben reklámtevékenységet folytatni tilos, kivéve, ha a reklám a gyermekeknek szól és
az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, vagy társadalmi, közéleti, kulturális
tevékenységgel függ össze.
A reklámtevékenység engedélyeztetése:
A megengedett jellegű reklám, szórólap elhelyezését minden esetben az óvodavezető, vagy a vezető
helyettes jóváhagyása után lehet az óvodában kifüggeszteni.
Az intézményi hirdetőtábla használatának szabályai
A hirdetőtáblára csak az intézmény vezetője által megbízott személyek tehetnek ki hirdetményeket
(szórólapokat, plakátokat). Szülő, illetve más idegen személy nem tehet ki hirdetést a faliújságra a
vezetőengedélye nélkül. Politikai hirdetmények, vallási hovatartozásra vonatkozó hirdetmények
kifüggesztése szigorúan tilos! A vezető, illetve a vezető helyettes kötelessége a hirdetőtábla
rendszeres ellenőrzése.
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12. Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés n)
A rendkívüli esemény észlelésekor, tudomásra jutásakor haladéktalanul tájékoztatni kell az
intézményvezetőt.
Az intézményvezető rendkívüli esemény jellegének megfelelően haladéktalanul értesíti:
•

az érintett hatóságokat

•

a fenntartót,

•

a szülőket,

megtesz mindet olyan szükséges intézkedést, amelyek a gyermekek, védelmét, biztonságát szolgálják
Rendkívüli eseménynek számít különösen:
•

a tűz,

•

az árvíz,

•

a földrengés,

•

bombariadó,

Egyéb veszélyes helyzet, illetve a nevelőmunkát más módon akadályozó, nehezítő körülmény:
•

egész napos gázszünet,

•

az épület biztonságos használhatóságát veszélyeztető körülmény,

•

az ellátottak és a dolgozók közlekedését nehezítő helyzet (hó).

•

járvány, melynek során az ellátottak …%-a nem tud megjelenni.

Amennyiben a rendkívüli esemény jellege indokolja, gondoskodni kell, az intézmény kiürítéséről,
amely a tűzvédelmi szabályzat szerint terv szerint kell, hogy történjen.
Az egyéb intézkedést követelő rendkívüli események bekövetkeztekor az intézményvezető
pedagógusok bevonásával a legjobb belátása szerint dönt.

A rendkívüli esemény során az intézményvezetőnek gondoskodnia kell:
•

amennyiben a gyermekek intézményben történő elhelyezését meg kell szüntetni, a szülők
mielőbbi értesítése, a gyermekek elvitelének megszervezése,

•

a következő napot, esetleg napokat érintő nevelési szünet elrendeléséről, s a szülők
tájékoztatásáról,

•

olyan intézkedések meghozataláról, melyek biztosítják a gyermekek maximális védelmét.

Az intézményvezető az egyes rendkívüli eseményekkel kapcsolatos teendőkre vonatkozóan előre
intézkedési terveket készíthet, melyet a jelen szabályzat mellékleteként kell kezelni.
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A rendkívüli események esetén teendő alapvető intézkedések
Rendkívüli esemény megnevezése
Tűz

Intézkedések
A helyi tűzvédelmi szabályzat utasítása alapján:
1.1. Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint
1.2. A tűzoltóság értesítése
1.3. A tűzoltás megkezdése
1.4. Az egyes értékek mentése
1.5. A gyermekek elhelyezése, illetve
hazavitelének megszervezése a szülők
értesítésével
1.6. A fenntartó értesítése

Árvíz

1.1. A gyermekek biztonságba helyezése,
hazavitelének megszervezése a szülők
értesítésével
1.2. Az illetékes szervek értesítése
1.3. Érték mentés

Földrengés

1.1. A gyermekek biztonságba helyezése,
hazavitelének megszervezése a szülők
értesítésével
1.2. Az illetékes szervek értesítése
1.3. Érték mentés

Bombariadó

1.1. Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint
1.2. Az illetékes hatóságok értesítése
1.3. A gyermekek elhelyezése, illetve
hazavitelének megszervezése a szülők
értesítésével
1.4. A fenntartó értesítése
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Egyéb veszélyes helyzet

1.1. A gyermekek biztonságba helyezése,
hazavitelének megszervezése a szülők
értesítésével
1.2. Az illetékes szervek értesítése
1.3. Indokolt esetben tanítási szünet elrendelése

13. Azok az ügyek, melyekben a szülői szervezetet (közösséget) a szervezeti és működési
szabályzat véleményezési joggal ruházza fel
Az intézmény- a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés p) pontja alapján a
Szervezeti és Működési Szabályzat köteles szabályozni azokat az ügyeket, melyekben a szülői
szervezetet (közösséget) e szabályzatában véleményezési joggal ruházza fel.
A szülői szervezetet a jogszabályokban meghatározott véleményezési jogokon túl a szervezeti és
működési szabályzat a következő véleményezési joggal ruházza fel.
A szülői szervezetet – ezen SZMSZ alapján – megillető további jogokat nem határoz meg.

14. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, a vezetők közötti
feladatmegosztás, a kiadmányozás és képviselet szabálya, a szervezeti egységek közötti
kapcsolattartás rendje
Az intézmény- a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontja alapján a
Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles szabályozni – a vezetők és a szervezeti egységek
közötti kapcsolattartás:
•

rendjét,

•

formáját,

•

a vezetők közötti feladatmegosztás rendjét,

•

a kiadmányozás és képviselet szabályait,

•

a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét.
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A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás
Vezetői szint

Szervezeti egység

Rendje és formája

1. számú szervezeti egység,

- Értekezletek ideje,
rendszeressége:

- neve: óvodapedagógusok
havonta egy délután
- Csoportos megbeszélések
ideje, rendszeressége:
szükség esetén bármikor
- Egyéni beszélgetések,
beszámolók, tájékoztatása ideje,
rendszeressége:
havonta, de bármikor
Legfelsőbb vezetői szint
(intézményvezető)

2. számú szervezeti egység,
- neve: óvodapedagógusok
munkáját segítők:
•

dajkák

•

takarító

- Értekezletek ideje,
rendszeressége:
kéthavonta egy délután
- Csoportos megbeszélések
ideje, rendszeressége:
szükség esetén bármikor
- Egyéni beszélgetések,
beszámolók, tájékoztatása ideje,
rendszeressége:
kéthavonta, de bármikor

15. Gyakornok mentorálásának rendszere az intézményben
Gyakornok mentorálása az intézmény Gyakornoki szabályzatában rögzítettek szerint valósul meg,
amely az SZMSZ melléklete.
a.) A gyakornoki rendszerről és a szabályzatról röviden
A gyakornok számára az ágazati miniszter által meghatározott követelmények alapján saját
intézménye határozza meg azokat az ismereteket, melyeket el kell sajátítania, és a gyakornoki idő
végén vizsgakövetelményeinek alapjául szolgálnak.
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A gyakornoki idővel kapcsolatos szakmai követelmények két részből állnak:
•

az általános követelményekből

•

a munkakörhöz kapcsolódó követelményekből

A nevelés-oktatás minősége nagymértékben azon múlik, hogy a benne részt vevő pedagógusok
milyen mértékben képesek azonosulni intézményük koncepciójával, szervezeti modelljével, és
mennyire tudják azt a saját helyzetükre alkalmazni.
Amióta minden óvoda elkészítette saját intézményi minőségirányítási programját (továbbiakban:
IMIP-jét), van egy eszköze az intézménynek, hogy a pedagógusi munkát minél magasabb
színvonalon várja el az ott dolgozóktól. Jól illik ebbe a rendszerbe, hogy a pedagógus kinevezést
gyakornoki idő előzze meg, amelynek végén egy komplex, az intézmény egészére vonatkozó
értékelési rendszer egyik elemeként, abba illesztve, az óvoda általános értékeinek értelmezési
keretében vizsgáljuk meg, hogy a gyakornok mennyiben felelt meg.

b.) Általános szabály
A törvény általános szabályként írja elő a 22. § (1) bekezdésében, hogy az E–H fizetési osztályba
sorolt, a munkáltató alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörbe történő határozatlan
időre szóló kinevezés esetén – ideértve az ilyen tartalmú áthelyezést is – a gyakornoki idő kikötése
kötelező, ha a közalkalmazott nem rendelkezik a munkaköréhez szükséges iskolai végzettséget és
szakképzettséget, szakképesítést igénylő, a három évet meghaladó időtartamú szakmai gyakorlattal.

c.) Ezek a munkakörök az óvodánkban: óvodapedagógus
A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben (dajka), továbbá az egyéb munkakörökben
(például „E” fizetési osztályba sorolható gazdasági ügyintéző, gondozónő) nem szükséges
gyakornoki időt kikötni. Így óvodában jellemzően csak az F fizetési osztályokat (mert , ha diploma
után azonnal szakvizsgát tett a dolgozó, akkor a G-be kerül) érinti, olyan szakmai vizsgaanyag
összeállítása, amely alapján a munkakört betöltő minősítést kap. Ennek „megfelelt” eredményével
jogosulttá válik a határozatlan idejű kinevezésre, vagy „nem megfelelt” minősülés esetén
közalkalmazotti jogviszonya a munkáltatónál megszűnik.

d.) Végrehajtási irányelvek
A Vhr. 4/B § (1) előírja, hogy a gyakornoki szabályzatot az intézmény vezetője adja ki. A szabályzat
kialakítása során egyeztetni kell az érintett szakmai munkaközösségekkel, és kiadása előtt az
intézmény vezetőjének ki kell kérnie a nevelőtestület véleményét. A (2) bekezdés szerint a gyakornoki
szabályzatot nyilvánosságra kell hozni az intézmény honlapján, vagy a helyben szokásos módon.
A Vhr. 4/C § (1) értelmében a gyakornok részére a gyakornoki idő alatt a heti kötelező óraszám felett
foglalkozás megtartása csak a Vhr. 11/A §-ának (2) bekezdése c) pontjában meghatározott okból
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rendelhető el. A munkaidő kötelező órákkal le nem kötött részében a gyakornok munkaköri
feladatként csak a következők teljesítésére köteles: részt vesz a nevelőtestület munkájában, ellátja a
munkaköréhez kapcsolódó előkészítő és befejező feladatokat.

16. A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje, részvétele a
pedagógusok munkájának segítésében
Az intézmény- a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés k) pontja alapján a
Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles szabályozni:
•

a szakmai munkaközösségek együttműködését,

•

a szakmai munkaközösségek kapcsolattartásának rendjét,

•

a szakmai munkaközösségek részvételét pedagógusok munkájának segítésében.

a.) A szakmai munkaközösségek együttműködési feladatai:
•

együttműködnek az intézményvezetővel az intézményben folyó nevelő-oktató munka
tervezésében, szervezésében, értékelésében; ezen belül:

•

részvétel az intézményi szintű szakmai ellenőrzési tervek összeállításában,

•

döntés a továbbképzési programokról

b.) A szakmai munkaközösségek kapcsolattartási rendje.
A szakmai munkaközösségek intézményen belüli kapcsolattartását az intézményvezető irányítja,
gondoskodik a különböző véleményezési, és együttműködési feladatokhoz szükséges kapcsolatok
fenntartásáról;
c.) A szakmai munkaközösségek pedagógusok munkáját segítő tevékenysége kiterjed:
•

közvetlen szakmai segítségnyújtásra,

•

a szakmai munkaközösség szakmai tevékenységébe való bekapcsolódás lehetőségére,

•

a szakmai tapasztalatcserére,

•

a jól bevált pedagógiai módszerek átadására,

•

a rutinos, szakmai tevékenységüket kimagasló tanárok óráinak/foglalkozásainak látogatására,

•

a szakmai munkaközösséghez tartozó pedagógusok óráinak/foglalkozásainak látogatására, a
fejlesztendő területekre történő rámutatására, a fejlődéshez közvetlen szakmai
segítségnyújtásra.

•

a szakmai segítségnyújtási tevékenység évenkénti értékelésére, valamint a tevékenység
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hatékonyságának vizsgálatára.
A szakmai munkaközösség az adott tanévben ellátandó konkrét segítségnyújtási feladatait az éves
munkatervében is meghatározhatja.

1. számú szakmai munkaközösség
A munkaközösség neve: Gyermekvédelmi Szakmai Munkaközösség
Vezetője: Adamicza Zoltánné
Tagjai:
Roskóné Erős Mária
Nagy Henrietta
Kecskés Vivien
Kohanné Kloczka Marietta

2. számú szakmai munkaközösség
A munkaközösség neve: Minőség Gondozó Szakmai Munkaközösség
Vezetője: dr. Zöldiné Bárdos Brigitta
Tagjai:
Nagy Henrietta
Spanyielné Elek Györgyi
Gremanné Nagy Henrietta

17. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága, a szülők tájékoztatása
a.) A pedagógiai programról való tájékoztatás szabályai
Az intézmény- a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 4.§ (1) bekezdés o) pontja alapján a
Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles szabályozni.
Az óvoda figyelembe véve a hivatkozott EMMI rendelet 82.§-át az alábbiak szerint szabályozza a
tájékoztatás szabályait:

b.) A pedagógiai program nyilvánossága
A pedagógiai program nyilvános. Annak érdekében, hogy a szülők a pedagógiai programot szabadon
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megtekinthessék, az intézmény vezetője gondoskodik arról, hogy pedagógiai program:
•

papír alapú példányai közül:
- egy példánya a hirdetőtáblán kifüggesztésre kerüljön,
- egy példánya a nevelők részére átadásra kerüljön, akik a szülők részére a szülői
értekezletek alkalmával biztosítja a pedagógiai programba való betekintést,

•

elektronikus úton is elérhető legyen az intézmény honlapján.

A pedagógia program helyben szokásos módon történő nyilvánosságra hozatali módjai:
•

hirdetőtáblán történő elhelyezés,

•

intézményi honlapon történő publikáció

A nyilvánosságra hozatalért a pedagógiai programmal összefüggő tájékoztatás megadására kijelölt
dolgozó felelős.

c.) A pedagógiai programmal összefüggő tájékoztatás
Az óvodavezető a mellékletben kijelölt pedagógust kötelezi arra, hogy a szülők részére tájékoztatást
adjon a pedagógiai programról.
A tájékoztatást kérhető szóban és írásban.
A tájékoztatást:
•

lehetőség szerint azonnal meg kell adni akkor, ha a kérdés jellege megengedi,

•

legkésőbb a feltett kérdéstől számított 14 napon belül meg kell adni akkor, ha a kérdés
összetett. (Minél előbb tájékoztatást kell adni akkor, ha a kérdés valamely jogvesztő
határidővel kapcsolatban érkezik, s a késedelmes tájékoztatás a szülő jogát, jogos érdekét
sértené.)

A tájékoztatást írásba kell adni akkor, ha az érintett ragaszkodik az írásbeliséghez. A tájékoztatásra
jelen szabályzaton kívül alkalmazni kell a közérdekű adatok szabályzatát.

d.) A pedagógiai programmal összefüggő tájékoztatás megadására köteles pedagógus kijelölése
A pedagógiai programmal összefüggő tájékoztatás megadására – visszavonásig – kijelölöm a
kötelező pedagógust:
Neve: Nagy Henrietta

e.) A házirenddel összefüggő tájékoztatás szabályai
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Az intézmény- a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 82 § (6) bekezdés alapján a Szervezeti és
Működési Szabályzatában szabályozza a házirenddel kapcsolatos tájékoztatás rendjét.

f.) A házirend nyilvánossága
A házirend nyilvános.
A házirend:
•

papír alapú példányai közül:
- egy példányát az óvodába történő beiratkozáskor át kell adni a szülőnek,
- egy példánya a központi hirdetőtáblán ki kell függeszteni,

•

elektronikus úton elérhető az intézmény honlapján.

A házirend helyben szokásos módon történő nyilvánosságra hozatali módjai:
•

hirdetőtáblán történő elhelyezés,

•

intézményi honlapon történő publikáció.

A nyilvánosságra hozatalért a pedagógiai programmal összefüggő tájékoztatás megadására kijelölt
dolgozó felelős.

g.) A házirenddel összefüggő tájékoztatás
Az óvodapedagógusok a nevelési év elején ismertetik a házirendet:
•

a gyermekekkel,

•

szülői értekezleten a szülőkkel.

A házirend érdemi változásáról a változást követően 30 napon belül a szülőt tájékoztatni kell azzal,
hogy meghatározásra kerül az, hogy a házirend hatályos változata milyen módon érhető el (hol,
hogyan került nyilvánosság hozásra).

h.) A jelen SZMSZ nyilvánossága
Az intézmény- a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 82 § (6) bekezdés alapján a Szervezeti és
Működési Szabályzatában szabályozza a jelen SZMSZ-el összefüggő nyilvánosságra hozatali
szabályokat.
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Az SZMSZ nyilvános.
Az SZMSZ:
•

papír alapú példánya a központi hirdetőtáblán ki kell függeszteni,

•

elektronikus úton elérhető az intézmény honlapján.

Az SZMSZ helyben szokásos módon történő nyilvánosságra hozatali módjai:
•

hirdetőtáblán történő elhelyezés,

•

intézményi honlapon történő publikáció.

A nyilvánosságra hozatalért a pedagógiai programmal összefüggő tájékoztatás megadására kijelölt
dolgozó felelős.

i.) A szülők tájékoztatása
Az intézmény- a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 82 § (6) bekezdés alapján a Szervezeti és
Működési Szabályzatában szabályozza a szülők tájékoztatásának egyes kérdéseit.
Az óvoda vezetője köteles megszervezni azt az írásbeli tájékoztatást, mely információt szolgáltat a
szülőknek a megelőző nevelési év végén:
•

azokról a ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő nevelési évben a nevelő
munkához szükség lesz,

•

az óvodától kölcsönözhető felszerelésekről,

•

arról, hogy az óvoda milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez.

Az írásbeli tájékoztatás szülők részére történő átadásának határideje: június közepe
A szülők részére legalább 5 napot kell adni arra, hogy a tájékoztató tartalmát megismerje.

18. A fegyelmi eljárás
Az intézmény – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4.§ (1) bekezdés q) pontja alapján a
Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles szabályozni az iskolában a tanulóval szemben
lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás, ezen belül az egyeztető eljárás részletes szabályit.
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19. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4.§ (1) bekezdés r)

a.) A hitelesítés követelménye
Az elektronikus úton előállított papír alapú nyomtatványokat:
•

ha azok folyamatosan kerülnek kinyomtatásra, folyamatosan,

•

ha időszakosan kerülnek kinyomtatásra, kinyomtatást követően hitelesíteni kell.

b.) A hitelesítés módja
Az elektronikus úton előállított papír alapú nyomtatvány jellegétől függően kell végezni:
•

az utolsó bejegyzést követő sorok áthúzással történő érvénytelenítését,

•

el kell helyezni a papír alapú dokumentumon a hitelesítési záradékot, mely tartalmazza:
- a hitelesítés időpontját
- a hitelesítő aláírását,
- az intézmény hivatalos körbélyegző lenyomatát.

A füzet jelleggel összetűzött, kapcsozott dokumentumok esetén a füzet külső lapján, vagy annak
belső oldalán kell elhelyezni a hitelesítési záradékot, ahol fel kell tüntetni azt is, hogy a
dokumentum hány lapból, illetve oldalból áll.

Ez esetben a hitelesítés szövege:
Hitelesítési záradék

Ez a dokumentum

folyamatos sorszámozott oldalból/ lapból áll.

Kelt.: …………………….
PH
………………………..
hitelesítő

c.) A hitelesítésre jogosultak
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A hitelesítésre feljogosított személyeket és a hitelesítési jogosítványuk tartalmát az óvodavezető
határozza meg és függeszti ki a nevelőtestületi szoba hirdetőtáblájára.
Az intézmény által alkalmazott elektronikus úton előállított nyomtatványok:
Pedagógus igazolványt igénylő rendszer.

d.) Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje
Az intézmény jelenleg nem használ elektronikus iktató rendszert, a szabályozást az intézménybe
érkezett és keletkezett elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésére alakítja
ki.

20. Az intézményvezető feladata- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök, munkaköri
leírás - minták
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4.§ (1) bekezdés t)
Az intézményvezető feladat- és hatásköreiből leadott feladat- és hatáskörök a következők:

a.) Az általános vezetői feladatok- és hatáskörök közül
•

A továbbképzéssel, képzéssel összefüggő feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök új
címzettje: Nagy Henrietta

•

A gyermek veszélyeztetettségével összefüggő feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök
új címzettje: Roskóné Erős Mária

b.) A köznevelési feladatokhoz kapcsolódó vezetési feladat- és hatáskörök közül
A pedagógiai programmal összefüggő feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök új címzettje:
Nagy Henrietta
Az óvodában működő egyéb szervezetekkel összefüggő feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök
új címzettje: Nagy Henrietta
A tanulói jogviszony keletkezésével és megszűnésével összefüggő feladatok közül átadott feladat- és
hatáskörök új címzettje: Nagy Noémi- pedagógiai asszisztens, Kovácsné Gergely Mariann
óvodatitkár
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c.) Az intézményben alkalmazandó munkakörök munkaköri leírás mintái
Az intézményben alkalmazandó munkakörök munkaköri leírás mintái – terjedelmi okokból a jelen
SZMSZ mellékleteként kerültek csatolásra.
A munkaköri leírás minták – a nemzeti köznevelési törvény 62. § (1) bekezdés m) pontja alapján –
tartalmazzák a dolgozók pedagógiai és adminisztratív feladatait is.

21. Az intézmény biztonságos működését garantáló szabályok melynek megtartása kötelező az
intézmény területén tartózkodó szülőknek, valamint az intézménnyel kapcsolatban nem álló
más személyeknek
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4.§ (4)
Az intézménnyel jogviszonyban nem állók kötelesek betartani és elfogadni az intézmény következő
szabályzatait:
•

a nemdohányzók védelmének helyi szabályai,

•

tűzvédelmi szabályzat,

•

munkavédelmi szabályzat,

melyek megtalálhatóak az intézmény hirdető tábláján.

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók által tilos az intézmény területére, épületébe, rendezvényre,
az alábbi tárgyakat, eszközöket behozni, illetve maguknál tartani: ami balesetet okozó, szúró, vágó,
robbanó tárgyakat.
Az intézménnyel jogviszonyban nem állók kötelesek az intézményben az intézményhez méltó
ruházatban, öltözetben, valamint állapotban tartózkodni, illetve megjelenni.
Az intézménnyel jogviszonyban nem állók nem zavarhatják magatartásukkal, viselkedésükkel az
intézményben folyó pedagógiai munkát, szabadidős foglalkozást, tanórán kívüli foglalkozást,
valamint rendezvényét.

22. Egyéb jogszabály által szabályozandó – de más szabályozásban nem szabályozható kérdések
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4.§ (1)
A kiemelt munkavégzésért járó kereset – kiegészítés feltételeit: mivel nincs kollektív szerződés, ezért
a közoktatásról szóló törvény 118.§ (12) bekezdése alapján a SZMSZ-ben kell szabályozni.
A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés megállapítható bármely közalkalmazott számára
A kereset kiegészítés járhat:
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•

egy alkalomra, illetve

•

meghatározott időtartalomra, melyet havonta kell kifizetni

a.) Rendszeres személyi juttatások
A rendszeres személyi juttatások körébe tartozik a foglalkoztatottak alapilletménye,
illetménykiegészítés, illetménypótléka és mindazon juttatások, amelyek rendszeresen ismétlődve
kerülnek kifizetésre.
A közalkalmazottat illetményének megállapítása érdekében fizetési osztályba és fizetési fokozatba
kell besorolni.
A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat munkaszerződésben, vagy kinevezési okiratban
kell rögzíteni.
Az illetményt, a tárgyhót követő hó 5 napjáig kell kifizetni.
A közalkalmazott a betöltött munkakör függvényében illetménypótlékra jogosult.
Az illetménypótlék mértékét az illetményalap százalékban kell meghatározni.
Vezetői pótlék
A magasabb vezetőt, valamint vezető állású közalkalmazottat vezetői pótlék illeti meg.
A Képviselő-testület a 104/2004. (09. 27.) sz. Határozatában az adható pótlék mértékét a maximum
pótlék összegének 40%-ban határozta meg.
Egyéb juttatások
Munkaruha, melyet Kakucs Község Önkormányzatának Munkaruhajuttatási Szabályzata határozza
meg.
A munkaruha szabályzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. alapján készült.
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 165§-nak(2) bekezdése szerint, ha a munka a
ruházat nagymértékű szennyeződésével vagy elhasználódásával jár, a munkáltató a munkavállalónak
munkaruhát köteles biztosítani.
Jelen szabályzat célja, hogy részletesen szabályozza az egyes juttatási alanyok körét, a jogosultság
körülményeit, továbbá a juttatások igénybevételének módját.

b.) 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.
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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.

A hit és vallásoktatás igénylésének eljárásrendje:
A történelmi egyházak képviselőinek kezdeményezésére, minden év szeptember első hetében kerül
sor a szülői igények írásbeli megkérésére. Az igényeket az óvodatitkár összesíti és továbbítja az
egyház képviselőjének, aki a vezetővel történt egyeztetés után a kialakított szervezeti rendnek
megfelelően, kezdi meg tevékenységét az intézményben. Az általuk tartott foglalkozások, napirendbe
építve, elkülönülten az óvodai foglalkozásoktól kerülnek megvalósításra.

c.) Lobogózás szabályai
•

A 132/2000. (VII.14.) kormányrendelet értelmében „A nemzeti lobogót állandóan kitűzve kell
tartani.”

•

A kormányrendelet a középületek fel lobogózásának egyes kérdéseiről előírja a középületek
számára a megfelelő méretű zászló kitűzését, illetve a fel lobogózás szabályait.

•

A zászló állandó minőségének megtartásáról a vezető gondoskodik.

d.) A telefonhasználat eljárásrendje
A dolgozó a mobil telefonját a gyermekekkel való foglalkozás teljes idejében, néma állapotban
tarthatja magánál és csak kivételes, sürgős esetben használható. Az intézményi vonalas telefon
kivételes, sürgős esetben használható magáncélra. Az arra rendszeresített füzetben minden dolgozó
köteles rögzíteni telefonbeszélgetéseinek: számát, időpontját, tárgyát. A pedagógus a gyermekek
között munkaidejében mobiltelefonját magáncélú beszélgetésre sem a csoportszobában sem az
udvaron nem használhatja.

e.) Hivatali titok megőrzése
Az intézmény minden dolgozójának kötelessége a hivatali titok megtartása. A közalkalmazott nem
közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott
tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel
járhat.
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.
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A hivatali titok megsértése súlyos vétségnek minősül. Az óvoda valamennyi dolgozója köteles a
tudomására jutott hivatali titkot megőrizni.
Hivatali titoknak minősül:
•

amit a jogszabály annak minősít

•

a dolgozó személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok

•

a gyermekek és a szülők személyiségi jogaihoz fűződő adat

•

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.

f.) Az adatkezelés és továbbítás intézményi rendje
Az adatkezelés és továbbítás intézményi rendje jelen SZMSZ-ben – figyelembe véve a nemzeti
köznevelésről szóló törvény 43.§ (1) bekezdését szabályozásra kerül.
4. számú melléklet: Adatkezelési szabályzat

g.) A pedagógusok számára biztosított informatikai eszközök
A pedagógusok részére a következő informatikai eszközök kerülnek biztosításra:
•

számítógép

•

számítógépes programok

•

elektronikus adathordozók

23. A közérdekű adat megismerésének szabályai
A szabályzat célja:
•

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
Törvény III. Fejezetében foglalt rendelkezések, továbbá a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 13. § 2 h) pontja, és a 229/2012. (VIII.28.)
Korm. rend, 30. §(6) bekezdésében megfogalmazott előírások figyelembevételével elősegítse
a közérdekű adatok megismeréséhez való alkotmányos jog érvényesülését azáltal, hogy
meghatározza az igény esetén követendő eljárás pontos menetét, az ügyintézésben részvevő
személyeket, továbbá az adatot megismerni kívánó személy, illetve az adatot szolgáltató
óvoda eljárási jogait, illetve kötelezettségeit.

•

A Szabályzat rendelkezéseit Kökörcsin Óvoda kezelésében lévő adatok megismerésére
irányuló igények esetében kell alkalmazni.
67

5. számú melléklet: Közérdekű adatok megismerésének szabályai
24. Térítési díjak, befizetések, támogatások
Az étkezés befizetésének, lemondásának, jóváírásának rendje
Az étkezési térítési díjat a szülők fizetik minden hónapban az arra kijelölt helyen. A díjat tárgy hónapra,
előre kell befizetni, az addig a ténylegesen leétkezett napok számának figyelembe vételével. A befizetést
követő hiányzásból származó túlfizetés a következő havi étkezési térítési díjból levonásra kerül.
A gyermekek étkezési nyilvántartását csoportonként a beosztott óvónők naprakészen vezetik.
Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonta megtörténik-e. Ha a
kötelezett (szülő) a befizetést elmulasztotta a megjelölt napon, ezt köteles pótolni. Elmaradás esetén, az
intézményvezető a fizetésre kötelezett személyt írásban értesíti, hogy maximum 15 napos határidőn belül
az elmaradt térítési díjat fizesse be.

Étkezés lemondása: tárgy napot megelőző délelőtt 11:00 óráig történik, kivéve a hétfői nap, akkor a
lemondásra fél 8-ig van lehetőség.
Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.
6. számú melléklet: Az étkezési térítési díj beszedési szabályzata
25. Utazási költségtérítés
Intézményünkben az utazási költségtérítés igénybevételére lehetőség van, az alábbiak szerint:
Az utazási költségtérítést a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010 (II.
26.) kormányrendelet szabályozza.
Továbbá a személyi jövedelemadóról szóló, többször módosított 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2)
bekezdése szerint – megfelelő elszámolás mellett – nem minősül bevételnek a munkába járásról szóló
kormányrendelet szerinti munkába járás esetén a munka vállalónak adott azon összeg, amely nem
haladja meg
a) az utazási bérlet, az utazási jegy árát, vagyonbiztonság
b) munkába járás költségtérítése címen, a közforgalmi úton mért oda-vissza távolság
figyelembevételével kilométerenként a 9 forintot (napi munkába járás vagy hétvégi hazautazás
esetén).
A Korm . Rendelet 2 §. a) pontja szerint munkába járásnak minősül:
aa) a közigazgatási határon kívül a lakóhely, vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés
helye között munkavégzési célból történő helyközi (távolsági) utazással, illetve átutazás céljából
helyi közösségi közlekedéssel megvalósuló napi munkába járás és hazautazás, továbbá
ab) a közigazgatási határon belül, a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés
helye között munkavégzési célból történő napi munkába járás és hazautazás is, amennyiben a
munkavállaló a munkavégzés helyét – annak földrajzi elhelyezkedése miatt – sem helyi, sem helyközi
közösségi közlekedéssel nem tudja elérni.
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A helyközi, távolsági utazás, azaz a munkába járás megvalósítható akár közösségi közlekedéssel, akár
saját gépjárművel (illetve bármilyen más módon). Ezért az szja – törvény 25. § (2) bekezdés b) pontja
alapján 2010. május 1-jétől is lehetőség van arra, hogy a munkavállaló a munkába járás költségtérítése
címén kilométerenként 9 forint bevételnek nem minősül (adómentes) költségtérítésben részesüljön
akkor is, ha egyébként a munkába járás tömegközlekedés igénybevételével is megoldható lenne, de
azt a magánszemély nem veszi igénybe.
A Korm. rendelet 4.§-a azokat az eseteket sorolja fel, amikor a munkáltató köteles a munkába járás
költségtérítéseként a kilométerenkénti 9 forint fizetésére. (Ilyen eset például az, ha a munkavállaló
lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye között nincsen közösségi
közlekedés.) A rendelkezés azonban nem zárja ki, hogy a munkáltató más – munkába járásnak
minősül – esetekben is alkalmazza az szja – törvény 25. § (2) bekezdés b) pontjának rendelkezését
anélkül, hogy vizsgálná a munkahelyre való eljutás konkrét körülményeit. (A rendelkezés
alkalmazása azonban semmiképpen sem jelentheti azt, hogy a munkáltató teljes mértékben figyelmen
kívül hagyja a korm. rendelet szerinti térítési kötelezettségét, illetve a munkavállaló közlekedési
szokásait, azaz például annak ellenére, hogy a munkavállaló leadja a bérletét, csak a 9 forint/km-es
térítést biztosít számára.)
Mivel a munkába járás fogalma kibővült az átutazás céljából igénybe vett helyi közösségi
közlekedéssel történő utazással is, így az ilyen utazásra jogosító jegy, bérlet (például BKV bérlet) is
minősülhet adóalapba nem tartozó bevételnek (és nem a kedvezményes, 25 százalékos mértékkel
adózó természetbeni juttatásnak) feltéve, hogy a helyi bérletet a magánszemély az adott településen
keresztül történő átutazás keretében munkába járásra (is) használja.
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III. Panaszkezelési szabályzat
1. ÁLTALÁNOS RÉSZ
1.1. Bevezetés
Az óvoda a referencia intézményi partnerek panaszainak egységes szabályok szerint történő,
átlátható, hatékony kezelése és kivizsgálása érdekében elkészítette a panaszkezelés módjáról
szóló szabályzatát.
1.2. A szabályzat célja
A panaszkezelési szabályzata célja, hogy referencia intézményi partnereink elégedettsége és
igényeinek magasabb szintű kielégítése érdekében a fontos visszajelzéseket tartalmazó panaszok
kezelésének, kivizsgálásának, nyilvántartásának és értékelésének rendje szerves részévé váljon a
referencia intézményi tevékenységeknek, az intézményi minőségirányítási folyamatoknak.
1.3. Alapelvek
Referencia intézményi gyakorlatunk alapkövetelménye partnereink felvetéseinek gyors
kivizsgálása és a feltárt hibák orvoslása. A beérkezett észrevételeket elemezzük, és ennek
eredményeit felhasználjuk szolgáltatásaink továbbfejlesztéséhez. A panaszokat és a panaszokat
megkülönböztetés nélkül, egyenlően, azonos eljárások keretében és szabályok szerint kezeljük.
A panaszkezelésnek gyorsnak, tisztességesnek és érdeminek kell lennie, amelynek során fel kell
tárni a panasz okát, indokát és ezt követően a panaszt minél előbb orvosolni kell.
2. A PANASZKEZELÉS
Menete
2.1 A panasz bejelentése
A bejelentés módjai

személyesen
Szóbeli panasz
telefonon

Írásbeli panasz

személyesen vagy
más által átadott irat
útján
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Hétfőtől péntekig,
08:00 – 16:00 között
az óvoda
vezetőjénél.
Hétfőtől péntekig,
08:00 – 16:00 között
az óvoda
vezetőjénél.
Hétfőtől péntekig:
08:00 – 16:00 között
az óvoda
vezetőjénél.

postai úton

bármikor

Óvoda címére:
Kakucsi Kökörcsin
Óvoda és Konyha
2366 Kakucs,
Székesi út 3.

elektronikus
levélben

bármikor

ovoda@kakucs.hu

telefaxon

Hétfőtől péntekig:
08:00 – 16:00
között.

0629/376-077

3. PANASZNYILVÁNTARTÁS
3.1 A partnerek panaszairól és az azok megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást
vezetünk, amely az alábbi adatokat tartalmazza:
• a panaszos (intézmény/személy) adatait
• a panasz leírását, tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését
• a panasz benyújtásának időpontját és módját
• a panasz orvoslására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indoklását
• a panaszügy intézéséért, illetve az intézkedés végrehajtásáért felelős szeméy(ke)
megnevezését, valamint az intézkedés teljesítésének és a panasz lezárásának határidejét
• a kivizsgálás során beszerzett információkat és esetleges szakvéleményt
• panaszban megjelölt igényről való döntést
4. A PANASZKEZELÉS FOLYAMATA
A panasz benyújtása Regisztráció; Kivizsgálás; Döntés, válasz; Elemzés
• a panasz megválaszolásának időpontját és módját
• a panaszkezelés elemzéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó egyéb információkat (pl.: panasz
oka, gyakorisága)
4.1 Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült
jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat három évig archiváljuk, ezt követően az
adathordozókat (okiratokat) selejtezzük. A panaszügyi nyilvántartásban rögzített személyes
adatok kizárólag a panasz regisztrálásának és elbírálásának célját szolgálják.
Felkészülünk a regisztrációjára és megkezdődik a panasz kivizsgálása, a hiányzó információk,
szakvélemények stb. beszerzése. Amennyiben valamennyi fontos információ rendelkezésre áll,
a vizsgálati szakasz lezárul és sor kerül a döntéshozatalra.

A döntés lehet:
• a panasz elfogadása
• panasz részbeni elfogadása
• panasz elutasítása
71

A döntéshozatalt a válasz elkészítése és megküldése követi írásos formában (írásban, faxon, emailben). Óvodánk kiemelt figyelmet fordít a minőségi panaszkezelés biztosítására, ezért a
panaszkezelési folyamat végén elemző tevékenységet folytat, amelynek során többek között vizsgálja:
• a panaszok átfutási idejét
• a panaszok számát
• a referencia intézményi szolgáltatásokhoz / jó gyakorlatok átadás – átvételéhez kapcsolódó
reklamációkat
• a partnerek panaszkezeléssel kapcsolatos elégedettségét
• egyes konkrét panaszügy vonatkozásában a partner elégedettségét

5. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
A panasz elutasítása esetén az óvoda a partnert írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával milyen
szervhez, hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Szabályzat elérhetősége:
Jelen panaszkezelési szabályzatot az óvoda székhelyén az aulában elhelyezett dokumentumtartóban
és a közösségi honlapon elérhetővé, illetve közzéteszi az intézmény.
Hatálybalépés:
Jelen szabályzat 2017. 09. 01. napjától hatályos.

………………………………………..
Spanyielné Elek Györgyi
intézményvezető

……………………………………
dr. Zöldiné Bárdos Brigitta
munkaközösség vezető

A Panaszkezelési Szabályzatot a szülői munkaközösség tagjai a 2017. 08. 28.-án megtartott szülői
munkaközösségi értekezleten megismerték. (Jelenléti ív mellékelve.)
A Nevelőtestület 2017. 08. 28.-án megtartott nevelőtestületi értekezleten fogadta el. (Jelenléti ív
mellékelve.)
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Panasznyilvántartó lap
Sorszám:
Panasz benyújtásának ideje:

Panasz benyújtásának módja

…………….…, év ………….. hó ………… nap
szóbeli: személyes / telefon
írásbeli: postai levél / személyesen átadott
levél / e-mail / fax
Intézmény neve, címe:
Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha
2366 Kakucs
Székesi út 3.

Panaszos adatai:

Képviseletében eljáró személy:
Elérhetőségek:
levelezési cím: 2366 Kakucs, Székesi út 3.
telefon, fax: 0629/379-077
e-mail: ovoda@kakucs.hu

A panasz leírása:

A kivizsgálásért és intézkedésért felelős
személy:
Panasz lezárásának határideje:
A kivizsgálás során beszerzett
információk, szakvélemények stb. rövid
leírása:
A panasz orvoslására szolgáló intézkedés
leírása, elutasítás esetén annak indoklása:
Panasz megválaszolásának ideje, módja:
A panaszkezelés elemzéséhez és
fejlesztéséhez kapcsolódó egyéb
információk (pl. panasz oka, gyakorisága)
Csatolt mellékletek megnevezése:
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IV. Mellékletek
1. számú melléklet: Munkaköri leírások

Óvodavezető munkaköri leírása
MUNKÁLTATÓ
Munkáltató neve:

Kakucs Község Önkormányzat
Cím: 2366 Kakucs, Fő u. 20.

Székhelye:

2366 Kakucs, Fő u. 20.

Munkavégzés helye:

Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha
2366 Kakucs, Székesi út 3.

Munkáltatói jogkört gyakorolja:

Polgármester

MUNKAVÁLLALÓ
Neve:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési helye, ideje:
Lakcíme:

MUNKAKÖR
Megnevezése:

ÓVODAVEZETŐ

Kinevezője:

Az Önkormányzat Képviselő-testület

A kinevezés módja, időtartama:

Vezetői pályázati eljárás útján, 5 évre

FEOR-szám:

1328
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Munkaideje:

27 óra/hét
vezető kötött munkaideje: 10 óra/hét

Munkaidő beosztása:

Nevelési évenként a munkatervben rögzítettek
szerint.

Munkavégzés helye:

Az általa vezetett óvoda teljes területe – illetve
a vezetői iroda.

A munkakör célja:

Az intézmény munkájának szervezése,
irányítása, képviselete. A nevelő munka
személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek
biztosítása.
Pedagógiai-szakmai,
tanügyigazgatása,
munkáltatói-személyügyi,
gazdasági-adminisztratív feladatok ellátása,
megszervezése, ellenőrzése, értékelése. A
törvényi előírásoknak megfelelő működés,
működtetés biztosítása.
Általános vezetési és szakmai feladatok ellátása
az SZMSZ-ben meghatározottak szerint.

A munkavégzéshez szükséges (végzettség,
ismeret, egyéb kikötés):

Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és
szakképzettség, szakvizsga.
Az óvodapedagógiára és az intézmény
vezetésére vonatkozó szakmai ismeretek, a
nevelőtestület jogkörbe tartozó intézményi
dokumentumok, belső szabályzatok ismeret.
Nevelői
alkalmasság,
különösen:
jó
kapcsolatteremtő képesség, empátia, kedves,
nyílt személyiség, jó szervezőképesség, vezetői
ismeretek.

Személyes tulajdonságok:

Pedagógusi elhivatottság, kiegyensúlyozottság,
pontosság, megbízhatóság, türelem, etikus
magatartás és az intézmény képviselete.
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Feladatai, főbb tevékenységeinek felsorolása:
Az óvoda egyszemélyi felelősségű vezetőjeként tevékenységével felelős az intézmény szakszerű és
törvényes működtetéséért. Képviseli a gyermekek, a szülők, a munkatársak és a fenntartói döntések
előkészítésében, és végrehajtja a képviselő-testület és a polgármester által meghatározott
feladatokat.

Pedagógiai-szakmai
•

Biztosítja az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

•

Felel a nevelő-oktató munka biztonságos feltételeinek megteremtéséért.

•

Előkészíti az óvoda nevelési programjának kialakítását. Nevelőtestületi döntésre előterjeszti
a program tervezetét. Elfogadtatása után biztosítja a szülői szervezet véleményezési jogát, és
kezdeményezi jóváhagyását a fenntartóval. Folyamatosan ellenőrzi a program megvalósulását.

•

Részt vesz a minősítési eljárások és a tanfelügyeleti ellenőrzések megszervezésében,
lebonyolításában, egyúttal az érintettek felkészítésében.

•

Támogatja és ellenőrzi a munkaközösség és az önértékelési csoport munkáját.

•

Kialakítja a teljesítményértékelés szempontjait. Ellenőrzi és értékeli az óvodában folyó
szakmai munkát és annak eredményességét, hatékonyságát.

•

Ellenőrzi az egyéni bánásmód elvének érvényesülését.

•

A pedagógiai program alapján a gyermekek személyiségét, képességeiket változatos,
eredményes, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait figyelembe vevő módszerekkel
fejleszti.

•

Évente elkészíti az Éves munkatervet, a Továbbképzési tervet, majd elfogadtatja a
nevelőtestülettel.

•

Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben és önképzésben gyarapítja, valamint
támogatja a pedagógusok önképzését.

•

Előterjeszti a Házirend tervezetét, gondoskodik a megvitatásáról és egyetértéssel történő
elfogadásról a nevelőtestülettel és a szülői szervezettel. Biztosítja, hogy valamennyi szülőhöz
eljusson.

•

Felkészülten és aktívan részt vesz az óvoda pedagógiai programjának értékelésében,
módosításában, a nevelési értekezleten, szakmai munkaközösségi és munkacsoport
foglalkozásokon, az ünnepélyeken, rendezvényeken. Felelős az intézmény ellenőrzési, mérési,
értékelési, minőségirányítási programjának működéséért.

•

Tervezi szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdaági működésének
valamennyi területét.
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•

Ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és
döntésekben a vezető részére előírt feladatokat.

•

Megszervezi az intézmény belső ellenőrzését.

•

A pedagógiai programnak, valamint az intézmény működési dokumentumainak megfelelően
tájékoztatja a szülőket gyermekükről, együttműködik a családokkal.

•

Támogatja az intézmény munkáját segítő szervezetek tevékenységét.

•

Felelős az intézmény gazdasági és pénzügyi tevékenységéért, a pénzügyi fegyelem
megtartásáért.

•

A fenntartó által biztosított költségvetési keretek között az intézmény nevében kötelezettséget
vállal.

•

Megtartja a pedagógus etika követelményeit, a munkafegyelmet, a közösségi együttműködés
normáit, összehangolt munkát végez az óvoda többi dolgozójával.

•

Betartja a jogszabályokat és belső szabályzatok előírásait, az egészségügyi előírásokra, és
szakszerűen végrehajtja a pedagógiai feladatokat.

•

Gondoskodik a gyermek testi épségéről, erkölcsi védelmükről, személyiségük fejlődéséről,
képességeik fejlesztéséről, a balesetek megelőzéséről (nem hagyhat gyermeket felügyelet
nélkül).

•

Óvja a gyermekek jogait, tiszteli emberi méltóságát.

•

A napi nevelőmunkához szükséges jogszabályokat folyamatosan figyeli, és azokat
megfelelően alkalmazza.

Tanügy-igazgatási feladatok
•

Megszervezi a gyerekek óvodai felvételét. Felvételi és előjegyzési naplót vezet.

•

Naprakészen vezeti az óvoda törzskönyvét.

•

Elkészíti az éves statisztikát és annak módosítását.

•

A fenntartót folyamatosan informálja a gyermeklétszám alakulásáról.

•

A gyermekek nevelésével kapcsolatos, jogszabály által előírt feladatoknak eleget tesz.

•

Ellenőrzi a hároméves kortól érvényes óvodakötelezettség betartását.

•

A mértéken felüli hiányzásokat jelenti a megfelelő szervek felé.

•

Biztosítja a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.

•

Gondoskodik a szülői és a nevelőtestületi értekezletekről, biztosítja az intézményen belüli
információ áramlást.
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•

A szülői nyilatkozatok alapján felméri az ingyenes étkezést kérő családok számát.
Mindezekről naprakész nyilvántartást vezetett.

•

Folyamatosan aktualizálja és ellenőrzi az óvodai dokumentumok érvényességét, törvényi
megfelelését. Gondoskodik arról, hogy az érintettek ismerjék ezek tartalmát.

•

Ellenőrzi a csoport naplók, a felvételi és mulasztási naplók vezetését és azok tartalmát.

•

Intézkedéseket tesz a tankötelezettség teljesítésére.

•

Ellátja az igazolatlan hiányzásokra vonatkozó teendőit.

•

Javaslatot tesz az óvoda nyári és téli szüneteltetésére, a nevelés nélküli munkanapok
időpontjára, tartalmára, megszervezésére.

•

Megszervezi és ellenőrzi az intézményben folyó gyermekvédelmi munka ellátását.

•

Intézi az ötéves kor előtti szülői felmentési kérelmeket.

Munkáltatói-humánpolitikai feladatok
•

Elkészíti az óvoda munkaerő-gazdálkodási tervét, betöltetlen állásokra pályázatot hirdet, és
lebonyolítja a pályázati eljárást.

•

A jogszabályban előírt módon kinevezi az óvoda munkatársait,gyakorolja felettük a
munkáltatói jogkört. Az OM által működtetett KIR felé eleget tesz a bejelentési
kötelezettségének.

•

Az átsorolásokról időben gondoskodik. Biztosítja a törvényben előírt juttatások kiadását.

•

Vezeti a munkaidő-nyilvántartást a jelenléti ív alapján.

•

Vezeti a közalkalmazotti nyilvántartást. A rendelkezésre álló adatokat és információkat az
adatvédelmi törvény rendelkezései szerint megőrzi.

•

Elkészíti és időben kiadja a munkaköri leírásokat.

•

Szabadság-nyilvántartást vezet.

•

A pedagógusok munkájának ellenőrzése során írásos értékelést készít, melyet a dolgozóval
is ismertet.

•

Gondoskodik a munkafegyelem és a törvényesség megtartásáról, a munkaviszonyát
vétkesen megszegő dolgozó törvényes felelősségre vonásáról.

•

Biztosítja és ellenőrzi a munkavédelmet és a tűzvédelmi szabályok betartását.
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Gazdasági-adminisztratív feladatok
•

Szervezi az óvoda ügyviteli munkáját a mindenkor érvényes jogszabályok szerint.

•

Előkészíti és igény szerint aktualizálja a szervezeti és működési szabályzat tervezetét, vitára
bocsátja és elfogadtatja a nevelőtestülettel, illetve a Szülői Szervezettel.

•

Irattári tervet készít, elrendeli és ellenőrzi az iratok selejtezését.

•

Az intézménybe érkező ügyiratokat naprakészen átnézi, érdemben intézkedik, és
gondoskodik az iktatásukról.

•

Biztosítja a pontos adatszolgáltatást.

•

A hivatalos ügyintézési határidőn belül válaszol a hozzá beérkezett, gyermekeket, szülőket
és a közalkalmazottakat érintő kérdésekre.

•

Felelős az intézmény költségvetésének tervezéséért, végrehajtásáért, felel az ezzel
összefüggő beszámolók, mérlegek valós tartalmáért.

•

Biztosítja a gyermekek számára a tiszta, esztétikus környezetet. Megszervezi és irányítja a
napi takarítást, fertőtlenítést és a szükséges nagytakarításokat.

•

Betartja a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét.

•

Felel a karbantartási terv elkészítéséért, végrehajtásáért.

•

Felel az átutalási, utalványozási, készletgazdálkodási, leltározási, pénzkezelési,
vagyonvédelmi szabályzatokban foglaltak betartásáért.

•

Ellenőrzi a vagyon-, állóeszköz-, munkaruha-, étkezési nyilvántartások vezetését.

•

Feladata, az intézmény költségvetésének ismeretében, takarékos gazdálkodás, az intézményi
vagyon őrzése, védelme.

A szabadság felhasználásával és a hiányzással kapcsolatos szabályok:
Éves szabadságolási tervet készít. Felettesével a szabadság kikérése előtt 15 nappal egyeztet (kivéve
a rendkívüli eseteket). Szabadságát az adott évben igyekszik felhasználni, átvitel esetén azt március
31-ig veheti ki. Munkahelyi érdekre hivatkozva felettes 15 napot visszarendelhet. Váratlan
távolmaradást, hiányzást (betegség, egyéb komoly indok) a munkaidő megkezdése előtt minimum
két órával jelezni kell a vezetőnek.

Elvárható magatartási követelmények: A Pedagógus etikai kódexben megfogalmazottak szerint.

Önképzéssel kapcsolatos elvárások: A szakmai fejlődést segítő folyamatos önképzés,
továbbképzéseken való részvétel, hétévenként 120 óra.
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Hatásköre: Az óvodavezető kizárólagos kompetenciája és egyszemélyi és egyszemélyi felelőssége a
gyermekfelvétel, a munkaviszony-létesítés, -megszüntetés, valamint az intézmény költségvetésén
belüli gazdálkodás.

Felelőssége: Az óvoda zavartalan és a jogszabályoknak megfelelő működtetése.

Kapcsolatok
Közvetlen felettese: A nevelési-oktatási feladatokkal megbízott.
Közvetlen beosztottjai: Az általa vezetett intézmény valamennyi dolgozója.
Kapcsolattartási kötelezettsége:
- óvodavezető-helyettessel,
- pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítő dajkákkal,
- szülőkkel, szakmai munkaközösségekkel, a minőségirányítási csoporttal, érdekvédelmi
szervezetekkel,
- fenntartó illetékes vezetőjével, bizottságaival
Információ szolgáltatási kötelezettsége:
Feladata az információ áramlás biztosítása a szülők, a nevelőtestület, az Oktatási Hivatal, a
Pedagógiai Oktatási Központok, a köznevelési információs rendszer és a fenntartó felé.
Feladata a pályázati kiírások követése, felkutatása. Elkészíti és évente frissíti a közzétételi listát.
Adatszolgáltatása során ügyelnie kell arra, hogy személyiségi jogokat ne sértsen meg.
Távolléte esetén őt helyettesíti: Az óvoda vezető-helyettes.
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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.

NYILATKOZAT

A munkaköri leírásban megfogalmazottak 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:

……………….………………………………

………………………………………...

munkáltatói jogkört gyakorlója

munkavállaló
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Óvodavezető-helyettes munkaköri leírása
MUNKÁLTATÓ
Munkáltató neve:

Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha

Székhelye:

2366 Kakucs, Székesi út 3.

Munkavégzés helye:

Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha
2366 Kakucs, Székesi út 3.

Munkáltatói jogkört gyakorolja:

Óvodavezető

MUNKAVÁLLALÓ
Név:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési helye, ideje:
Lakcíme:

MUNKAKÖR
Megnevezése:

ÓVODAVEZETŐ-HELYETTES

Kinevezője:

A vezető nevezi ki, a nevelőtestület véleményét
figyelembe véve.

A kinevezés módja, időtartama:

Kijelöléssel, visszavonásig.

FEOR-szám:

1328

Munkaideje:

24óra/hét

Munkaidő beosztása:

Nevelési évenként a munkatervben rögzítettek
szerint.
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Munkavégzés helye épületen belül:

Az óvoda teljes területe – illetve az iroda.

A munkakör célja:

Az intézményvezető távollétében képviseli az
óvodát. Segíti az intézmény működtetését és az
intézményvezető munkáját. A munkamegosztás
szerint ellátja a rábízott pedagógiai-szakmai,
tanügy-igazgatási, munkáltatói, gazdaságiadminisztratív feladatokat. Részt vesz a belső
ellenőrzés feladataiban.

Munkavégzéshez szükséges (végzettség,
ismeret, egyéb):

Főiskolai óvónői diploma
vezetőképző szakvizsga
szakmai gyakorlat
IKT-eszközök hozzáértő használata

Feladatai, főbb tevékenységeinek felsorolása:

Az óvodavezető munkájának segítése, helyettesítése az írásban meghatározott megosztás alapján.

Pedagógiai-szakmai

•

Részt vesz az óvoda nevelési programjának kialakításában, elősegíti annak megvalósulását.
Javaslatot tesz módosításra, amennyiben szükségesnek érzi.

•

Segíti a pályakezdő gyakornok, illetve az új kolléga szakmai munkáját.

•

Az óvoda rendezvényeinek előkészítésében tevékenyen részt vesz.

•

Ellenőrzi az egyenlő bánásmód elvének érvényesülését, segítve a vezető munkáját.

•

Ösztönzi a pedagógusok tervszerű és folyamatos önképzését.

•

Figyelemmel kíséri az intézményben folyó pedagógiai munkát, részt vesz annak értékelésében,
javaslatokat tesz a szakmai színvonal, az eredményesség és a hatékonyság fejlesztése
érdekében

•

Az óvodai dokumentumokat jól ismeri, és ő is gondoskodik arról, hogy az érintettek ismerjék
ezek tartalmát.
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Tanügy-igazgatási feladatok
•

Segíti az éves statisztika elkészítését.

•

A vezető távollétében informálja a fenntartót a gyereklétszám alakulásáról.

•

Biztosítja az intézményen belüli információáramlást.

•

Követi az ingyenes és 100%-os térítési díjat fizető családok számát.

•

A statisztika számára összesíti a mulasztási naplók adatait.

•

Vezetői kérésre ellenőrzi a csoportnaplók, a felvételi és mulasztási naplók vezetését és azok
tartalmát.

•

Figyelemmel kíséri az intézményben folyó gyermekvédelmi munka ellátását.

•

A balesetvédelmi szabályok betartását folyamatosan ellenőrzi, és a hiányosságokat azonnal
jelzi az intézményvezetőnek.

Munkáltatói-humánpolitikai feladatok
•

Segíti a pályakezdő, illetve az új kolléga beilleszkedését.

•

Személyes példájával támogatja a jó munkahelyi légkör kialakulását, annak megtartását.

Gazdasági-adminisztratív feladatokat
•

A vezető hosszabb távolléte esetén biztosítja a pontos adatszolgáltatást. Az intézménybe
érkező iratokat naprakészen átnézi, érdemben intézkedik.

•

Részt vesz az óvoda számára szükséges különböző eszközök vásárlásában.

•

Javaslatot tesz a szükséges javításokra, felújításokra, beszerzésekre.

•

Betartja a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét.

•

Feladata, az intézmény költségvetésének ismeretében, a takarékos gazdálkodás, az intézményi
vagyon őrzése, védelme.

A szabadság felhasználásával és a hiányzással kapcsolatos szabályok:
Éves szabadságolási tervet készít. Felettesével a szabadság kikérése előtt 15 nappal egyeztet (kivéve
a rendkívüli eseteket). Szabadságát az adott évben igyekszik felhasználni, átvitel esetén azt március
31-ig veheti ki. Munkahelyi érdekre hivatkozva felettes 15 napot visszarendelhet. Váratlan
távolmaradást, hiányzást (betegség, egyéb komoly indok) a munkaidő megkezdése előtt minimum
két órával jelezni kell a vezetőnek.
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Elvárható magatartási követelmények:
Segíti és támogatja a vezető munkáját, a gyerekek, a szülők, a munkatársak és a fenntartó elvárásait
figyelembe véve. Feladatait maradéktalanul ellátja.
Önképzéssel kapcsolatos elvárások:
A szakmai fejlődést segítő folyamatos önképzés, továbbképzéseken való részvétel, hétévenként 120
órában.

Hatásköre.
Ellenőrzési joga van a munkafegyelmi kérdések betartásában. A vezető hosszan tartó távollétében
teljes körű intézkedésre jogosult.

Felelőssége:
Az óvoda zavartalan és a jogszabályoknak megfelelő működtetése.

Kapcsolatok
Közvetlen felettese: Az intézményvezető
Közvetlen beosztottjai: A vezető kivételével az óvoda valamennyi dolgozója
Kapcsolattartási kötelezettsége:
- közvetlen, napi munkakapcsolatot tart fenn az óvodavezetővel, valamint a pedagógusokkal és a
pedagógiai munkát segítő dajkákkal
- az óvodai szülői közösséggel
Információ szolgáltatási kötelezettsége:
Feladata az információ áramlás biztosítása a szülők, a nevelőtestület, az Oktatási Hivatal, a
Pedagógiai Oktatási Központok, a köznevelési információs rendszer és a fenntartó felé.
Feladata a pályázati kiírások követése, felkutatása. Elkészíti és évente frissíti a közzétételi listát.
Adatszolgáltatása során ügyelnie kell arra, hogy személyiségi jogokat ne sértsen meg.
Távolléte esetén őt helyettesíti: az óvodavezető, illetve az SZMSZ-ben meghatározott személy.
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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.

NYILATKOZAT

A munkaköri leírásban megfogalmazottak 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:

……………….………………………………

………………………………………...

munkáltatói jogkört gyakorlója

munkavállaló
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Óvodapedagógus munkaköri leírása

MUNKÁLTATÓ
Munkáltató neve:

Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha

Székhelye:

2366 Kakucs, Székesi út 3.

Munkavégzés helye:

Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha
2366 Kakucs, Székesi út 3.

Munkáltatói jogkört gyakorolja:

Óvodavezető

MUNKAVÁLLALÓ
Neve:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakcíme:

MUNKAKÖR
Megnevezése:

ÓVODAPEDAGÓGUS

Kinevezője:

Az óvodavezető.

A kinevezés időtartama:
FEOR-száma:
Munkaideje, munkaidő beosztása:

40 óra/hét
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Nevelési évenként a munkatervben rögzítettek
szerint.
Munkavégzés helye épületen belül:

Csoportszoba, nevelői szoba

A munkakör célja:

A családi nevelés kiegészítése. A rábízott
gyermekek egyéni és közösségi nevelése,
fejlődésük sokoldalú elősegítése,
tevékenységük, életkoruk megfelelő irányítása.

Munkavégzéshez szükséges (végzettség,
ismeret, egyéb):

Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és
szakképzettség.
Nevelői alkalmasság, különösen: jó
kapcsolatteremtő képesség, empátia, kedvesnyílt személyiség, jó szervezőképesség.
Pedagógusi elhivatottság, kiegyensúlyozottság,
pontosság, megbízhatóság, türelem, etikus
magatartás, jó humorérzék.

Feladatai, főbb tevékenységeinek felsorolása:

Pedagógiai

•

Nevelő-fejlesztő és oktató munkáját az érvényben lévő pedagógiai alapdokumentumok
határozzák meg. Munkáját önállóan, felelősséggel végzi.

•

Biztosítsa a nyugalmat, a szeretetteljes légkört a gyermekcsoportban.

•

A csoportszobában és a közös helyiségekben az óvoda további helyiségeivel harmonizáló
esztétikus környezetet teremtsen. A külső világ tevékeny megismeréséhez gondoskodjon
biztonságos külső helyszínekről, kíséretről.

•

Szervezze meg és teremtse meg a nyugodt, tartalmas játékhoz szükséges feltételeket. A
játékidő rovására ne szervezzen más tevékenységet.

•

Felkészül a foglalkozások 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.

•

Gondoskodik a gyermek testi épségéről, erkölcsi védelmükről, személyiségük fejlődéséről,
képességeik fejlesztéséről, a balesetek megelőzéséről (nem hagyhat gyermeket felügyelet
nélkül.)
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•

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 hatályos családi helyzetet, a sajátos nevelési
igényt, közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában. Szükség szerint
együttműködjön gyógypedagógussal, fejlesztőpedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő
más szakemberekkel.

•

Menedzseri a tehetséges gyerekeket.

•

Ellenőrizze, mérje és értékelje a gyermekek teljesítményét, fejlődését, és erről a
személyiséglapon írásos feljegyzést készítsen, felettesét informálja, az érintett gyermek
szüleit tájékoztassa.

•

Betartja a jogszabályok és belső szabályzatok előírásit, az egészségügyi előírásokat, és
szakszerűen végrehajtja a pedagógiai feladatokat.

•

Óvja a gyermekek jogait, tiszteli emberi méltóságukat.

•

A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyeket az
idevonatkozó jogszabályok határoznak meg.

•

A törvényben megfogalmazott módon és időben tegyen eleget a minősítési, valamint a
tanfelügyeleti eljárás rá vonatkozó előírásainak.

Tanügy-igazgatási, adminisztratív teendői
•

Felkészülten és aktívan részt vesz a helyi nevelési program és az éves pedagógiai munkaterv
elkészítésében esetleges módosításában. Ezek tartalmát jól ismeri, azonosul vele, és
megvalósítását magára nézve kötelezőnek tekinti. Részt vesz a nevelési értekezleten, szakmai
munkaközösségi és munkacsoport foglalkozásokon, az ünnepélyeken, rendezvényeken.

•

A szervezeti és működési szabályzatban, valamint az óvoda házirendjében
megfogalmazottakat betartja és betartatja a vele kapcsolatban álló gyerekekkel és azok
szüleivel.

•

Naprakészen vezeti a kötelező tartalmi elemeket tartalmazó csoportnaplót.

•

Nyomon követi a gyerekek hiányzását, naprakészen vezeti a mulasztási naplót.

•

Évente legalább kétszer kitölti a Fejlettségmérő lapokat, mely a gyermek aktuális fejlettségi
állapotát tükrözi. Ennek alapján készíti el a gyermek aktuális fejlettségi állapotát tükrözi.
Ennek alapján készíti el a gyerek fejlesztési tervét, és ad tájékoztatást írásban a szülők részére.

•

Szükség szerint, hivatalos felkérésre pedagógiai szakvéleményt ír.

•

Közreműködik a gyermekek egészségügyi vizsgálatának megszervezésében.

•

Érintettekkel történt egyeztetés alapján szakvéleményt ad a tanköteles gyerekekről.

•

Családlátogatást végez, melyről feljegyzést készít. Közreműködik a gyermek- és
ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények
megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.
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Általános szabályok
•

Az óvodában olyan időpontban kell megjelennie, hogy munkaidejének kezdetekor
munkavégzésre kész állapotban rendelkezésre álljon. Munkaidő alatt csak a vezető,
távollétében a helyettes engedélyével hagyhatja el az óvodát.

•

Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, egészségügyi
szabályokat.

•

A gyermekek felnőtt felügyelet nélkül hagyása tilos!

•

Gyermekek között nem használható telefont.

•

Az óvoda területén a törvényi előírásoknak megfelelően tilos dohányozni.

A szabadság felhasználásával és a hiányzással kapcsolatos szabályok:
Éves szabadságolási tervet készít. Felettesével a szabadság kikérése előtt 15 nappal egyeztet (kivéve
a rendkívüli eseteket). Szabadságát az adott évben igyekszik felhasználni, átvitel esetén azt március
31-ig veheti ki. Munkahelyi érdekre hivatkozva felettes 15 napot visszarendelhet. Váratlan
távolmaradást, hiányzást (betegség, egyéb komoly indok) a munkaidő megkezdése előtt minimum
két órával jelezni kell a vezetőnek.

Elvárható magatartási követelmények:
Köteles megtartani a pedagógusetika követelményeit, valamint a munkafegyelem és közösségi
együttműködés normáit. Óvja a gyermekek jogait, tiszteli emberi méltóságukat. Pedagógusi
elhivatottság, kiegyensúlyozottság, következetesség, pontosság, megbízhatóság, türelem. Kulturált
megjelenésével, magatartásával, viselkedésével és beszédkultúrájával értékeket közvetít, pozitív
mintát ad, képviseli a helyi pedagógiai program szellemiségét.

Önképzéssel kapcsolatos elvárások:
Hivatásából eredő kötelessége, hogy fejlessze szakmai és általános műveltségét, tökéletesítse
pedagógiai munkáját. A pedagógusnak hét évenként legalább egy alkalommal 120 órás
továbbképzésen kell részt vennie.
Hatásköre:
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 gyermek
csoportra terjed ki. Az intézmény pedagógiai programját figyelembe véve megválasztja a nevelőoktató munkájához a megfelelő módszereket, eszközöket.
Felelőssége:
Óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait. A csoportszobában elhelyezett leltári tárgyakért
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és az általa használt eszközökért leltári felelősséggel tartozik. A munkaviszonyából eredő
kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.

Kapcsolatok
Közvetlen felettese: Az intézményvezetőnek
Együttműködésre köteles:
- munkatársaival
- dajkával
- fejlesztőpedagógussal
- szülőkkel
Kapcsolattartási kötelezettsége:
- intézményvezetővel
- nevelőtestület tagjaival
- szülői munkaközösség tagjaival
Információ szolgáltatási kötelezettsége: Adatszolgáltatása során ügyelnie kell arra, hogy személyiségi
jogokat ne sértsen meg.
Távolléte esetén őt helyettesíti: A vezető által kijelölt óvodapedagógus.
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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.

NYILATKOZAT

A munkaköri leírásban megfogalmazottak 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:

……………….………………………………

………………………………………...

munkáltatói jogkört gyakorlója

munkavállaló
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Pedagógiai asszisztens munkaköri leírása
MUNKÁLTATÓ
Munkáltató neve:

Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha
2366 Kakucs, Székesi út 3.

Székhelye:

2366 Kakucs, Fő u. 20

Munkavégzés helye:

Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha
2366 Kakucs, Székesi út 3.

Munkáltatói jogkört gyakorolja:

óvodavezető

MUNKAVÁLLALÓ
Neve:
Születési neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Lakcíme:

MUNKAKÖR
Beosztás:

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

FEOR-szám:
Munkaideje:

Heti munkaidő: 40 óra
Munkaidő beosztás: Napi 8 óra, az intézmény
aktuális igénye és a dolgozóval való egyeztetés
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szerint
Szabadságát főképpen az óvodai szünetekben
veheti ki, a fennmaradó időben nyári tábor,
intézményi ügyeletre beosztható.
Cél:

Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése
A pedagógiai program eredményes megvalósítása,
a gyermekek zavartalan és folyamatos ellátása
érdekében segítse az óvodapedagógusok munkáját.

Közvetlen felettese:

Óvodavezető, óvodavezető- helyettes

Helyettesítési előírás:

30 napon belüli helyettesítést az intézményvezető
helyettes,
30 napon túli helyettesítést az intézményvezető
rendeli el írásban.

KÖVETELMÉNYEK
Alapkövetelmény:

Egészségügyi alkalmassági, büntetlen előélet.

Iskolai végzettség, szakképesítés:

Minimum 8 általános, új alkalmazás esetén
pedagógiai asszisztensi végzettség

Elvárt ismeretek:

Az óvoda nevelési és egészségügyi előírásainak,
belső szabályzatainak ismerete.

Szükséges képességek:

Szeretetteljes és példaadó viselkedés gyakorlata.

Személyes tulajdonságok:

Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiéné,
segítőkészség.

KÖTELEZETTSÉGEK - Főbb tevékenységek és felelősségek összefoglalása

Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése:
•

Feladatait az óvoda napi és heti rendjéhez igazodva, közvetlen helyettese határozza meg.

•

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

Felkészül feladatainak ellátására, elvégzi az előkészítésükkel kapcsolatos teendőket.

•

Köteles gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek
foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális segítségéről a pedagógusok iránymutatása szerint.

•

Foglalkozásokon az óvónő irányításával segíti a csoportban folyó munkát, az eszközöket
előkészíti, elrakja, segíti a csoportszoba átrendezésében, a gyermekek eszközeinek
előkészítésében, egyes gyermekeket, egyéni segítséget nyújt, hogy a foglalkozáson
megfelelően tudjanak dolgozni.

•

Az óvodapedagógussal egyeztetett formában részt vesz a csoport szülői értekezletén.

•

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, sétál segíti a gyermekek öltözködésében, az udvari rend
megtartásában, játékot kezdeményez. Játékfoglalkozásokat önállóan tart.

•

Sétánál, óvodán kívüli foglalkozásoknál, kirándulásoknál segíti a gyermekek utcai
közlekedését, a programokon való kultúrált részvételt. A délutáni foglalkozásokon a
pedagógus útmutatása szerint segít a szervezett foglakozásokat előkészítésében,
levezetésében.

•

Esetenként önállóan megtervezi és levezeti a játékot.

•

Csendes pihenő alatt és szabadidejében szemléltető eszközöket készít, azokat karban tartja,
előkészíti a következő napokra.

•

Segíti 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 (SZMSZ, Házirend, Pedagógiai program).
Munkáját minden esetben az említett dokumentumok alapján és a pedagógusok útmutatása
szerint végzi.
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FELELŐSSÉG- Különleges felelősségek

Személyekért
Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és része 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 pedagógusokhoz
irányítja. A hivatali titoktartás e munkakörbe 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 a csoportra/gyerekekre vonatkozó terveket, azok megvalósítását aktívan 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 lehetőségeket.

Bizalmas információk
A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titkoknak minősülő információkkal
a törvény szellemében jár el, bizalmas információkat/ dolgozói, gyereki, szülői/ csak a szükséges
mértékben- az óvoda vezetőjének vagy helyetteseinek utasítására tárhat fel.
Az intézmény belső életére vonatkozó értesüléseit köteles hivatali titokként megőrizni.
96

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 betartja.
Ha bármely területen hiányosságot tapasztal, erről értesíti az illetékes vezetőt.

Kapcsolatok
Napi munkájában rendszeresen együttműködik a csoportban dolgozó pedagógusokkal, az
óvodavezetővel. Részt vesz a nevelőtestületi, alkalmazotti értekezleteken. Az intézmény gyermeki és
dolgozói érdekében kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszik: a szülőkkel.
Munkáját háromévenként az illetékes vezető értékeli, kétévenként minősíti.

Munkakörülmények
Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a mindenkor
hatályos jogszabályok szellemében, az SZMSZ alapján végzi.
Munkaszobája a nevelői szoba, csoport szoba. Munkájához telefon, számítógép, fénymásoló
berendezés áll rendelkezésére.

JOGKÖR, HATÁSKÖR
Gyakorolja az óvoda SZMSZ-ében biztosított jogokat, hatáskörökre és képviseleti joga az adott
gyermekcsoportra terjed ki.

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.
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Beszámolási kötelezettsége
Meghatározott szempontok szerint- az egész éves teljesítményt írásban értékeli

ELLENŐRZÉSRE JOGOSULTAK
•

Intézményvezető és helyettese

•

Szakmai munkaközösség vezető

•

Külső szakértő egyeztetett időpontban

A pedagógiai munka fejlesztése, az eredményes munka érdekében megfigyeléseket végezhetnek a
nevelőtestület tagjai / minőségügyi csoport, szakmai pedagógiai csoport stb./ az intézményi
munkatervben jelöltek szerint.

A munkaköri leírás az alábbi jogszabályokban előírtaknak megfelelően készült:
- a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény
- 138/1992. (X. 08.) Kormányrendelet
- 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
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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.

NYILATKOZAT

A munkaköri leírásban megfogalmazottak 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:

……………….………………………………

………………………………………...

munkáltatói jogkört gyakorlója

munkavállaló
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Dajka munkaköri leírása
MUNKÁLTATÓ
Munkáltató neve:

Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha

Székhelye:

2366 Kakucs, Székesi út 3.

Munkavégzés helye:

Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha
2366 Kakucs, Székesi út 3.

Munkáltatói jogkört gyakorolja:

óvodavezető

MUNKAVÁLLALÓ
Neve:
Születési neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Lakcíme:

MUNKAKÖR
Beosztás:

DAJKA

FEOR-szám:
Munkaideje:

40 óra/hét

Munkaidő beosztása:

Nevelési évenként a munkatervben rögzítettek
szerint.

Cél:

A
pedagógiai
program
eredményes
megvalósítása, a gyermekek zavartalan és
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folyamatos ellátása érdekében
óvodapedagógusok munkáját.

segítse

az

Az óvodai környezet rendjének, tisztaságának
fenntartása.
Helyettesítési előírás.

30 napon belüli helyettesítést a telephelyvezető,
30 napon túli helyettesítést az óvoda igazgatója
rendeli el írásban.

KÖVETELMÉNYEK
Alapkövetelmény:

Egészségügyi alkalmassági, büntetlen előélet.

Iskolai végzettség, szakképesítés:

Minimum 8 általános, új alkalmazás esetén dajkai
képesítés

Elvárt ismeretek:

Szeretetteljes és példaadó viselkedés gyakorlata.

Szükséges képességek:

Szeretetteljes és példaadó viselkedés gyakorlata.

Személyes tulajdonságok.

Pontosság, megbízhatóság,
segítőkészség.

türelem,

higiéné,

Közvetlen felettese az óvodapedagógus. Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkarendben
a vezető irányítása és ellenőrzése alapján, csoportmunkáját a csoportvezető óvodapedagógus
irányítása alapján végzi.

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, gyermekszerető viselkedés,
szülővel szembeni tisztelet.

•

Az óvoda zavartalan működésének szükség esetén túlmunkával történő biztosítása.
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ELLENÉRZÉSRE JOGOSULTAK
Intézményvezető és csoportvezető
Az eredményes munka érdekében megfigyeléseket végezhetnek a nevelőtestület tagjai.

BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG
Évente egy alkalommal- meghatározott szempontok szerint – egész éves teljesítményt írásban értékeli.

FELADATKÖR RÉSZLETESEN- ÁLLANDÓ DAJKAI FELADATOK

A gyermekek gondozása, felügyelet
•

Betartja a munkafegyelmet: a belső szabályzatot, a közösségi élet megtartási 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.

•

A nyugodt pihenés feltételeinek megteremtéséhez lerakja az ágyakat, ágyneműket, a
gyermekek jelének figyelembevételével.

•

Lefekvés előtt gondoskodik a csoportszoba szellőztetéséről.

•

A játék- és egyéb tevékenységhez szükséges eszközök előkészítésében közreműködik, az
óvónő útmutatásait követve.

•

Az óvodapedagógussal egyeztetett formában részt vesz a csoport szülői értekezletén.

•

Részt vesz a gyerekek testi épségéről, a balesetek megelőzéséről (nem hagyhat gyermeket
felügyelet nélkül.)

•

Türelmes, halk, szeretetteljes, hangnemben beszélget a gyermekekkel, felügyel a napközben
megbetegedőkre.

•

A gyermekek magatartásáról, előmeneteléről a szülőknek tájékoztatást nem adhat.

•

Az óvodában, olyan időpontban jelenjen meg, hogy munkaidejének kezdetekor a
munkavégzésre rendelkezésre álljon.

•

Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelezze
vezetőjének, kollégájának, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. Munkaidő alatt
csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát.
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•

Tevékenyen vegyen részt a minőségfejlesztés megvalósításában.

•

Az óvodai ünnepélyeken, hagyományokban aktívan közreműködik, a szervezési feladatokban
a vezető és az óvónő útmutatásai szerint részt vesz.

•

Séták, kirándulások alkalmával az óvodapedagógusokat segítve kíséri a gyermekcsoportot,
felügyelve a biztonságos közlekedésre a baleseti veszélyforrásokat figyeli, azokat
haladéktalanul jelenti az óvodavezetőnek.

•

A környezet esztétikai rendjének megteremtésében aktívan közreműködik.

Az óvodai környezet rendjének, tisztaságának fenntartása
•

Az óvoda helyiségeit tisztán és rendben tartja az óvodavezető által megjelölt területen.

•

Naponta végez fertőtlenítő takarítást, portalanító lemosást.

•

A tisztítószereket elkülönítve a gyermekektől, biztonságos helyen tárolja.

•

A gyermekcsoport textíliáit mossa, vasalja.

•

Gondozza az óvoda növényeit, és alkalomszerűen: az udvarát, járdát seper, a játszóhomokot
felássa, fertőtlenít, szükség esetén locsol, óvja az óvoda tárgyait.

•

A nyári takarítási szünetben elvégzi az éves nagytakarítást: ablakokat, ajtókat, bútorokat,
mosható falakt, játékokat tisztít, fertőtlenít, a textíliákat kimossa, vasalja, javítja.

Étkezéssel kapcsolatos feladatok
•

A HACCP – előírásait- az előírt minimumkövetelményeket maradéktalanul betartja.

•

Az ételt a csoport létszámnak megfelelően, bekészíti a csoportszobába.

•

Egész nap folyamatosan gondoskodik a gyermekek számára tiszta pohárról és ivóvízről.

•

Étkezéskor (óvónővel egyeztetve) tálal, ételt oszt, segíti az étkezést, leszedi az edényeket, a
szennyes edényeket kihordja a konyhába.

Eseti dajkai feladatok
•

Szükség esetén a gyermekeket lemossa.

•

Nyári időszakban a gyermekek fürdőzésénél, tisztán tartásukban 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.
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•

Évente felülvizsgálja a munkájához szükséges eszközök jegyzékét, a hiányt és az amortizációt
jelenti az intézményvezetőnek.

Egyéb rendelkezések
•

Az óvoda tárgyait és eszközeit felelősséggel használja és óvja, biztonságtechnikai és
tűzvédelmi előírásokat mindenkor betartja. A munkaviszonyából eredő kötelezettségének
vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.

•

A munkabeosztás alapján – az óvoda elhagyásakor – ellenőrzi az ajtók, ablakok bezárását.

•

Munkatársi értekezleteken részt vesz.

•

A csoport textíliáival, evőeszközeivel, edényeivel a leltár szerint elszámol, vezeti acsoport
törésnaplóját.

•

Vezeti a felhasznált tisztító-és mosószer mennyiségét az óvoda vezetőjével.

•

Szükség esetén elvégzi azokat a munkakörébe tartozó feladatokat is, amellyel az óvoda
vezetője időnként megbízza.

•

Munkaidőben a gyermekek között nem használhat telefont.

•

Az óvoda területén a törvény előírásnak megfelelően tilos a dohányzás.
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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.

NYILATKOZAT

A munkaköri leírásban megfogalmazottak 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:

……………….………………………………

………………………………………...

munkáltatói jogkört gyakorlója

munkavállaló
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Óvodatitkár munkaköri leírása
MUNKÁLTATÓ
Munkáltató neve:

Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha
2366 Kakucs, Székesi út 3.

Székhelye:

2366 Kakucs, Fő u. 20

Munkavégzés helye:

Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha
2366 Kakucs, Székesi út 3.

Munkáltatói jogkört gyakorolja:

óvodavezető

MUNKAVÁLLALÓ
Neve:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési helye, ideje:
Lakcíme:

MUNKAKÖR
Beosztás:

ÓVODATITKÁR

FEOR-szám:
Munkaideje:

40 óra/hét

Munkaidő beosztása:

Nevelési évenként a munkatervben rögzítettek
szerint.
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Helyettesítési előírás:

Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója: Óvoda vezetője
Közvetlen felettese: kizárólag az intézményvezető rendelkezései alapján látja el a munkáját.
Besorolása: Besorolása kjt. (1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról) szerint,
óvodatitkár munkakörben történik.

A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:
•
•

Az ügyek személyes, illetve telefonos bonyolítása és intézése során együttműködő
Udvarias a szülőkkel, munkatársakkal, vendégekkel

•

Rendszerető, pontos, az iratok kezelésében naprakész, a határidőket betartja.

•

Tisztában van az iratkezelés szabályaival.

•

Az általa vezetett nyilvántartások világosak, jól követhetőek.

A munkakör célja:
Az intézmény működésével kapcsolatos ügyek intézése, adminisztrációk ellátása.

A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek, felelősségek:
Iratkezelés, ügyintézés
Folyamata: érkeztetés, szortírozás, iktatás, továbbítás, feldolgozás, ügyintézés, válaszadás,
biztonságos megőrzés, selejtezés.
Az alábbi szabályokat kell betartani: Az irat útja bármikor pontosan követhető, ellenőrizhető legyen.
Az iratkezelés során segíti az intézmény feladatainak eredményes, gyors és szakszerű ellátását,
megoldását. Biztosítja, hogy az iratok épségben és használható állapotban maradjanak meg. Az
intézményben készült valamennyi iraton szerepeltetnie kell:
•

az intézmény neve,

•

székhelye,

•

cím,

•

telefon-fax szám,

•

e-mail cím,
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•

az irat iktatószáma,

•

az ügyintéző neve,

•

aláírása,

•

a dátum,

•

az aláíró neve,

•

a beosztása,

•

az intézmény körbélyegzőjének lenyomata,

•

a címzett megnevezése,

•

cím.
➔
Amennyiben az ügyintézés szóban, telefonon történik, az eredeti iratra rá kell vezetni
az intézkedés lényegét, dátumát és az intézkedésben részt vevők nevét.
➔
Az irat átvételét igazolja, amennyiben a személyesen postázott iratok átvételekor az
átadó ezt külön kéri. A kézbesítőokmányon (postakönyv, illetve kézbesítőkönyv) elismeri
aláírásával és a dátum megjelölésével az átvételt.
➔
A névre szóló levelet nem bonthatja fel más, csak a címzett, vagy az általa megbízott
munkatárs. Az intézményvezető hosszabb távollétében az ő nevére érkezett levelet csak
telefonon történő egyeztetés után bonthatja fel.
➔
Az átvett iratokat az iratkezelési rendszernek megfelelően szortírozza, aszerint, hogy
a dokumentum bontható, nem bontható, iktatandó, vagy nem kell iktatni, egyéb
nyilvántartásba kell-e venni. Amennyiben az irat faxon, illetve e-mailen érkezik, gondoskodik
arról, hogy készüljön másolat a papíralapú tartós tárolásérdekében.
➔
Valamennyi hivatalos levelet az óvodavezető felé kell továbbítani, kivéve, ha az névre
szóló.
➔
Az iktatást a beérkezés napján, de legkésőbb a következő munkanapon elvégzi. Soron
kívül kell iktatni a sürgős, a határidős, az expressz küldeményeket és táviratokat.
➔
Az intézménybe beérkezett, illetve az intézményben keletkezett iratokat,
dokumentumokat úgy vezeti be az iktatókönyvbe, hogy az tartalmazza az iktatószámot, a
beérkezés időpontját, az ügyintéző nevét, az irat tárgyát, a mellékleteinek számát, az elintézés
módját, a kezelési feljegyzéseket, valamint az irat hollétének, tárolásának a helyét, hogy
bármikor elővehető legyen. Az iktatókönyvben sorszámot üresen hagyni, lapokat
összeragasztani, olvashatatlanul írni, az írást olvashatatlanná tenni tilos. Javítani csak
áthúzással lehet, úgy hogy az eredeti szöveg olvasható legyen. A javítást dátummal és
kézjeggyel kell igazolni.
➔
Amennyiben az összetartozó iratok az ügy lezárása után véglegesen egy helyen
maradnak, úgy ezt az iktatókönyvben jelzi. A jelölés a kezelési feljegyzések rovatban az irat
új számának jelölésével történik. Érdemes a válaszlevél iktatásával azonos időben csatolni az
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előzményeket, illetve azok iktatószámát és fellelhetőségi helyét egy külön rovatban
feljegyezni.
➔

Az iktatókönyvet az év utolsó munkanapján lezárja.

➔
Meghívókat, sajtótermékeket, propaganda céljából készült kiadványokat nem kell
iktatni.
➔
Amennyiben egy naptári évben az iktatott dokumentumok száma meghaladja a
háromszázat, évente név- és tárgymutatót kell készíteni.
➔
Az intézményi dokumentumok (szabályzatok, munkatervek, bemutatóra vázlatok,
pedagógiai szakvélemények) levelezések legépelése. Az intézmény saját dokumentációinak,
projektterveinek elkészítése. Az óvodai csoportokban keletkezett dokumentációk
elkészítésének segítése.

Nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatok:
Tanügy-igazgatási feladatok és nyilvántartások
•

Jegyzőkönyvek vezetése.

•

Az óvodába felvett gyerekek névsorának adatainak rögzítése.

•

Az éves statisztikák elkészítéséhez adatok kigyűjtése, különböző szempontok szerinti
rendszerezése,

•

A beiskolázással kapcsolatos adminisztráció (óvodai szakvélemény, iskolák értesítése)
elvégzése

•

Az óvodai törzskönyv vezetése

•

A gyerekek befizetésének, jelenlétének, hiányzásának és lemondásának egyeztetése,
nyilvántartása.

•

Az ingyenes, az 50%-os és a 100%-os befizetések rendszerezése, havonta ennek nyomon
követése egyeztetése a konyhavezetővel a határozatok, nyilatkozatok begyűjtése, ezek
ellenőrzése, valamint naprakész adatszolgáltatás.

•

A közlönyök, rendeletek, határozatok, a Magyar Államkincstár (MÁK) kiadványainak
tanulmányozása, értelmezése és figyelemmel kísérése.

Munkáltatói feladatok és nyilvántartások
•
•

A munkatársak alkalmazásával és kilépésével, besorolásával, juttatásaival kapcsolatos
nyilvántartások elkészítése, vezetése.
A dolgozók egészségügyi alkalmassága lejártának figyelemmel kísérése, eü könyvek
érvényesítése.
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•

Az alkalmazottak adatváltozásairól feljegyzéseket készít, melyet a KIR rendszerben regisztrál.

•

A jelenléti ív előkészítése, hó végi lezárása.

•

A pedagógusok kötelező óraszámának kiszámolása és nyilvántartása nyolchetes ciklusban.

•

A túlórák, helyettesítések, hiányzások adminisztrálása és jelentése a Polgármesteri Hivatal
felé.

•

A szabadságok (éves rendes szabadság, fizetés nélküli szabadság) jelentése a Polgármesteri
Hivatal felé

•

A társadalombiztosítási (tb) ügyek intézése, betegállomány, gyes-, gyed-, gyet határozatok
elkészítése, adminisztrálása és nyilvántartása.

•

Az adóügyekkel kapcsolatos intézményi teendők ellátása, a különböző nyilatkozatok
elkészítése (adójóváírás, családi pótlék, 1%) – jelentése, átadása az önkormányzat felé.

Gazdasági feladatok és nyilvántartások
•

Az ellátmány megigénylése (a vezetővel történt egyeztetés után), felvétele, naprakész
nyilvántartása, elszámolása a megadott határidőig, anyagi felelősséggel.

•

Az átutalás naprakész nyilvántartása, továbbküldése a kifizetőhely felé.

•

A kis értékű, illetve nagy értékű eszközökről leltár vezetése. A csoportszobák és egyéb
helyiségek leltárainak elkészítése.

•

Az éves és az alkalomszerű leltározás előkészítése, megszervezése, lebonyolításának
adminisztrálása.

•

Selejtezés előkészítése, lebonyolítása.

•

Folyóiratok, szakkönyvek, nyomtatványok megrendelése

Egyéb:
•

Munkaidő alatt, magánügyben csak a munka zavarása nélkül, a legszükségesebb esetben
használjon telefont.

•

Munkahelyén olyan időpontban jelenjen meg, hogy a munkaidejének kezdetekor már a
munkavégzésre készen álljon.

•

Az ebédidő naponta fél óra, mely időtartam benne van a napi munkaidőben.

•

Munkája során az óvoda berendezéseit, tárgyait, értékeit megóvni köteles, azokat a
rendeltetésüknek megfelelően kell használnia. Amennyiben kárt okoz, anyagi felelősséggel
tartozik.

•

Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, egészségügyi
szabályokat.

•

Ha idegen érkezik az épületbe, udvariasan feltartóztatja, megkérdezi, hogy kit keres, majd
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megkéri, hogy várakozzon az előtérben. Ezután szól a keresett személynek.
•

Az intézmény épületét elhagyni kizárólag csak a vezető engedélyével lehet.

•

A gyermekek és dolgozók adatait a törvényi előírásnak megfelelően kezeli.

•

A tudomására jutott információkat, adatokat bizalmasan kezeli.

A munkavállaló jogai és kötelességei (a közoktatási törvény alapján):
•

Tudásának és képességének megfelelő, korrekt munkavégzés.

•

A munkafegyelem betartása, a jó munkahelyi légkör alakítása.

Felelőssége: A rábízott pénz, ill. iratok kezeléséért anyagi és erkölcsi felelősség terheli.
Kapcsolattartási és információszolgáltatási kötelezettsége:
•
•

Óvodavezető, óvodavezető-helyettes, csoportos óvónők, tagóvoda vezető
A vezető távolléte esetén felírja az üzeneteket.

•

Közvetlen kapcsolatot tart a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályának vezetőjével,
munkatársaival.

•

Tájékoztatási kötelezettsége van a nevelőtestület tagjai és a technikai dolgozók felé.
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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.

NYILATKOZAT

A munkaköri leírásban megfogalmazottak 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:

……………….………………………………

………………………………………...

munkáltatói jogkört gyakorlója

munkavállaló
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Takarító munkaköri leírása

MUNKÁLTATÓ
Munkáltató neve:

Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha

Székhelye:

2366 Kakucs, Székesi út 3.

Munkavégzés helye:

Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha
2366 Kakucs, Székesi út 3.

Munkáltatói jogkört gyakorolja:

óvodavezető

MUNKAVÁLLALÓ
Neve:
Születési neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Lakcíme:

MUNKAKÖR
Beosztás:

TAKARÍTÓ

FEOR-szám:
Munkaideje:

40 óra/hét

Munkaidő beosztása:

Nevelési évenként a munkatervben rögzítettek
szerint.
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MUNKAKÖR
Beosztás:

TAKARÍTÓ

Cél:

Az óvodai környezet rendjének, tisztaságának
fenntartása.

Közvetlen felettes:

Óvodavezető

Helyettesítési előírás:

30 napon belüli helyettesítést a telephelyvezető,
30 napon túli helyettesítést az óvoda igazgatója
rendeli el írásban.

KÖVETELMÉNYEK
Alapkövetelmény

Egészségügyi alkalmassági, büntetlen előélet.

Iskolai végzettség, szakképesítés

Minimum 8 általános

Szükséges képességek

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.

ELLENŐRZÉSRE JOGOSULTAK
Intézményvezető, intézményvezető-helyettes és csoportvezetők.
FELADATKÖR RÉSZLETESEN- ÁLLANDÓ TAKARÍTÓI FELADATOK
Az óvodai környezet rendjének, tisztaságának fenntartása
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•

Az óvoda helyiségeit tisztán és rendben tartja.

•

Naponta végez fertőtlenítő takarítást, portalanító lemosást, porszívózást.

•

Gondozza az óvoda növényeit, az udvarát, járdát seper, fertőtlenít, locsol, óvja az óvoda
tárgyait.

•

Elvégzi a nagytakarítást: ablakokat, ajtókat, bútorokat, mosható falakat.

•

A folyosó, irodák, közös helyiségek (nevelői szoba, felnőtt öltözők, előtér, tornaszoba, só
szoba, fejlesztő szoba, mosdók) szükség szerinti takarítása, fertőtlenítése.

•

Gondoskodik a bejáratok tisztaságáról, télen a csúszás-mentesítésről, a hó eltakarításáról.

Időszakos feladatok:
•

Aktívan részt vesz az óvodai rendezvények előkészítésében, a terem rendezésben, a
rendezvényt követően a helyreállításban.

•

Gondoskodik a tisztítószerek biztonságos tárolásáról

•

Fogadja az óvodába érkező idegeneket, a vezetőhöz kíséri

•

Egyéb, alkalmankénti megbízatásoknak eleget tesz (posta, önkormányzat,
takarékszövetkezet).

•

A vezető megbízása alapján a hiányzó dajka feladatait ellátja.

Étkezéssel kapcsolatos feladatok
•

A HACCP – előírásait- az előírt minimumkövetelményeket maradéktalanul betartja.

•

Az ételt a csoport létszámnak megfelelően, bekészíti a csoportszobába.

Egyéb rendelkezések
•

Az óvoda tárgyait és eszközeit felelősséggel használja és óvja, biztonságtechnikai és
tűzvédelmi előírásokat mindenkor betartja. A munkaviszonyából eredő kötelezettségének
vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.

•

A munkabeosztás alapján – az óvoda elhagyásakor – ellenőrzi az ajtók, ablakok bezárását.

•

Munkatársi értekezleteken részt vesz.

•

Vezeti a felhasznált tisztító-és mosószer mennyiségét az óvoda vezetőjével.

•

Szükség esetén elvégzi azokat a munkakörébe tartozó feladatokat is, amellyel az óvoda
vezetője időnként megbízza.

•

Munkaidőben a gyermekek között nem használhat telefont.

•

Az óvoda területén a törvény előírásnak megfelelően tilos a dohányzás.
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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.

NYILATKOZAT

A munkaköri leírásban megfogalmazottak 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:

……………….………………………………

………………………………………...

munkáltatói jogkört gyakorlója

munkavállaló
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2. számú melléklet: Irattári terv
IRATTÁRI TERV
Irattári
tételszám

Ügykör megnevezése

Őrzési idő (év)

1.

Vezetési, igazgatási és személyi ügyek
Intézménylétesítés, -átszervezés, nem selejtezhető
fejlesztés

2.

Iktatókönyvek, iratselejtezési
jegyzőkönyvek

3.

Személyzeti, bér- és munkaügy

50

4.

Munkavédelem, tűzvédelem,
balesetvédelem,
Fenntartói irányítás
Szakmai ellenőrzés

10

10

8.

Megállapodások, bírósági,
államigazgatási ügyek
Belső szabályzatok

9.
10.

Polgári védelem
Munkatervek, jelentések, Statisztikák

10
5

11.

Panaszügyek

5

5.
6.
7.

nem selejtezhető

10
10

10

Nevelési-oktatási ügyek
10
nem selejtezhető

14.

Nevelési-oktatási kísérletek, újítások
Törzslapok, póttörzslapok, beírási
naplók
Felvétel, átvétel

15.
16.

Tanulói fegyelmi és kártérítési ügyek
Naplók

5
5

17.

Diákönkormányzat szervezése,
működése

5

18.

Pedagógiai szakszolgálat

5

19.

5

21.

Szülői munkaközösség, iskolaszék
szervezése, működése
Szaktanácsadói, szakértői
vélemények, javaslatok és ajánlások
Gyakorlati képzés szervezése

22.
23.

Vizsgajegyzőkönyvek
Tantárgyfelosztás

5
5

12.
13.

20.
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20

5
5

24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

Gyermek- és ifjúságvédelem

3

Tanulók dolgozatai, témazárói,
vizsgadolgozatai
Az érettségi vizsga, szakmai vizsga
Közösségi szolgálat teljesítéséről
szóló dokumentum
Ingatlan-nyilvántartás, -kezelés, fenntartás, épülettervrajzok,
helyszínrajzok, használatbavételi
engedélyek

1
1
5

határidő nélküli

Társadalombiztosítás
Leltár, állóeszköz-nyilvántartás,
vagyonnyilvántartás, selejtezés

50
10

Éves költségvetés, költségvetési
beszámolók, könyvelési bizonylatok
A gyermekek ellátása, juttatásai,
térítési díjak
Szakértői bizottság szakértői
véleménye

5
5
20

Óvodavezető által előírt irattári terv
Irattári
tételszám

Ügykör megnevezése

Őrzési idő (év)

Igazgatási, jogi terület
1.

Alapító Okirat

Nem selejtezhető

2.

Intézménylétesítési, átszervezési, fejlesztési iratok, alaprajzok

Nem selejtezhető

3.

Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek

Nem selejtezhető

4.

Szabályzatok: Szervezeti és Működési szabályzat, munkavédelmi,
tűzvédelmi, balesetvédelmi szabályzat, iratkezelési szabályzat,
továbbtanulási szabályzat, adatkezelési szabályzat, leltározási,
selejtezési szabályzat

10 év

5.

A fenti szabályzatokkal kapcsolatos eseményekről készült
jegyzőkönyvek

10 év

6.

Belső szabályzatok
Közalkalmazotti szabályzat, Házirend, Szülői munkaközösség
éves munkaterve, bélyegzők nyilvántartása

5 év

7.

Megállapodások, szerződések: kollektív szerződés, bírósági,
államigazgatási ügyek iratai, panaszügyek, fellebbezések.

10 év
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8.

Éves szakmai beszámolók, jelentések

10 év

9.

Fenntartói irányítás, ellenőrzés jegyzőkönyvei

10 év

10.

Vezetői utasítások, körlevelek

10 év

11.

Munkatervek, statisztikák, felmérések

5 év

12.

Kapcsolattartás (Mák, pénzügy, hivatal, más intézmények)

5 év

Humánpolitikai és munkaügyek

13.

Személyi anyagok: kinevezések, megbízási szerződések,
átsorolások, áthelyezések, szakmai önéletrajzok, a szükséges
végzettséget bizonyító dokumentumok hiteles másolata, az előző
beszámítható munkahelyek dokumentumainak hiteles másolata,
munkaviszony megszűnését igazoló iratok (felmentések,
lemondások, elbocsátások, elszámoló lapok)

14.

Mellék és másodállás engedélyezése

15 év

15.

Nyugdíjazással kapcsolatos ügyek, iratok

50 év

16.

Kitüntetések, jutalmazások

10 év

17.

Munkaköri leírások

10 év

18.

Jelenléti ívek, szabadságok engedélyezését, kiadását igazoló
nyomtatványok

5 év

19.

Szociálissegély-ügyek

5 év

20.

Képzési és továbbképzési ügyek, tanulmányi szerződések

5 év

21.

Hivatalos igazolások

5 év

50 év

Pedagógiai, nevelési-oktatási ügyek
22.

Felvételi és mulasztási napló, Felvételi előjegyzési napló

20 év

23.

Óvodai csoportnapló

5 év

24.

Tankötelezettség megállapításához szükséges szakvélemény

5 év

25.

Törzslapok, póttörzslapok

26.

Felvételt, átvételt, elutasító határozatok. Felmentés rendszeres
óvodába járás alól. Felhívás rendszeres óvodába járásra. Értesítés
óvodaváltoztatásról. Értesítés beiratkozásról. Értesítés igazolatlan
óvodai mulasztásról.

5 év

27.

Szaktanácsadói, szakértői vélemények.

5 év

28.

Helyi Nevelési Program

10 év

29.

Nevelési oktatási kísérletek, újítások dokumentumai

10 év

30.

Vezetői szakmai ellenőrzések jegyzőkönyve

5 év

Nem selejtezhető
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31.

Vezetői pályázat

5 év

32.

Gyakorlati képzéssel kapcsolatos iratok

5 év

33.

Nevelőtestületi értekezletek jegyzőkönyve

5 év

34.

Szakmai pályázati anyagok

5 év

35.

Gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos iratok

3 év

36.

Minőségirányítás

5 év

37.

Vezetői szakmai ellenőrzések jegyzőkönyve

5 év

38.

Vezetői pályázat

5 év

39.

Gyakorlati képzéssel kapcsolatos iratok

5 év

40.

Nevelőtestületi értekezletek jegyzőkönyve

5 év

41.

Szakmai pályázati anyagok

5 év

42.

Gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos iratok

3 év

43.

Minőségirányítás

5 év
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IGÉNYLŐLAP

Közérdekű adat megismerésére

Az igénylő neve*:
Levelezési cím:
Napközbeni elérhetőség (telefonszám, fax-szám, e-mail cím):
Az igényelt közérdekű adatok meghatározása:
Az adatokról másolat készítését:
igénylem
nem igénylem
Csak másolatok igénylése esetében kell kitölteni!
Az elkészített másolatokat:
személyesen kívánom átvenni
postai úton kívánom átvenni
Vállalom, hogy a másolatok készítésével összefüggésben felmerült költségeket legkésőbb a
másolatok átvételéig a ..................................................... Óvoda részére megfizetem.
Kelt: .....................................................
………………………………………….
aláírás
*
Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén az eljáró képviselő
megnevezése.
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3. számú melléklet: Iratkezelési szabályzata
Az iratkezelés rendjének jogszabályi háttere

•
•
•
•
•
•

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről ,
a nevelési-oktatási intézmény a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag
védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény rendelkezései,
a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005.
(XII. 29.) Kormányrendelet előírásai,
a 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (az új adatvédelmi törvény),
229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról, illetve a
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról

A nevelési intézménybe érkezett vagy az intézményen belül keletkezett iratok kezelésének rendjét az
iratkezelési szabályzatban, ha a nevelési-oktatási intézmény ennek készítésére nem kötelezett,
adatkezelési szabályzatban kell meghatározni.
Az egységes iratkezelésre az óvodavezető felügyel az iratkezelés felelőseivel együtt. Évente ellenőrzi
az iratkezelési szabályzat végrehajtását, intézkedik a szabálytalanságok megszüntetéséről, szükség
esetén javaslatot tesz a szabályzat módosítására.

Az iratkezeléshez kapcsolódó fogalmak és tevékenységek meghatározása
1.).Az iratkezelés feladata az iratok átvétele, vagy elektronikus rendszeren keresztül történő fogadása
(annak kinyomtatása), posta bontása, rendszerezése, iktatása, kiosztása, nyilvántartása, az ügyintézés
során keletkező produktumok leírása, továbbítása, valamint az elintézett ügyiratok irattári kezelése,
megőrzése, selejtezése, illetve levéltári őrizetbe adása.

2.) Iratnak minősül:
Minden olyan szöveg, számadatsor, térkép, tervrajz és vázlat, amely valamely szerv működésével,
illetőleg személy tevékenységével kapcsolatban bármilyen anyagon, alakban, bármilyen eszköz
felhasználásával és bármely eljárással keletkezett, kivéve a megjelentetés szándékával készült újság,
folyóirat, vagy könyvjellegű kéziratok.
Iratnak minősülnek ennek értelmében egyéb nyilvántartások (törzskönyvek, tsb..), amelyeket az
óvoda szervezeti egységei kötelesek gondosan vezetni. Ezek számítógépes nyilvántartása esetén a
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lezárt nyilvántartásokat tanévenkénti bontásban kötelesek 1 példányban, időtálló módon kinyomtatni
és bekötött állapotban a kézi irattárban őrizni, majd az irattári tervben meghatározott időpontban a
központi irattárnak átadni.

3.) Egyéb értelmező rendelkezések:
- irattári anyag: a szerv működése során keletkezett vagy hozzá érkezett és rendeltetésszerűen az
irattárba tartozó iratok összessége;
- irattár: megfelelően kialakított és felszerelt, az irattári anyag szakszerű és biztonságos őrzésére
alkalmas helyiség;
- irattári terv: a köziratok rendszerzésének és a selejtezhetőség szempontjából történő válogatásának
alapjául szolgáló jegyzék, amely az irattári anyagot tételekre (tárgyi csoportokra, indokolt esetben
iratfajtákra) tagolva, a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatásköréhez, valamint szervezetéhez
igazodó rendszerezésben sorolja fel, s meghatározza a kiselejtezhető irattári tételekbe tartozó iratok
ügyviteli célú megőrzésének időtartamát, továbbá a nem selejtezhető iratok levéltárba adásának
határidejét;
- levéltári anyag: az irattári anyagnak, továbbá a természetes személyek iratainak levéltárban őrzött
maradandó értékű része, valamint a védetté nyilvánított maradandó értékű magánirat;
- levéltár: a maradandó értékű iratok tartós megőrzésének, levéltári feldolgozásának és
rendeltetésszerű használatának biztosítása céljából létesített intézmény;
- tételszám: az egyes ügykörökre központilag meghatározott jelzőszám;
- sorszám: az a szám, amellyel az ügyiratot iktatják;
- alapszám: az ügyben keletkezett utolsó irat iktatási sorszám

Az iratkezelés szervezete és feladatai
1.) Az intézményben folyó iratkezelést az irányító, az egyes szervezeti egységek megbízott
alkalmazottai látják el (Óvodavezető, Óvodatitkár).
2.) Az önálló iratkezelést folytató egységek iratkezelőinek feladata:
•

postai küldemények átvétele;

•

a beérkezett küldemények érkeztetése;

•

a napi posta szétosztása;

•

a kimenő levelek postázása, kézbesítése;

•

a két évnél régebbi keletű iratok szervezeti egységektől történő begyűjtése, rendszerezése,
őrzése;
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•

az iratok kiadása és visszavétele;

•

az iratok selejtezése;

•

az iratok levéltári átadása.

3.) A szervezeti egységek iratkezelőinek feladatai
•

az iratok (számítógépes) nyilvántartása, iktatókönyv vezetése;

•

az előadói ívek vezetése;

•

az iratok irattári tételszámmal történő ellátása;

•

a kimenő iratok tisztázása, postai előkészítése;

•

az irat kiadmányozása;

•

a két évnél régebbi keletű iratok központi irattárba történő leadása.

4.) Az iratkezelési és irattári feladatok ellátásával legalább középiskolai végzettségű, megfelelő
gyakorlattal rendelkező személyeket kell megbízni.
5.) Az egyes szervezeti egységek iratkezelési tevékenységét a szervezeti egység vezetője irányítja és
ellenőrzi.
6.) Az iratkezelési feladatokat ellátó szervezeti egység vezetőjének feladatai:
•

biztosítja a feltételeket a jelen szabályzatnak megfelelő iratkezeléshez;

•

ellenőrzi az Iratkezelés Rendjében foglaltak betartását;

•

félévenként ellenőrzi az elintézetlen, ill. irattárba le nem adott iratok iktatószámát,
gondoskodik az ügyintézők felelősségének megállapításáról, majd megteszi a szükséges
intézkedéseket az iratok leadása érdekében.

A küldemények átvétele és felbontása

A) A küldemények átvétele
1/ Az iratok érkezhetnek: postán, kézbesítővel vagy személyesen, illetve elektronikus rendszeren
keresztül.
2/ Az intézményhez érkező küldemények átvétele az ezzel megbízott iratkezelő(k), elosztása, feladata.
3/ Különleges küldemények kezelése:
a) Az "express", "sürgős", "azonnal kézbesítendő" iratokat, küldeményeket és táviratokat az
iratkezelőnek azonnal el kell juttatnia a címzetthez.
b) A tértivevénnyel érkezett küldemény átvételénél a kézbesítés igazolására szolgáló rovatot
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ki kell tölteni és a tértivevényt a feladónak vissza kell küldeni. A címzettnek a küldeményt
igazolhatóan át kell adni, s tudomására juttatni, hogy tértivevényes küldeményről van szó.
c) A téves címzés vagy helytelen kézbesítés következtében érkezett küldeményt, a tény
feltüntetésével az iratkezelők a következő munkanapon visszaszolgáltatja a
postahivatalnak.
4/ A küldeményeket aznap vagy az átvételt követő munkanapon haladéktalanul át kell adni a kijelölt
iratkezelőnek, a postabontónak. Kivételt képeznek a magánjellegű küldemények, melyeket a
címzettnek kell közvetlenül átadni.
5/ A küldemény borítékját véglegesen az ügyirathoz kell csatolni, ha
a) az ügyirat benyújtásának időpontjához jogkövetkezmény fűződik (pályázat; fizetési,
fellebbezési határidő, stb.)
b) a beküldő nevét vagy pontos címét csak a borítékról lehet megállapítani
c) a küldemény hiányosan érkezett
d) bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja merül fel.
6/ Az olyan küldeményekre, amelyeknek burkolata sérült, vagy amelyeken a felbontás jelei
megállapíthatók, rá kell vezetni, hogy "sérülten érkezett", vagy "felbontva érkezett" és e megjegyzést
alá kell írni. Ezután a sérült küldeményeket az óvoda vezetőjének vagy a címzettnek be kell mutatni.
7/ Felbontás nélkül a címzettnek kell továbbítani a névre szóló küldeményeket. A névre szól küldeményt a címzett távollétében a vezető, illetve helyettese felbonthatja, ha az megállapíthatóan
hivatalos iratot tartalmaz.
Amennyiben a névre szóló küldemény a szervezetet érintő hivatalos iratot tartalmaz, a címzett azt
felbontás után tartozik iktatás, illetve nyilvántartásba vétel céljából az iratkezelőhöz azonnal eljuttatni.
8/ Az intézménybe érkező gazdálkodásra vonatkozó pénzügyi és számviteli bizonylatokat (bizonylat,
szállítószámla stb.) az illetékes iratkezelő érkeztető bélyegzővel látja el, és továbbítja a Polgármesteri
Hivatal Gazdasági (Pénzügyi) Osztály vezetőjéhez.

B) A küldemények felbontása
1/ Az intézmény címére érkező küldeményeket az illetékes, önálló iratkezelést végző egységek
iratkezelői bontják fel és ellátják a beérkezés dátumát tartalmazó bélyegzővel.
2/ Az iratirányító felbontja azokat a küldeményeket, amelyek címzéséből nem lehet megállapítani,
hogy melyik szervezeti egységnek küldték. A küldemények ilyen, illetve téves felbontásakor a
borítékot újra le kell ragasztani, rá kell vezetni a felbontó nevét és munkahelyének címét, majd a
küldeményt a címzetthez kell eljuttatni.
3/ A küldeményeket az intézmény vezetője, vagy megbízottjai bontják fel. A küldeményeket átvevő
személy köteles ellenőrizni, hogy:
a) a címzés alapján jogosult-e a küldeményt átvenni;
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b) az átadási okmányban és a küldeményben lévő iktatószám azonos-e;
c) az iratot tartalmazó boríték, ill. egyéb csomagolás sértetlen-e;
d) az iraton jelzett mellékletek megvannak-e.
4/ A vezető tartósabb távolléte idejére köteles a részére címzett hivatalos küldemények felbontására
esetenként vagy állandó jelleggel helyettest megbízni.
5/ A vezető és a névre szóló küldemények címzettjei az általuk felbontott hivatalos küldeményeket
iktatás céljából soron kívül kötelesek átadni az iktatónak.
6/ A küldemény felbontása alkalmával ellenőrizni kell, hogy a borítékon jelzett iratok, illetőleg az
iratokon jelzett mellékletek megérkeztek-e. Ha hiányt állapítanak meg, azt az iratra rá kell vezetni. 7/
A mellékletek hiánya nem akadályozhatja meg a további folyamatos kezelést.
8/ Ha a felbontás alkalmából kitűnik, hogy a küldemény pénzt vagy egyéb értéket /bélyeg/ tartalmaz,
a felbontó az összeget, illetőleg más értéket köteles az iraton - keltezve és aláírva - feltüntetni. A pénz,
illetőleg más érték további sorsáról érdemi ügyintézés során kell rendelkezni.
9/ Az érdekképviseleti szervek tevékenységét közvetlenül érintő, és más szervek által kapott iratokról
az érdekképviseleteknek másolatot kell küldeni.
10/ A "titkos" és "szigorúan titkos" jelzésű iratokat csak az arra kijelölt dolgozó bonthatja föl.
11/ Az irat téves felbontásakor, valamint abban az esetben, ha a felbontás után derül ki, hogy az irat
a titkos ügykezelés szabályai szerint kezelendő, a borítékot újra le kell zárni. A felbontás tényét az
irat borítékján "tévesen felbontva" jelzéssel, keltezéssel és aláírással kell ellátni, majd a címzetthez
kell továbbítani.

Az iratok nyilvántartása
1/ A beérkezett és a hivatalból kezdeményezett iratokat szervezeti egységenként iktatni kell. A
kinyomtatott, az elektronikus rendszeren kapott/küldött iratokat ugyancsak iktatni kell. Kivételt
képeznek a visszaérkezett tértivevények, hivatalos lapok, propaganda és reklám célokat szolgáló
kiadványok, folyóiratok, közlönyök, azok az iratok, amelyek tárolása és nyilvántartása nem az iktatási
rendszeren alapul. Az iktatáshoz számítógépes iktatóprogramot lehet használni.
2/ Faxon érkezett irat esetében gondoskodni kell az információkat tartósan őrző másolat készítéséről
3/ Az iratok iktatása sorszámos iktatási rendszerben történik. Minden ügy kezdő iratának az érkezés
sorrendjében iktatószámot kell adni. Az ügy következő fázisában keletkezett újabb ügyiratok az
ügyben keletkezett első ügyirat sorszámát és eggyel kezdődő, folyamatosan növekvő számot kapnak.
4/ Az iratokat - hivatali okból szükséges soron kívüli iktatástól eltekintve az érkezés napján, de
legkésőbb a következő munkanapon iktatni kell.
5/ Postán keresztül érkező azon iratokat kell aznapi dátummal beérkezettnek tekinteni, amelyek az
adott munkanapon a munkaidő végéig a szervezeti egység postaládájába megérkeztek. A
levélszekrény tartalmából a hivatalos leveleket, az iratnak minősülő küldeményeket ki kell nyomtatni,
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és fel kell dolgozni.
6/ Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje és tárolt
dokumentumok kezelési rendje
7/ Intézményünkben nincs lehetőség elektronikusan iktatni dokumentumokat, ezért minden hivatalos
e-mailt papír formában az Iratkezelési szabályzatban rögzítettek szerint iktatunk.
A nevelési-oktatási intézmény által használt nyomtatvány lehet:
a) nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, szétválaszthatatlanul összefűzött
papíralapú nyomtatvány,
b) nyomdai úton előállított papíralapú nyomtatvány,
c) elektronikus okirat,
Az elektronikus okirat az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer
alkalmazásával elektronikus úton előállított, az intézmény SZMSZ-ében
meghatározott rend szerint elektronikus aláírással ellátott irat. Intézményünk ilyet
nem használ
d) elektronikus úton előállított, az intézmény SZMSZ-ében (Iratkezelési
szabályzat) meghatározott rend szerint hitelesített papíralapú nyomtatvány.
Hitelesítés:
1. Hitelesítve:

Óvodavezető aláírásával
Óvodavezető-helyettes aláírásával

2. Kivonat hiteléül: óvodatitkár

8/ A szervezethez érkezett, iktatásra kötelezett iratokat az iratkezelő iktató bélyegzővel látja el, és
rovatait kitölti. Az iktatóbélyegző lenyomatot az irat első oldalára úgy kell elhelyezni, hogy írást ne
fedjen, és rovatait pontosan ki lehessen tölteni.
Az iktatóbélyegző lenyomata a következő adatokat tartalmazza:
-

intézmény és a szervezeti egység neve,

-

iktatás sorszáma,

-

irat érkezésének kelte (éve, hónapja, napja),

-

mellékletek száma,

-

irattári tételszám,

-

ügyintéző neve.

9/ Az iratok iktatására az év kezdetén újonnan nyitott, oldalszámozott és hitelesített iktatókönyvet
kell használni, ill. a számítógépes iktatási rendszernél új alkönyvtár kialakítását, adatállomány
bemásolását kell elvégezni. Az év kezdetén érkező első iratot az egyes számmal kell iktatni és az
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iktatást az év végéig megszakítatlan sorrendben kell folytatni. Egy-egy sorszámra csak egy ügyet
szabad beiktatni. Az iraton jól látható módon (pl. T-112) külön kell feltüntetni az ügyre vonatkozó
tételszámot. Amennyiben egy éven belül ugyanabban az ügyben több ügyirat keletkezik, az ügy
nyilvántartására szolgáló sorszámoknál a megfelelő számok kölcsönös bejegyzésével jelölni kell az
összetartozást. Az iktatókönyvet, illetve az adatbázist év végén hivatalosan le kell zárni.
10/ Az iraton elhelyezett iktatóbélyegző lenyomatának kitöltésével egy időben, azzal megegyezően
kell bejegyezni az iktatókönyvbe, illetve a számítógépes adatbázisba az irat sorszámát, az iktatás
idejét, a beküldő nevét, esetleg iktatószámát, az ügy témáját/tárgyát, mellékletei számát, az ügyintéző
nevét, az irattári tételszámot és az irattárba helyezés dátumát. Az ügyirat témáját/tárgyát csak egyszer,
mégpedig az első irat iktatásánál úgy kell megjelölni, hogy az ügy lényegét röviden és szabatosan
fejezze ki és annak alapján a visszakeresés elvégezhető legyen. Állami szervtől érkezett ügyirat
tárgyaként általában a leiratban vagy átiratban feltüntetett tárgyat kell megadni.
11/ A szervezeti egység iktatásának szabályszerű végzését a vezető legalább negyedévenként köteles
ellenőrizni.

Az ügyiratok kezelése
1/ A nyilvántartásba vett, elő-iratokkal felszerelt iratokat az iktatás napján az ügyintézők kijelölése
céljából a szervezeti egység vezetőjéhez, vagy az ügyintéző kijelölésével megbízott személyhez kell
továbbítani.
2/ Elintézés előtt az ügyintézők, vagy megbízott személyek a szükséges közbenső intézkedéseket
(véleménykérés, tényállás tisztázása, stb.) megteszik. A közbenső intézkedés távbeszélő útján is
történhet. A kapott intézkedés lényegét, a felvilágosítást adó személy nevét, munkahelyét és a
beszélgetés időpontját az iratra fel kell jegyezni.
3/ A kiadmányozás történhet:
- az elintézett ügyirat eredeti példányainak aláírásával,
- az aláírásra jogosult vezető által saját kezűleg aláírt (és irattárban őrzött) intézkedésekről
további példányok készíthetők oly módon, hogy az aláíró író vagy számítógéppel leírt neve után "sk"
(saját kezűleg) betűk kerülnek, és az intézkedés szövege alatt az intézkedés irattári példányát
láttamozó (ügyintéző, vagy egységvezető) "A kiadmány hiteléül" megjegyzéssel nevének és
beosztásának feltüntetése mellett saját kezűleg aláírja,
- hálózaton keresztüli továbbítással.
4/ Az intézkedést tartalmazó iratra aláírás után az ügyintéző rávezeti az iktatószámot, majd
körbélyegzővel látja el, gondoskodik a továbbításról, illetve postai út esetén a továbbításhoz
szükséges borítékok megcímzéséről.
5/ Az ügyiratkezelőnek ellenőriznie kell, hogy az aláírt, illetőleg hitelesített és bélyegzőlenyomattal
ellátott kiadmányokhoz az előírt mellékleteket csatolták-e, továbbá végre kell hajtania minden kiadói
utasítást. E feladatok elvégzése után az irattárban maradó másolati példányokon "exp" jelzéssel fel
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kell jegyezni a továbbítás keltét, illetve módját /hálózat/.
6/ A küldeményeket a továbbítás módja szerint kell csoportosítani /posta, kézbesítő, hálózat/. Postai
továbbítás esetén a küldeményeket közönséges, ajánlott, express, express-ajánlott, tértivevényes és
ajánlott tértivevényes levélként vagy csomagban lehet elküldeni. Az ügyiratkezelő a küldeményeket
még aznap köteles továbbítani. A hálózati levelezést a küldő archiválja.
7/ A kimenő leveleket a telephely ezzel megbízott dolgozója gyűjti össze a szervezeti egységektől
postára adás végett. A postára adáshoz a posta által rendszeresített postakönyvet kell használni. A
csomagokat a szervezeti egységeknél kell megfelelően megcímezni, és a csomagszállító levelet
kitöltve mellékelni.

Irattárba helyezés, irattári kezelés
1/ Az irattárban csak olyan ügyiratot szabad elhelyezni, amely elintézést nyert, kiadmányait már
továbbították, vagy amelynek érdemi ügyintézés nélküli irattárba helyezését rendelték el. Az
ügyiratokat a postázás, kézbesítés napján, de legkésőbb a következő munkanapon irattárba kell tenni.
A hálózaton továbbított iratokat - miután kinyomtatásra kerültek - a többi irathoz hasonlóan kell
kezelni.

2/ Az iratok irattárba helyezése előtt az iratkezelő köteles az iratot átvizsgálni abból a szempontból,
hogy
- a kezelői utasítások végrehajtása megtörtént-e;
- az előadói ívben megvan-e valamennyi irat (előirat, melléklet);
- az előadói ívben nincsen-e olyan ügyirat, amely nem az adott ügyhöz tartozik.
Az eseteleges hiányt pótolni kell. Az irattárba helyezést az iktatókönyvben, vagy a számítógépes
iktatás megfelelő rovatában a hónap és nap feltüntetésével be kell jegyezni. Az ügyiratra vonatkozó
nem iktatott előkészítő feljegyzéseket az ügyirathoz mellékelni kell és vele együtt le kell rakni.
3/ Az iratokat az irattári tételszám szerinti csoportosításban, az iktatószámok növekvő sorrendjében
kell lerakni.
4/ A postán tértivevénnyel küldött levelek irattári példányait csak akkor szabad irattárba helyezni, ha
az átvételt igazoló tértivevény visszaérkezett, és az irathoz való csatolása megtörtént.
5/ A kézi irattárban az ügyiratokat az irattári jelek (tételszámok) szerinti csoportosításban kell tárolni.
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Minden irományfedélre rá kell vezetni:
- az iktatás évét;
- az irattári tételszámot, továbbá
- a csomagban elhelyezett ügyiratok első és utolsó iktatószámát.
6/ Az irattárat olyan száraz, tiszta, tűztől, kártevőktől és erőszakos behatolástól védett helyen kell
tartani, ahol az irattár rendeltetésszerű használata biztosítható.
7/ Az irattárban elhelyezett iratokat az irattár kezelője csak elismervény ellenében adhatja ki. Az
elismervényt az irat helyén kell tartani. Más szervezeti egység dolgozójának csak az illetékes vezető
utasítására lehet kiadni. Az ügyben nem érdekelt személy részére felvilágosítás vagy másolat bármely
ügyiratról csak az illetékes vezető engedélyével adható.
8/ A két évnél régebbi keletű, teljes naptári év ügyiratait az azokhoz tartozó iktatólistával és
segédkönyvekkel, átadási jegyzék kíséretében, a szervezeti egység irattárában kell elhelyezni.
A kézi irattár érintett ügyiratainak az egység irattárába történő elhelyezését az iratkezelő köteles
elvégezni a tárgyévet követő év február 20-ig.
9/ Az öt évnél régebbi keletű, teljes naptári év ügyiratait az azokhoz tartozó iktatólistával és
segédkönyvekkel, átadási jegyzék kíséretében, a telephely Levéltárában/központi irattárában kell
elhelyezni.
10/ A hiányzó iratokról, segédkönyvekről hiányjegyzéket kell készíteni, és azt az átadási jegyzékhez
kell csatolni. Ha a hiányzó iratok között olyan is van, amelyet később levéltárba kell adni, akkor a
hiányjegyzék 1 példányát az iktatókönyvben a levéltári átadásig meg kell őrizni.

Megszűnő szervezeti egység iratainak átadása-átvétele
1/ Az intézmény valamely szervezeti egységének megszűnése esetén, annak vezetője köteles
gondoskodni az iratok további elhelyezéséről. Erről az illetékes levéltárat/központi irattárat az
iratátadás előtt 8 nappal írásban köteles értesíteni.
2/A megszűnt szervezeti egység iratait elkülönítetten, az irattári rendnek megfelelően kell elhelyezni.
Az iratok őrzésének, tárolásának rendje megegyezik a központi irattár irattározási rendjével.
3/ Ha az intézményen belül – átszervezési vagy egyéb okokból – szervezeti egység megszűnik, a
jogutód szervezeti egység köteles az irattári anyagát átvenni és az iratkezelésre (illetve irattározásra)
vonatkozó előírások szerint kezelni vagy központi irattározásra átadni.
4/ Abban az esetben, ha a megszűnő szervezeti egység iratanyagát valamilyen kizáró okból (pl.
ügykör megszűnése miatt) más jogutód szervezeti egységnek átadni nem lehet, az iratanyag a
központi irattárba kerül.
5/ A központi irattárban az irattári terv szerint elkülönülő csoportokba tartozó iratokat külön-külön
kell kötegelni (levéltárban általánosan bevezetett szabványméretű dobozokban elhelyezni), és minden
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kötegen (dobozon) fel kell tüntetni a szervezeti egységek nevét és az irattári jelet.

Az iratok selejtezése, levéltári átadása
1/ A szervezeti egység a saját irattári anyagának azt a részét, amely nem történeti értékű, és amelyre
az ügyvitel érdekében már nincs szükség, köteles kiselejtezni.
2/ Az irattárban elhelyezett bármelyik iratot csak iratselejtezés útján szabad az irattárból
megsemmisítés vagy nyersanyagként való felhasználás céljából kiemelni.
3/ Az irattár anyagát ötévenként legalább egyszer a selejtezés szempontjából felül kell vizsgálni.
Ennek során ki kell választani azokat az irattári tételeket (iratokat), amelyeknek sem történeti, sem
pedig ügyviteli értékük nincs, és az irattári terv szerint őrzési idejük lejárt. A megőrzési időt az utolsó
érdemi ügyintézés lezárásának keltét követő év első napjától kell számítani. A szervezeti egység
vezetője indokolt esetben elrendelheti egyes iratoknak az irattári tervben megállapított őrzési
időtartamnál hosszabb ideig történő megőrzését is, ezt a körülményt a vezető aláírásával az irattári
tételszámnál kell az iraton feltűnően jelezni.
4/ A selejtezés megszervezéséért és lebonyolításáért a szervezeti egység vezetője a felelős. A
selejtezéssel járó szervezési és ellenőrzési feladatokat olyan megbízott selejtezési felelősöknek kell
ellátniuk, akik az iratok ügyviteli, jelentőségével tisztában vannak. A selejtezésről, annak megkezdése
előtt 30 nappal értesíteni kell a levéltárat / a központi irattárat.
5/ Az iratselejtezés alkalmával selejtezési jegyzőkönyvet kell felvenni. A selejtezési jegyzőkönyvnek
tartalmaznia kell:
a selejtezési jegyzőkönyv felvételének idejét;
annak a szervnek a nevét, amelynek iratanyag-selejtezéséről a jegyzőkönyv
készült;
a selejtezés alá vont iratanyag évkörének megjelölését;
a kiselejtezett tételekből esetleg visszatartott iratok egyedi megnevezését;
a kiselejtezett anyag összmennyiségét iratfolyóméterben;
a selejtezést végző és ellenőrző személyek nevét.
6/ A selejtezési jegyzőkönyvet iktatni kell, és két példányt a levéltárnak / a központi irattárnak meg
kell küldeni. A kiselejtezett iratok megsemmisítése, nyersanyagként való hasznosítása csak a
levéltárnak / a központi irattárnak a visszaküldött selejtezési jegyzőkönyvre vezetett hozzájárulása
után és alapján történhet. A megsemmisítést két személy jelenlétében kell végrehajtani. A
megsemmisítés módját és tényét rá kell vezetni a selejtezési jegyzőkönyvre, amelyet a
megsemmisítők kötelesek aláírni. A szabályszerűen leselejtezett iratokat csak tartalmuktól
megfosztva (pl. feldarabolva, stb.) lehet nyersanyagként vagy hulladék anyagként kezelni.
7/ A selejtezés tényét az irattári jegyzéken fel kell tüntetni.
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8/ Nem selejtezhetők az irattári tervben nem selejtezhetőnek minősített iratok.
9/ Az elektronikus adathordozón lévő iratok selejtezése és megsemmisítése az iratkezelés általános
szabályai szerint történik, a sajátos technikai feltételeknek megfelelően (pl. törlés).
10/ Amennyiben a levéltár az elektronikus iratok tárolásához és kezeléséhez szükséges technikai
feltételekkel nem rendelkezik, az elektronikus adathordozón lévő iratokról legkésőbb a levéltárba
adás előtt hitelesített másolatot kell készíteni tartós, időtálló adathordozóra.

Egyéb iratkezelési feladatok
1/ Az iktatókönyv hitelesítése az iktatókönyv belső oldalán a következő módon történik:
„ Kakucsi Kökörcsin Óvoda…….. évi iktatókönyve ….… sorszámozott oldalt tartalmaz”
Dátum, bélyegzőlenyomat, hitelesítő aláírása (intézményvezető, tagóvoda-vezető).

2/ A tárgyév utolsó napján az utolsó sorszámot követően az iktatókönyvet hitelesítetten le kell zárni,
az utolsó sorszámnál aláhúzva és záradékolva.
„ Az iktatókönyv ….… év, ….. hó ….. nap …… oldal ….. sorszámmal lezárva.”
( Hiányzó irat esetén készíteni kell hiányjegyzéket, melyben feltüntetik az iktatókönyv alapján az
eltűnt irat iktatószámát és tárgyát).

3/ Az iktatókönyv eltűnése esetén jegyzőkönyvet kell készíteni a megsemmisülésről vagy eltűnésről.
A jegyzőkönyvön szerepelnie kell az óvodavezető aláírásának és az intézmény bélyegzőjének.

Tanügyi nyilvántartás
•

Tanügyi nyilvántartások irattári őrzése az irattári tervben foglaltaknak megfelelően történik.

•

A
tanügyi
nyilvántartásokat
naprakészen
vezetik
az
óvodapedagógusok.
(Gyermekcsoportonként az óvodába felvett gyermekek nyilvántartása a felvételi és mulasztási
napló /Ez a napló nemcsak felvételi nyilvántartásra, hanem egyben étkezési nyilvántartásra is
szolgál/)

•

Felvételi és mulasztási napló megnyitása, lezárása (dátum, pecsét, aláírás)

•

A más kerületből, településről érkező óvodaköteles, 5. életévüket betöltött gyermekek
esetében a lakóhely szerinti jegyző értesítése arról, hogy a gyermeket az óvoda vezetője
felvette az intézményébe.

•

A felvételi és mulasztási naplóban regisztrálni kell azt a tényt, ha az óvodavezető szülői
kérésre felmentette az 5. életévét betöltött gyermeket a rendszeres óvodába járás alól.
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•

A felmentési határozatot az irattárban kell elhelyezni.

•

A határozat számát be kell jegyezni a felvételi és mulasztási naplóba a megjegyzés rovatba.(A
bejegyzés dátuma, pecsét, aláírás)

•

A nyilvántartásokban csak a Kt. 2. számú mellékletében feltüntetett gyermek, tanulói- adatok
szerepelhetnek.

•

A felvett óvodások nyilvántartását, az intézmény vezetője által kijelölt, nem pedagógus
munkakörben foglalkoztatott alkalmazott vezeti.

•

A gyermeket akkor törlik a nyilvántartásból, ha az óvodai elhelyezés megszűnik. A törlést a
megfelelő záradék bejegyzésével kell végrehajtani.

•

A foglalkozási naplót az óvodai foglalkozásokról a nevelő munkát végző pedagógus,
naprakészen vezeti.

•

A foglalkozási naplót az óvodai nevelés nyelvén vezetjük

Jegyzőkönyv készítése jogszabályban előírt esetekben:
•

Tanulói, gyermekbaleset esetén.

•

Fegyelmi eljárás során a tárgyalásról, bizonyítási eljárásról.

•

Az óvoda nevelőtestülete, szakmai munkaközössége a nevelési-oktatási intézmény
működésére, a gyermekekre vagy a nevelő-oktató munkára vonatkozó kérdésben határoz,
dönt, véleményez, javaslatot tesz.

•

A jegyzőkönyv készítését rendkívüli esemény indokolja

•

A nevelési-oktatási intézmény vezetője elrendelte.

Tanuló, gyermekbalesetek jegyzőkönyve:
•

Rögzíti a vizsgálat során feltárt kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési okokat.

•

Egy-egy példányát a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8.
napjáig megküldjük a fenntartónak, valamint átadjuk a tanulónak, gyermek és kiskorú esetén
a szülőnek, egy példányát a kiállító nevelési-oktatási intézmény megőrzi.

•

Dokumentálni kell annak a tényét, hogy a tanulónak, szülőnek, fenntartónak megküldtük a
baleseti jegyzőkönyvet (átvétel igazolása az irattári példányon, postakönyvi bejegyzés, stb.)
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Fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvében rögzíteni kell:
•

a tárgyalás helyét,

•

a tárgyaláson hivatalos minőségben részt vevők nevét,

•

az elhangzott nyilatkozatok főbb megállapításait

•

Szó szerint rögzíteni kell az elhangzottakat, ha a tárgyalás vezetője szerint az indokolt,
valamint, ha azt a tanuló, a szülő vagy képviselőjük kéri.

A jegyzőkönyv alaki követelménye:
•

jelenlévők felsorolása

•

az ügy megjelölése

•

az ügyre vonatkozó lényeges megállapítások, így különösen az elhangzott nyilatkozatok,
hozott döntések

•

a jegyzőkönyv készítőjének és az eljárás során végig jelen lévők aláírásukkal hitelesítik a
jegyzőkönyvet

Tanügyi nyilvántartások vezetése:
•

a nyilvántartásokat a jogszabályban meghatározott alkalmazottak vezethetik

•

csoportnaplók vezetése az óvodapedagógus feladata

•

Hibás bejegyzéseket a tanügyi nyilvántartásokban áthúzással érvényteleníteni kell oly módon,
hogy az olvasható maradjon.

•

A javítást hitelesíteni kell aláírással, keltezéssel és az óvoda körbélyegzőjének lenyomatával.

Az intézmény kötelező nyomtatványai az Oktatási Minisztérium engedélyével gyártott és
forgalmazott termékek.
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4. számú melléklet: Adatkezelési szabályzat
1. Általános rendelkezések
A Kökörcsin Óvoda adatkezelési és adatvédelmi rendszere a hatályos jogszabályokon alapul,
melynek alapelvei a következők:
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Az intézményben nyilvántartott és kezelt személyes adatok dokumentálásáért,
hozzáférhetőségéért, jogszerű továbbításáért, kérelemre történő kiszolgáltatásáért az
intézményvezető felelős.
Az adatokat csak törvényesen szabad megszerezni, feldolgozni, felhasználni.
Személyes adatot kezelni, csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelesség teljesítése
érdekében lehet. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen.
Az adatoknak pontosaknak és időszerűeknek kell lenniük.
Az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a
tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.
Nem lehet gépi úton feldolgozni a jogi eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más
meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat.
Megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállomány véletlen vagy
jogtalan megsemmisítése, vagy jogtalan hozzáférés megakadályozására.
Az adatalany szerezzen tudomást személyes adatainak állományáról, annak céljairól, az
adatkezelő személyéről.
Az adatalany kapjon lehetőséget az adatok helyesbítésére.
Az adatalany jogorvoslattal élhessen adatvédelmi jogsérelme esetén.
A Kökörcsin Óvoda vezetője gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a törvény érvényre juttatásához szükséges.

2. A szabályzat alapját képező jogszabályok
•

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

•

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

•

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

•

229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

•

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

•

2011. évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól
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•

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

•

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

•

Az óvoda SZMSZ-e.

A szabályzat célja
Az adatok kezelésére vonatkozó alapvető intézményi szabályok meghatározása annak érdekében,
hogy az érintettek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák.
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
E törvény alkalmazása során:
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy
közvetve - azonosítható természetes személy;
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele,
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés;
különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra,
a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a
szexuális életre vonatkozó személyes adat,
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy
az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása, fénykép- , hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)
rögzítése;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

136

3. A közalkalmazottakra vonatkozó adatkezelés
Az Nkt. 41. § (1) alapján óvodánk köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, a
köznevelés információs rendszerébe bejelentkezni, valamint az Országos statisztikai adatgyűjtési
program keretében előírt adatokat szolgáltatni.
Nyilvántartja a:
• pedagógus oktatási azonosító számát,
• pedagógusigazolványának számát,
• a jogviszonya időtartamát és
• heti munkaidejének mértékét.
A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatköre
• neve (leánykori neve)
• születési helye, ideje
• anyja neve
• TAJ száma, adóazonosító jele
• lakóhelye, tartózkodási hely, telefonszáma
• családi állapota
• gyermekeinek születési ideje
• egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete
• legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi)
• szakképzettsége(i)
• iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint meghatározott
munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai
• tudományos fokozata
• idegennyelv-ismerete
• a korábbi jogviszonyban töltött időtartamok megnevezése,
• a munkahely megnevezése,
• a megszűnés módja, időpontja
• a közalkalmazotti jogviszony kezdete
• állampolgársága
• a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte
• a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló időtartamok
• a közalkalmazottat foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele
• e szervnél a jogviszony kezdete
• a közalkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői beosztása, FEORszáma
• címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai
• a minősítések időpontja és tartalma
• személyi juttatások
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•
•
•

a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama
a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és a határozott idejű
áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai
a közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai

A felsorolt adatokat az óvodavezető, mint a munkáltatói jog gyakorlója kezeli.
A pedagógusigazolványra jogosultak esetében a pedagógusigazolvány kiállításához szükséges
valamennyi adat a KIR adatkezelője, a pedagógusigazolvány elkészítésében közreműködők részére
továbbítható.
4. A közalkalmazotti adatkezelésben közreműködők feladatai
Az intézmény állományába tartozó közalkalmazottak személyi iratainak őrzéséért, kezeléséért, a
személyi számítógépes nyilvántartó rendszer működtetéséért az óvodavezető felel.
Az óvodában a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezelésért
•

óvodavezető,

•

az intézményi nevelőmunkát segítő közalkalmazottak tekintetében a teljesítményértékelést
végző vezető-helyettes,

•

a személyügyi adatkezelésben bármilyen formában közreműködő közalkalmazott,

•

a közalkalmazott a saját adatainak közlése tekintetében tartozik felelősséggel.

A magasabb vezető beosztású vezető tekintetében a közalkalmazotti adatkezelést a munkáltatói
jogokat gyakorló fenntartó szerv látja el.
A teljesítményértékelést végző vezető, vezető-helyettes felelősségi körén belül gondoskodik arról,
hogy a teljesítményértékelés folyamatába bevont harmadik személy kizárólag csak a jogszerű és
tárgyilagos teljesítményértékeléshez szükséges adatokat ismerhesse meg.
A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatköréből a munkából való rendes szabadság miatti távollét
időtartamának nyilvántartását az óvodavezető-helyettes vezeti.
A közalkalmazotti alapnyilvántartás személyi juttatásról szóló adatköréhez tartozó nyilvántartást az
óvodavezető vezeti, amelyről egy példányt a tárgyév zárását követően átad a személyi anyag
részére.
A személyi anyagnak egy betekintési lapot is kell tartalmaznia, amelyen jelölni kell a személyi
anyagba történő betekintés tényét, jogosultjának személyét, jogszabályi alapját és időpontját, a
megismerni kívánt adatok körét, a betekintő aláírását. A betekintési lapot a személyi anyag részeként
kell kezelni.
A közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén a tartalomjegyzéket és a betekintési lapot le kell
zárni, és a személyi anyagot irattározni kell. A közalkalmazotti jogviszony megszűnése után a
közalkalmazott személyi iratait az irattározási tervnek megfelelően a központi irattárban kell
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elhelyezni.
A személyi anyagot – kivéve azt, amelyet áthelyezés esetén átadtak – a közalkalmazotti jogviszony
megszűnésétől számított ötven évig kell megőrizni.
A közalkalmazott személyi anyagába, egyéb személyi irataiba, illetve az alapnyilvántartásba a Kjt.
83/D §- ban felsorolt személyek a „Betekintési lap” kitöltését követően jogosultak betekinteni:
•
•
•
•
•
•
•

a közalkalmazott felettese,
a minősítést végző vezető,
feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző vagy törvényességi
felügyeletet gyakorló szerv,
munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság,
a közalkalmazott ellen indult büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság,
a személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal
megbízott munkatársa feladatkörén belül,
az adóhatóság, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv, az üzemi
baleseteket kivizsgáló szerv és a munkavédelmi szerv.

A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a munkáltató megnevezése, a közalkalmazott neve,
továbbá a besorolására vonatkozó adat közérdekű, ezeket az adatokat a közalkalmazott előzetes tudta
és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet hozni.
Az irattárba helyezése előtt az iratgyűjtő tartalomjegyzékén fel kell tüntetni az irattározás tényét,
időpontját és az iratkezelő aláírását.
Az intézményben keletkezett személyi iratok kezelése jelen szabályzat, valamint a 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról iratkezelési előírásai alapján történik. Az iratokat elzárva az intézmény
páncélszekrényében kell őrizni az illetéktelen hozzáférés és a megsemmisülés (tűz, víz )
megakadályozása érdekében.

5. Az adatkezelés módja, feladatai és szabályozása
5.1. A gyermekek nyilvántartható és kezelhető adatai
Az óvoda az Nkt. 41. § (4) bekezdése alapján az alábbiakat tartja nyilván:
A gyermek neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási
helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország
területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma.
•

szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,

•

a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok,

•

a gyermek óvodai jogviszonyával kapcsolatos adatok
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•

felvételivel kapcsolatos adatok,

•

az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul,

•

jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok,

•

a gyermek, mulasztásával kapcsolatos adatok,

•

kiemelt figyelmet igénylő gyermekre vonatkozó adatok,

•

a gyermekbalesetre vonatkozó adatok,

•

a gyermek, oktatási azonosító száma

5.2. A gyermekek adatainak kezelésére és továbbítására jogosultak
Az óvodavezető, a vezető-helyettes feladatköre vagy megbízása szerint az óvodapedagógus, a
gyermekvédelmi felelős, az óvodatitkár.
Az óvodavezető, a vezető helyettes kezeli a gyermekbalesetekre vonatkozó adatokat, s továbbítja a
jegyzőkönyvet a jogszabályban meghatározottak szerint.
A gyermekvédelmi felelős kezeli a beilleszkedési, a tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek
rendellenességére, hátrányos helyzetére vonatkozó adatokat és előkészíti az adattovábbításra
vonatkozó adatokat a vezetőnek.
Az óvodavezető nyilvántartja és kezeli a gyermek kedvezményes, vagy ingyenes étkeztetési díjának
megállapításához szükséges adatokat.
A kedvezmények megállapításához szükséges adatok kezelésében feladatkörén belül részt vesz az
óvodavezető és az általa kijelölt ügyintéző.
Az óvodapedagógusok vezetik és nyilván tartják a gyermek személyes adatait, sajátos nevelési
igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási rendellenességére, hátrányos
helyzetére, tartós betegségére, óvodai fejlődésével, valamint az iskolába lépéshez szükséges
fejlettségére vonatkozó adatait és előkészítik adattovábbításra a vezetőnek.
5.3. Az adatok továbbítása
A gyermek adatai közül
a) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve, törvényes képviselője
neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, jogviszonya
kezdete, szünetelésének ideje, megszűnése, mulasztásainak száma a tartózkodásának megállapítása
céljából, a jogviszonya fennállásával, a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben a fenntartó,
bíróság, rendőrség, ügyészség, települési önkormányzat jegyzője, közigazgatási szerv,
nemzetbiztonsági szolgálat részére,
b) óvodai, iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos adatai az érintett óvodához, iskolához,
c) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, társadalombiztosítási azonosító jele,
szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és
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telefonszáma, az óvodai, iskolai egészségügyi dokumentáció, a tanuló- és gyermekbalesetre
vonatkozó adatok az egészségi állapotának megállapítása céljából az egészségügyi, iskolaegészségügyi feladatot ellátó intézménynek,
d) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes képviselője neve,
szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, a gyermek, tanuló
mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre vonatkozó adatok a
veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából a családvédelemmel foglalkozó
intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek,
e) az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe vehető állami
támogatás igénylése céljából a fenntartó részére, továbbítható.
A gyermek,
a) sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási
rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a nevelési-oktatási
intézmények egymás között,
b) óvodai fejlődésével, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével kapcsolatos adatai a
szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának, továbbítható.
Az óvoda nyilvántartja azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított kedvezményekre
való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők,
amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága.
Az adattovábbítás az óvodavezető aláírásával, írásos megkeresésre postai úton ajánlott
küldeményként, kézbesítés esetén átadókönyvvel történhet. E-mailen történt megkeresés esetén
elektronikus formában a megfelelő adatvédelem biztosításával. Intézményen belül papír alapon zárt
borítékban.
6. Titoktartási kötelezettség
A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki
közreműködik a gyermek felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva harmadik személyekkel
szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel és családjával kapcsolatos minden olyan tényt,
adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel szülővel való kapcsolattartás során szerzett
tudomást. E kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad.
A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestület tagjainak egymás közti a gyermek
fejlődésével összefüggő megbeszélésre.
A gyermek szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, kivéve ha az adat közlése
súlyosan sértené a gyermek testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését.
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A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott az óvodavezető útján 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, valamint az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult
beleegyezése nem szükséges.

A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha alóla a szülővel történő közlés
tekintetében a szülő írásban felmentést adott.
A titoktartási kötelezettség nem terjed ki azokra az adatokra, amelyek a köznevelési törvény alapján
kezelhetők és továbbíthatók.
A titoktartási kötelezettség kiterjed azokra is, akik részt vesznek a nevelőtestület ülésén.

Az intézmény az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással, juttatások, kedvezmények,
kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítésével
kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, a köznevelési törvényben meghatározott nyilvántartások
kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelhetik.

Adattovábbításra az intézmény vezetője és a meghatalmazás keretei között az általa megbízott vezető
vagy más alkalmazott jogosult.
Az adatkezelés és továbbítás intézményi rendjét az iratkezelési szabályzat rögzíti.
Önkéntes adatszolgáltatás esetén a szülőt tájékoztatni kell arról, hogy az adatszolgáltatásban való
részvétel nem kötelező. Az önkéntes adatszolgáltatásra vonatkozó szülői engedélyt az elévülési idő
végéig nyilván kell tartani.
A szabályzatban felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai felhasználás céljára
személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.

7. Adatvédelem
Az adatokkal és az azok kezeléséhez alkalmazott elektronikus adathordozókkal kapcsolatban minden
esetben rendelkezni kell a szükséges védelmi intézkedésekről, beleértve a vírusvédelmet és
archiválást. Biztosítani kell az illetéktelen hozzáférés megakadályozását mind a papíralapú, mind az
elektronikus adathordozó esetében. Az ezzel kapcsolatos védekezés, az elektronikus adathordozó
esetében a rendszergazda, a papíralapú nyomtatványok esetében az óvodatitkár, a gyermekek
adatainak estében az óvodapedagógus feladata és felelőssége, a munkaköri leírásban szereplő
ügykörével megegyezően.
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8. A közoktatás információs rendszere (KIR)
A közoktatás információs rendszere – központi nyilvántartás keretében – a nemzetgazdasági szintű
tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási gyermek adatokat tartalmazza. A
közoktatás információs rendszeréből személyes adat csak az érdekelt kérése, illetve hozzájárulása
esetén, illetve az érdekelt egyidejű értesítése mellett meghatározott esetben adható ki. A KIR
keretében folyó adatkezelés tekintetében az adatkezelő a hivatal.
A közoktatás információs rendszerébe – kormányrendeletben meghatározottak szerint – kötelesek
adatot szolgáltatni azok az intézményfenntartók, illetve azok az intézmények, amelyek
közreműködnek a köznevelési törvényben meghatározott feladatok végrehajtásában.
Annak, akit első alkalommal alkalmaznak pedagógus-munkakörben, illetve nevelő- és oktatómunkát
közvetlenül segítő alkalmazotti munkakörben, az adatkezelő a hivatal azonosító számot ad ki.
A közoktatás információs rendszere tartalmazza azoknak a nyilvántartását, akik azonosító számmal
rendelkeznek. A nyilvántartás tartalmazza az érintett nevét, születési adatait, az azonosító számot, a
végzettségre és szakképzettségre vonatkozó adatokat, a munkahely címét és típusát, valamint OMazonosítóját.
A 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. Az információs rendszerben
adatot az érintett foglalkoztatásának megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított öt évig lehet
kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintett ismét bejelentik a nyilvántartásba.
Az óvoda vezetője a KIR-ben az oktatási azonosító számmal kapcsolatosan nyilvántartott adatok
változását a változást követő öt napon belül köteles bejelenteni.
A Közoktatási Információs Központ annak, aki első alkalommal létesít jogviszonyt, azonosító számot
ad ki.
•
•

•

A közoktatás információs rendszere tartalmazza a gyermekek nyilvántartását.
A nyilvántartás tartalmazza a gyermek nevét, születési helyét és idejét azonosító számát,
anyja nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, állampolgárságát, valamint az érintett nevelési
intézmény adatait.
A nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak a jogviszonyhoz kapcsolódó
juttatás jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható a szolgáltatást nyújtó
vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésre hivatott részére. A nyilvántartásban adatot a
jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított öt évig lehet kezelni, kivéve, ha
ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba.

9. A pedagógusigazolvány
A munkáltató a pedagógus-munkakörben
pedagógusigazolványt ad ki.

foglalkoztatottak
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részére

-

kérelemre

-

•

•
•
•

A pedagógusigazolványt a Közoktatási Információs Iroda készítteti el és a munkáltató útján
küldi meg a jogosult részére. 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. Az
igényléshez szükséges adatok a pedagógusigazolvány elkészítéséhez továbbíthatók.
A pedagógusigazolvány elkészítője az adatokat az igazolvány érvényességének megszűnését
követő öt évig kezelheti. Az adatkezelés kizárólagosan a pedagógusigazolvány elkészítését,
az adatok tárolását és a Közoktatási Információs Irodával történő egyeztetését foglalja
magában.

10. A közalkalmazottak jogai és kötelességei
A közalkalmazott saját anyagába, az alapnyilvántartásba, illetve a személyes adatait tartalmazó egyéb
nyilvántartásokba, személyi iratokba korlátozás nélkül betekinthet, azokról másolatot vagy kivonatot
kérhet, illetve kérheti adatai helyesbítését, kijavítását. Tájékoztatást kérhet személyi irataiba való
betekintésről, adatszolgáltatásról, személyi anyagának más szervhez való továbbításáról.
A közalkalmazott az általa szolgáltatott adatai helyesbítését és javítását a nyilvántartás vezetőjétől,
egyéb esetekben az óvodavezetőtől írásban kérheti. A közalkalmazott felelős azért, hogy az általa a
munkáltató részére átadott, bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek.
A közalkalmazott az adataiban bekövetkező változásról 8 napon belül köteles írásban tájékoztatni az
óvoda vezetőjét, aki 8 napon belül köteles intézkedne az adatok aktualizálásáról.
11. A szabályzat hatálya
A Szabályzat hatálya kiterjed az intézményvezetőjére, vezető beosztású beosztottaira, minden
közalkalmazottjára, továbbá az intézmény gyermekeire, e Szabályzat szerint kell ellátni a
közalkalmazotti alapnyilvántartást, valamint a közalkalmazott személyi iratainak és adatainak
kezelését.
A gyermekek adatainak nyilvántartását, továbbítását, kezelését is e Szabályzat szerint kell végezni.
E Szabályzatot megfelelően kell alkalmazni a közalkalmazotti jogviszony megszűnése után, illetve e
jogviszony létesítésére irányuló előzetes eljárásokra. A gyermekek adataival kapcsolatos titoktartási
kötelezettség független a közalkalmazotti jogviszony fennállásától, annak megszűnése után határidő
nélkül fennmarad.

12. Illetékesség
Az óvoda vezetője:
•

biztosítja a szabályozás jogszerűségét és folyamatos fejlesztését
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•

biztosítja a szabályozás megismerhetőségét

•

ellenőrzi a szabályozás előírásainak betartását, bevezeti a szükséges korrekciókat

•

eljár a szabályozás megsértéséből eredő- helyben kezelhető - panaszok esetén

Az óvodavezető helyettes
•

biztosítja munkaterületén a szabályozás megvalósulását és annak ellenőrzését

•

kezdeményezést tesz a szabályozás betartásával, korrekciójával, fejlesztésével kapcsolatban

•

előkészíti a munkaköréhez tartozó területeken a külső adattovábbítást és az óvodavezető elé
terjeszti azt engedélyezésre

Óvodapedagógusok
•

betartják a szabályozás munkaterületükkel összefüggő rendelkezéseit

•

kezdeményezik az eltérések megszüntetését és a szabályozás, szabálykövetés fejlesztését

13. Záró rendelkezések
A szabályzat elfogadását követően lép hatályba és a fentiekre vonatkozó jogszabályok
módosulásáig érvényes.
A szabályzat elfogadásánál és módosításánál a szülői szervezetet véleményezési jog illeti meg.
A szabályzat közzététele, a dokumentálás módja és a hozzáférő elhelyezés biztosítása az
intézményben kialakult szokásrend szerint történik.

A szabályzatban foglaltak megismerése és betartása, illetve betartatása az adatnyilvántartásban és –
kezelésben közreműködő intézményi alkalmazottakra kötelező érvényű.
Az intézménynél gondoskodni kell arról, hogy az Adatkezelési Szabályzatban foglalt előírásokat az
érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzathoz csatolt íven aláírásukkal igazolják,
a hatálybalépés napjával egyidejűleg.
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Az Adatkezelési Szabályzatot az ALKALMAZOTTI TESTÜLET tagjai megismerték.
A szabályzat tartalmát megismertem, tudomásul vettem:
Ssz.

Név

Beosztás

Kakucs,
................................................…
óvodavezető
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Az Adatkezelési Szabályzatot a SZÜLŐI SZERVEZET tagjai megismerték.
A szabályzat tartalmát megismertem, tudomásul vettem.
Ssz.

Név

Csoport

Kakucs,
................................................…
óvodavezető
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5. számú melléklet: KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉNEK SZABÁLYAI

1. Az eljárás megindulása és az azonnal megválaszolható kérdések
1. Az eljárás a közérdekű adatmegismerésére irányuló igényre indul. Igényt nyújthat be bármely
természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
(továbbiakban: igénylő) függetlenül attól, hogy az igényben foglalt adatokat saját felhasználásra,
vagy más személy, szervezet részére történő továbbítás céljából igényli. Az igény személyesen
szóban, írásban (levélben, telefaxon, e-mailben, stb.), valamint a 4.11. pontban meghatározott esetben
telefonon is előterjeszthető.
2. Amennyiben az igénylő másolatok készítésére is igényt tart, úgy igényét személyesen, postai úton,
vagy e-mailben terjesztheti elő.
3. Az igénylő igényét az eljárás teljes tartalma alatt bármikor visszavonhatja, az óvoda azonban
jogosult a már keletkezett költségeinek megtérítését igényelni.
4. Az írásban benyújtott igényben – az 2.11. pontban meghatározott esetek kivételével- feltüntetésre
kerül:
•

az igénylő neve és levelezési címe;

•

napközbeni elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím);

•

az igényelt adatok pontos meghatározása;

•

nyilatkozat arról, hogy az adatokat személyes bemutatás során kívánja megismerni, vagy
másolatok készítését igényli;

•

másolatok igénylése esetében az átvétel módja (személyesen vagy postai úton), továbbá
aláírt kötelezettségvállalás az ezzel kapcsolatos költségek megfizetéséről.

5. A személyesen megjelent igénylő igényét az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány
kitöltésével az óvodatitkár irodáján nyújthatja be. A formanyomtatvány mintáját a Szabályzatban
melléklete tartalmazza.
6. A vezető ellenőrzi, hogy az igénylő a formanyomtatványt az igény teljesíthetősége szempontjából
megfelelően töltötte ki, szükség szerint a ki, szükség szerint a kitöltéshez segítséget nyújt.
7. A vezető a formanyomtatványon szereplő igényt tartalmi szempontból nem vizsgálja, azonban
adatokra irányuló igény esetében az igénylőt a közzétett adat pontos fellelhetőségéről tájékoztatja.
Amennyiben az igénylő igényét ennek ellenére fenntartja, a továbbiakban az általános szabályok
szerint kell eljárni.
8. A vezető minden munkanap délelőtt 10 óráig soron kívül továbbítja az előző munkanapon érkezett
igényeket az óvodavezetőnek.
9. Az írásban előterjesztett igényeket az óvodavezetőnek kell megküldeni. Amennyiben az igénylő
az írásban előterjesztett igényét nem az óvodavezetőnek küldte meg, a címzettként megjelölt
szervezeti egység haladéktalanul, de legkésőbb a beérkezést követő munkanap 10 óráig továbbítja az
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igénylést az óvodavezetőnek.
10. A más szervezetek által továbbított igények esetében a fenti szabályok szerint kell eljárni,
amennyiben azok az óvoda kezelésében lévő adatok megismerésére vonatkoznak.
11. Abban az esetben, ha az igénylő igényét az igényelt adatokkal rendelkező óvodában szóban
(személyesen, telefonon), illetve e-mailben terjeszti elő, a szervezeti egység- amennyiben minden
kétséget kizáróan megállapítható, hogy az igényelt adat olyan közérdekű adatnak minősül, amelynek
nyilvánosságát jogszabályban nem korlátozza, és az igénylő sem emel a 7.3. pontban meghatározott
tartamú intézkedés megelőzésével teljesített adatközlés ellen kifogást – az igényelt adatokat szóban,
illetve e-mailben is közölheti. Az óvoda, az igényt és annak elintézési módját is tartalmazó ügyiratot
az adatszolgáltatási nyilvántartás vezetése céljából megküldi a fenntartó részére.
12. Amennyiben az előző bekezdésben meghatározott módon előterjesztett igény nem válaszolható
meg azonnal, az igényt – az igénylő egyidejű tájékoztatásával – haladéktalanul továbbítani kell a
fenntartónak. Az óvoda az igény teljesítése során a továbbiakban az általános szabályok szerint jár el.

2. Az igény vizsgálata
1. Az óvodavezető a beérkezett igényeket haladéktalanul megvizsgálja abból a szempontból, hogy
•

a 2.4. pontban meghatározott adatokat tartalmazza-e;

•

a megismerni kívánt adatok köre pontosan meghatározható;

•

az adatok az óvoda kezelésében vannak.

2. Amennyiben az igény nem tartalmazza az igény teljesítéséhez, illetve a döntéséhez szükséges
adatokat- ideértve azt az esetet is, ha az igénylő a megismerni kívánt adatot az igénylővel és- a tőle
elvárható módon és mértékben – segítséget nyújt a formailag megfelelő igény benyújtására, illetve a
megismerni kívánt adatok körére konkrét meghatározása érdekében.
3 Amennyiben az óvodavezető által az előző bekezdés alapján nyújtott segítséget eredményesnek
bizonyult, az igénylőt fel kell kérni, hogy az egyeztetés eredményeként kiegészített igényét ismételten
nyújtsa be.
4. Ha az igény benyújtásakor, vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az állapítható meg, hogy
az igényben szereplő adatok, vagy azok egy része nem az óvoda kezelésében vannak, az igény vagy
annak egy részét az óvodavezető haladéktalanul megküldi az illetékes szervhez, az igénylő egyidejű
értesítése mellett. Abban az esetben, ha az illetékes szerv nem állapítható meg, az igénylőt az igény
teljesíthetetlenségéről kell értesíteni.
5. Ha az igény teljesítéséhez – az óvoda kezelésében lévő adatok alapulvételével – új adat előállítása
szükséges (pl. az ügyfél által meghatározott típusú dokumentumok bizonyos adatainak kigyűjtése,
statisztikák elkészítése), a vezető – az érintett szakterületek bevonásával – megvizsgálja az igény
teljesíthetőségét, továbbá a felmerülő költségekről – az óvoda önköltségszámításának rendjére
vonatkozó belső szabályzatában foglaltak figyelembevételével – a vezető megkeresése alapján a
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(GESZ) előzetes díjkalkulációt készít, amelyről az igény teljesítésének egyéb feltételeivel együtt az
ügyfelet tájékoztatja. Amennyiben az igénylő a díj- és egyéb feltételeket elfogadja, a további eljárásra
(ideértve az adatok kiszolgáltatásának határidejét, módját, az ellenszolgáltatás mértékét) a vezető és
az igénylő megállapodása irányadó.

3. Az igény intézése
1. A formai és tartalmi szempontból megfelelő igény benyújtása után a vezető haladéktalanul
megállapítja, hogy az igényben foglalt adatok pontosan mely szervezeti egységeknél találhatóak, ezt
követően intézkedik ezek beszerzéséről.
2. A szervezeti egységek az igényelt adatokat tartalmazó ügyiratokat, dokumentumokat a
megkeresésben megjelölt időpontig, legkésőbb azonban a megkereséstől számított három
munkanapon belül kötelesek az óvodának átadni. A szervezeti egységek az átadást nem tagadhatják
meg arra hivatkozással, hogy a dokumentumok, illetve azok egy része nem minősülnek közérdekű
adatnak, azonban erre vonatkozó álláspontjukat az óvodával előzetesen közölhetik.
3. Az igényben foglalt adatokat tartalmazó dokumentumok teljes körű, hiánytalan átadása a
megkeresett szervezeti egység felelőssége, a megfelelő teljesítést az óvoda nem vizsgálja.
Amennyiben azonban az óvoda a rendelkezésre álló adatok alapján kétséget kizáróan megállapítja,
hogy az igény teljesítése céljából egyéb dokumentumok beszerzése is szükséges, ezek megküldésére
a szervezeti egységet soron kívül felhívja. A megkeresésének a szervezeti egység egy munkanapon
belül köteles eleget tenni.
4. A dokumentumok beérkezését követően az óvoda haladéktalanul megállapítja, hogy
•

mely dokumentumok tartalmazzák az igénylő által igényelt adatokat

•

azok olyan közérdekű adatnak minősülnek-e, amelyek nyilvánosságra hozatala 2011. évi
CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról alapján
nem korlátozott.

5. A szervezeti egységek által átadott azon dokumentumokat, amelyek nem tartalmaznak az igénylő
által megismerni kívánt adatot, illetve tartalmaznak, de azok nem adhatóak ki az igénylőnek, az óvoda
az ügy egyéb irataiból elkülöníti. Az elkülönített dokumentumokat a vezető az eljárás végeztével, a
többi dokumentummal együtt küldi vissza az illetékes szervezeti egységhez.
Amennyiben az óvoda azt állapítja meg, hogy az igénylő által igényelt adatok nem hozhatóak
nyilvánosságra, ennek tényéről, okairól, továbbá az Info. tv. 31.§ (1) pontjában meghatározott
jogorvoslati lehetőségről az ügyfelet postai úton írásban, továbbá – amennyiben az igénylő
elektronikus levelezési címét közölte – e-mailen is értesíti. A kiadmányt az óvoda vezetője adja ki.
Ha az igénylő igénye csupán részben teljesíthető, az értesítésben a fentieken kívül fel kell tüntetni a
nyilvánosságra nem hozható adatok pontos megnevezését, a megtagadás indokait, továbbá azon
adatokat, amelyekre nézve az eljárást az óvoda tovább folytatja.
Az elutasító intézkedés meghozatalakor minden esetben figyelemmel kell lenni az információs
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önrendelkezési jogról szóló törvény 30.§ (3) bekezdésében foglalt határidőre.

4. Az adatok előkészítése átadásra
1. Az igény teljesíthetősége esetén az óvoda a nyilvánosságra hozható adatokat, illetve az ezekről
készített másolatokat [papíralapú vagy elektronikus adathordozóra rögzített (floppy, CD)]
bemutatásra, illetve megküldésre előkészíti.
2. Amennyiben a dokumentumok törvény által védett adatokat is tartalmaznak, azok fel nem
ismerhetőségéről az óvoda a dokumentumok szétválasztásával, amennyiben ez nem lehetséges,
kitakarással, illetve törléssel gondoskodik. Ebben az esetben a személyesen, az adatok közvetlen
megismerése céljából megjelenő ügyfélnek is csak az anonimizált másolat mutatható be, ennek
költségeit azonban az ügyfélre hárítani nem lehet.
3. Az óvoda a dokumentumok bemutatásáról, illetve a fenntartó önköltségszámításának rendjére
vonatkozó belső szabályzatban foglaltak figyelembe vételével, a (GESZ) díjkalkulációja alapján az
esetlegesen felmerült költségekről – a fenntartói intézkedéseknek megfelelő formában – írásbeli
döntést hoz, amelyet az óvoda vezetője ír alá. A kiadmány tartalmazza az Infotv. 22.§-ban
meghatározott jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatást is. A döntés meghozatalakor minden
esetben figyelemmel kell lenni az Infotv. 30.§ (3) bekezdésében foglalt határidő megtartására.

5. Az adatok átadása
a.

Ha az igénylő az adatokat személyesen, közvetlenül kívánja megismerni, az óvoda a
7.3.pontban meghatározott döntést követően haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az
igénylővel megfelelő időpont egyeztetése céljából. Ennek során szükséges az igénylő
figyelmét arra is felhívni, hogy amennyiben a megbeszélt helyen és időben nem jelenik meg,
az óvoda – az igénylő egy hónapon belül előterjesztett igénye alapján – új időpontot állapít
meg.

b.

Amennyiben az igénylő az előre egyeztetett helyen és időben egymást követő három
alkalommal nem jelent meg, illetve az elmulasztott időpontot követő egy hónapon belül nem
kezdeményezi új időpont megállapítását, igényét visszavontnak kell tekinteni. Erre az igénylő
figyelmét az első mulasztás után fel kell hívni.

c.

A megbeszélt időpontban személyesen megjelenő igénylőnek az óvoda képviselője átadja
a dokumentumok rendelkezésre bocsátásáról hozott intézkedést, valamint felkéri, hogy az
ügyiraton aláírásával ismerje el, hogy az igényelt adatokat tartalmazó dokumentumok
átadásra kerültek. A nyilatkozat elmaradása esetén a dokumentumok tanulmányozását az
igénylő nem kezdheti meg.

d.

Az adatok tanulmányozására – az erre a célra kijelölt helyiségben – megfelelő időt kell
biztosítani. A bemutatott dokumentumok tanulmányozása során az óvoda képviselője köteles
151

végig jelen lenni, továbbá az igénylő kérdéseire válaszolni és az adatok biztonságára, illetve
változatlanságára felügyelni.
e.

Az igénylő jogosult a bemutatásra került iratokról jegyzeteket készíteni, továbbá másolatok
készítésére irányuló igényét, illetve a másolatok átvételének választott módját (személyesen,
postai úton) az óvoda jelen lévő képviselőjének jelezheti. Az óvoda képviselője az igénylő
nyilatkozatot az ügyiraton rögzíti, és azt az igénylővel aláíratatja.

f.

Amennyiben akár az igényben, akár az eljárás során az igénylő másolatok készítését
igényelte, az óvoda az elkészített másolatokat az ügyfél választása szerint :a személyesen
megjelenő ügyfélnek az előre megállapított időpontban átadja;postai úton, utánvétellel
megküldi.

g.

Amennyiben az igénylő a másolatokat személyesen kívánja átvenni, az óvoda a 7.3. pont
szerinti döntés meghozatalát követően haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az ügyféllel
megfelelő időpont egyeztetése céljából, egyidejűleg közli a megállapított költségtérítés
összegét.

h.

A megbeszélt helyen és időben személyesen megjelenő igénylőnek az adatok átadása csak
akkor végezhető el, ha az igénylő bizonyítja, hogy az előzőek szerint megállapított és közölt
költségtérítést megfizette.

i.

Az igény teljesítéséről hozott intézkedés átadásával, valamint a másolatok átadásának
elismerésével kapcsolatos eljárási szabályokra az előzőekben megállapított rendelkezések
irányadók.

j.

Amennyiben az igénylő, az előre egyeztetett helyen és időben egymást követő három
alkalommal nem jelenik meg, illetve az elmulasztott időpontot követő egy hónapon belül nem
kezdeményezi új időpont megállapítását, úgy az elkészített másolatokat részére postai úton
kell megküldeni.

k.

Postai úton történő teljesítés esetében az igény teljesítéséről kiadott intézkedést a
másolatokkal együtt utánvétellel kell az igénylőnek megküldeni, a visszaérkezett igazoló
szelvényt pedig az ügyirathoz csatolni.

6. Az eljárás lezárását követő intézkedések
Az igényben foglalt adatok átadását, vagy az igény elutasítását, teljesíthetetlenségét megállapító,
valamint az igénylő igényének visszavonása miatt az eljárást megszüntető intézkedés kiadását
követően az ügyirat az óvoda iratkezelésére vonatkozó általános szabályok szerint irattározásra, a
más szervezeti egységek által megküldött dokumentumok visszaküldésre kerülnek. Az iratra rá kell
vezeti, "Közérdekből nyilvános adat" feljegyzést.

7. Eljárás a nem nyilvános adatokra vonatkozó megismerési igények esetében
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a)
Az Infotv. 27. § (1) bekezdése alapján nem nyilvános adat megismerésére irányuló
igényt az általános szabályok szerint lehet benyújtani. Az igényben elő kell adni a megismerni
kívánt adatok körének pontos meghatározását, a kérelem előterjesztésének indokait, továbbá
nyilatkozni kell az esetlegesen igényelt másolatok számáról.
b)
Az óvoda az igény beérkezését követően az igényelt adatokat tartalmazó
dokumentumokat magához kéri, szükség szerint a fenntartóval és az érintett szakterületekkel
konzultál, majd javaslatot tesz az igény teljesíthetőségéről hozott döntésre.
c)

A döntést a fenntartó kiadmányozza, az igénylő értesítéséről az óvoda gondoskodik.

d)
Az adatok megismerését engedélyező intézkedésben a másolatok készítésére irányuló
igény teljesítéséről, illetve megtagadásáról is dönteni kell. Másolatok készítése esetében a
keletkezett költségek mértékét is meg kell határozni.
e)
Amennyiben az igény teljesíthetőségéről születik döntés, az óvoda az intézkedés
fenntartói kiadmányozását követően felveszi az igénylővel a kapcsolatot megfelelő időpont
egyeztetése céljából.
f)
Az adatok átadásának megkezdése előtt az igénylő figyelmét fel kell hívni arra, hogy
a megismerési engedély kizárólag az ő részére szól, a megismert adatokat mással nem
közölheti, illetve azokat semmilyen módon nem hozhatja nyilvánosságra.
g)

Az eljárás befejezését követő intézkedésekre a 9. pont rendelkezései irányadóak.

8. Az adatszolgáltatási nyilvántartás

•

Az óvoda a beérkezett igényekről, az igények elintézésének módjáról, elutasító döntés
esetében annak indokáról nyilvántartást vezet.

•

Az óvoda a nyilvántartásból teljesíti a közérdekű adatok kezelésével kapcsolatos az Infotv.
37. § (1) (2) bekezdésében, továbbá a 229/2012. (VIII.28. ) Korm. rendelet 23. § (1)
bekezdésében előírt kötelező statisztikai adatszolgáltatást.

9. Bírósági jogérvényesítés
Ha az igénylő nem kapja meg a kért adatokat, továbbá ha túlzónak tartja a meghatározott
költségtérítés összegét, és azt még nem fizette be, bírósághoz fordulhat. A bizonyítási teher az
adatkezelőn van. A pert az adatkezelőre és az igénylőre vonatkozó határidők lejártát követő 30 napon
belül lehet megindítani a közfeladatot ellátó szerv ellen. Budapesten a Pesti Központi Kerületi
Bíróság soron kívül jár el.
Záró rendelkezések
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A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK
SZABÁLYZATA
A
KÖKÖRCSIN
ÓVODA
SZERVEZETI
ÉS
MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE.
A szabályzat az elfogadását követően lép hatályba és a fentiekre vonatkozó jogszabályok
módosulásáig érvényes.
A szabályzat elfogadásánál és módosításánál a szülői szervezetet véleményezési jog illeti meg.
A szabályzat közzététele, a dokumentálás módja és a hozzáférő elhelyezés biztosítása az
intézményben kialakult szokásrend szerint történik.
A szabályzatban foglaltak megismerése és betartása, illetve betartatása az adatnyilvántartásban és
adatkezelésben közreműködő intézményi alkalmazottakra kötelező érvényű.
Az intézménynél gondoskodni kell arról, hogy a Szabályzatban foglalt előírásokat az érintett
munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzathoz csatolt íven aláírásukkal igazolják, a
hatálybalépés napjával egyidejűleg.
A Szabályzatot az alkalmazotti testület tagjai megismerték. Az aláírásokat a melléklet tartalmazza.

A szabályzat tartalmát megismertem, tudomásul vettem.

Ssz.

Név
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Kakucs,
...................................................
intézményvezető
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6. számú melléklet: Étkezési térítési díj beszedési szabályzata

A szabályzattal az Intézmény saját hatáskörében az alábbiak szerint határozza meg az étkezési térítési
díj beszedésével kapcsolatos helyi szabályokat.
1. Általános rendelkezések
1.l. A szabályozás során figyelembe vett jogszabályok
A szabályozás során figyelembe vételre került, s a szabályzat alkalmazásakor betartandó
jogszabályok, és egyéb szabályozások a következők:
- a számvitelről szóló 2000. évi C törvény,
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVll. törvény,
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény.
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
- a mindenkori költségvetési törvény
- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáró1és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.
29.) Kormányrendelet.
- a fenntartó étkezési térítési díjakra, valamint az adható kedvezményekre vonatkozó helyi
rendelete,
- az intézményre vonatkozó belső szabályzatok. ígv különösen a pénzügyi gazdálkodási
szabályzatok, valamint az élelmezési szabályzat.
1.2.A szabályzat célja
A szabályzat célja az étkezési térítési díj beszedésével kapcsolatos feladatok és eljárás meghatározása.
1.3. Hatálya
A szabályzat hatálya kiterjed:
- az étkezési térítési díjat- a fenntartó vonatkozó rendelete alapján. Meghatározó óvodavezetőre,
- az étkezési térítési díj kiszámításában közreműködő, adminisztrációs feladatokat ellátó személyekre.
- az étkezési térítési díj beszedésében résztvevő személyekre.

2. Fogalmak
2.1.Térítés díj
A gyermekek védelméről szóló és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997'évi X XXI. törvény 148.§
szerinti gyermekétkeztetésért fizetendő díj.
2.2. Közös háztartásban élő
Közös háztartásban élőnek ke11 tekinteni:
- a 18 éven aluli.
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- a 25 évesnél fiatalabb közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő, illetve felsőoktatásban
nappali tagozaton tanuló, valamint
- életkortól függetlenül a tartósan beteg, vagy súlyos fogyatékos gyermeket
3. A térítési díj
A gyermek a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezéséért térítési díj fizetésére kötelezett.
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezési nyersanyagköltségének egy
ellátottra jutó napi összege.
A személyi térítési díjat az intézmény a napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és
az igénybe vett étkezések számának, valamint a normatív kedvezmények figyelembe vételével
állapítja meg.

4. Kedvezmények
4.1. Normatív kedvezmény
4. 1. 1. A 100 % normatív kedvezmény
A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell
biztosítani:
•
•
•
•
•
•

Az óvodai nevelésben részesülő gyermek után ha :
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
tartósan beteg vagy fogyatékos
a családban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek
a családban három vagy több gyermeket nevelnek,
a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb
munkabér
személyi
jövedelemadóval,
munkavállalói
egészségbiztosítási
és
nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át,
nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy……………….

4.1. 2. A normatív kedvezményre vonatkozó sajátos szabályok
A normatív kedvezményekkel kapcsolatban figyelembe kell venni a következőket:
a) a normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.
b) a nevelőszülőnél gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben idiglenes
hatállyal elhelyezett gyermek után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.
4.2. Egyéb kedvezmények
Az óvodavezető köteles a gyermekek szüleit tájékoztatni arról, hogy a normatív kedvezményeken túl
milyen további kedvezményeket vehetnek igényben.
Az óvodavezető kezdeményezheti a gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzatnál a gyermek
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rászorultsága miatti étkeztetés támogatását.
Ha a gyermek nem állami fenntartású nevelési-oktatási intézményben részesül étkezésben – a
nevelési-oktatási intézmény vezetője – a nem állami fenntartó által megállapított szabályok keretei
között – a gyermek egyéni rászorultsága alapján további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg.
4.3. A normatív és egyéb kedvezményekkel kapcsolatos feladatok
Az óvodavezető által kijelölt személy:
- közreműködik a a normatív kedvezmények igénybevételéhez szükséges nyomtatvány
rendelkezésre bocsátásáról,
- tájékoztatást ad az egyéb kedvezmények igénybevételéhez,
- nyilvántartja a kedvezményeket, valamint nyomon követi a kedvezmények igénybe vételév
kapcsolatos adatszolgáltatást, beleértve az adatokban történő változatlanságra vonatkozó nyilatkozat
tételt is.
5. A térítési díj megfizetésére kötelezett
A gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
Az 1997. évi XXI. törvényben meghatározottak szerint a térítési díjat:
a) az ellátást igénybe vevő nagykorú jogosult
b) az ellátást igénybe vevő gyermek esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más
törvényes képviselő,
c) az ellátást igénybe vevő gondnokolt esetében a törvényes képviselő köteles megfizetni.
A térítési díj fizetési kötelezettség teljesítése figyelemmel kíséréséről az óvodavezetőnek
gondoskodnia kell. A nem fizetőket írásban is fel kell szólítania kötelezettségük teljesítésére úgy,
hogy a fizetési felszólításban az érintett tájékoztatást kapjon a kötelezettségszegés lehetséges
következményeiről.
Az alkalmazandó felszólítási mintát a melléklet tartalmazza.
6. Az óvodai étkeztetés bizonylatolása
6.1. A z óvodai étkeztetési díj beszedését alátámasztó nyilvántartások
Az óvoda az élelmezési szabályzatban, valamint a bizonylati albumában meghatározott étkeztetéssel
kapcsolatos nyilvántartásokat vezeti.
A nyilvántartásokat úgy kell vezetni, hogy abból egyértelműen meghatározható legyen , hogy a
gyermek adott időszakban hány féle étkezést, hány alkalommal vett igénybe.
A havi összesítés az alapja az étkezési térítési díj megállapításának.
Az étkeztetési nyilvántartásokat úgy kell vezetni, hogy abból megállapíthatóak legyenek a különböző
kedvezményre jogosult étkezők, valamint a kedvezményük mértéke.
6.2. Térítésdíj beszedésének módja
Az étkezési térítési díjat a kötelezettek előre fizetik. A tárgyhónapot követő hónapban történik
az esetleges túlfizetési, illetve hátralék figyelembe vétele.
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A térítési díjakat előre legfeljebb1 hónapi időtartamra lehet beszedni.
Az étkezési térítési díj befizetésével kapcsolatos határidők a mellékletben kerülnek meghatározásra.
A túlfizetés esetén:
- a következő hónap térítési díjból levonásra kerül a túlfizetés összege,
- ha a gyermek jogviszonya megszűnik, a túlfizetés összegének visszafizetésről gondoskodni
kell.
6.3. Az étkezési térítési díj megfizetésének bizonylatolása
Az óvodai étkeztetés – ha azt ellenérték fejében biztosított – áfa törvény hatálya alá tartozik.
A számla, egyszerűsített számla, illetve nyugta adat tartalmának meg kell felelni az áfa törvényben
meghatározott követelményeknek.
Számlát, illetve egyszerűsített számlát kell készíteni az intézménynek minden olyan étkező esetében,
ahol a befizetés:
- átutalással, illetve
- csekkel történik.
6.4.A befolyt étkezési térítési díjak kezelése
Az étkezési térítési díjak beszedése során keletkezett bevétel keletkezése elsősorban attól függ, hogy
a beszedés milyen formában történik
A csekkes. illetve átutalásos beszedés
Naprakészen gondoskodni kell a befizetések analitikus nyilvántartásának vezetéséről.
7. Az étkezés lemondása, illetve az étkezés igénylése
7.1. Az étkezés lemondása
Ha a gyermek az étkeztetést betegség vagy más ok miatt nem veszi igénybe, a szülő az óvodavezető
által kijelölt személynek bejelenti:
a) távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint
b) távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi
igénybe újból az étkeztetést.
A gyermek tekintetében a szülő:
- a bejelentését követő naptól a távolmaradás idejére mentesül a térítési díjfizetési
kötelezettség alól ( 328/'2011 . (XII.2 9) Korm. rendelet 13.§(1a)bekezdése alapján),
- ha a bejelentést az érintett nap 11óráig megteszi, a bejelentés napjára már mentesül a térítési
díjfizetési kötelezettség alól. Amennyiben a bejelentést később teszi meg, a térítési díjfizetési
kötelezettség alól csak a bejelentést követő naptól mentesül.
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7.2. Az étkezés igénylése
Az étkezés iránti igényt nevelési elején, illetve az intézmény jogviszony kezdetekor kell jelezni. Azt
követően az igényt csak akkor kell jelezni, ha az étkezés folyamatossága az étkezés lemondása miatt,
előre nem látható időtartamra szakadt meg.
Az étkezés igénylését szintén telefonon vagy személyesen lehet bejelenteni.
8. Feladatok és hatáskörök
8.1. Az óvodavezető feladatai
Az óvodavezető feladata, hogy:
- gondoskodjon a helyi étkeztetésre vonatkozó belső szabályozás elkészítéséről,.
- segítse a normatív és egyéb étkezési térítési díjkedvezmények biztosítását,
- felügyelje az étkezési térítési díjak beszedésével kapcsolatos feladatokat,
- meghatározza a térítési díjak beszedési módját,
- rögzítse és figyelemmel kísérje a térítési díj beszedésével kapcsolatos meghatározott napok,
illetve határidők betartását,
- megteremtse a térítési díj befizetések biztonsági feltételeit,
- kijelölje az étkezések lemondásának kezelésére, valamint az étkezési kedvezmények
nyilvántartására köteles dolgozót.
8.2. A térítési díj beszedésére kötelezett feladatai
A térítési díj beszedésére kötelezett feladata hogy:
- tevékenységét a vonatkozó számviteli, pénzügyi, élelmezési, és jelen szabályozás szerint
végezze.
- javaslatokat adjon a térítési díj beszedési feladatok gördülékenyebbé tételére.
8.3. Az étkezések lemondása kezelésére kijelölt dolgozó feladatai
Az étkezések lemondása kezelésére kijelölt dolgozó feladata, hogy fogadja az étkezések lemondására,
valamint az étkezésekre visszajelentkezésre vonatkozó jelzéseket, majd továbbítsa az információkat
az étkezést megszervező részére.
A bejelentéseket írásban dokumentálni kell.
8.4. A kedvezmények nyilvántartására kijelölt dolgozó feladatai
Az étkezési térítési díjakkal kapcsolatos kedvezmények nyilvántartására kijelölt dolgozó köteles
ellátni a kedvezmények nyilvántartásával összefüggésben a jelen szabályzatban meghatározott
feladatokat.
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Záró rendelkezések
A szabályzat ………………………...…...|lép hatályba. A szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg
a korábbi szabályzat hatályát veszti.
Kelt:………………………………………………….. .
…………………………………………………
óvodavezető
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…………………………………….. Óvoda
……………………………………..
Szám: ………………………………
u. …………. sz.
……………………..
OM azonosító: …………………….

Ügyintéző:………………………………
Üi.
………………….…
Tárgy: Fizetési felszólítás

……………………………………. (szülő)
…………………………………….
…………………….u. ………….. sz.
…………………….

Fizetési felszólítás
Tisztelt Cím!
Értesítem, hogy Intézményünknél
a ...........…………………………………………………………………………………………..nevű,
……………………………………………………………………………………………….. lakcímű
………………………….. oktatási azonosító számú gyermekkel kapcsolatban ……………………..
…………………………………………………………………… ( étkezési térítési díj, tandíj) címen
………… év …………………….. hó ……….. napig ………………………………………….... Ft,
azaz …………………………………………………… forint hátralékot tartunk nyilván.
Felhívom, hogy tartozását:
az Intézmény …………………………………………………………...……. banknál vezetett,
……………………………………………………………………………. számú számlájának javára
a mellékelt csekken
legkésőbb ………………...év ………………….. hó ……………… napjáig fizesse meg!
Tájékoztatom, hogy amennyiben a térítési díjat nem fizeti meg, a díjhátralék behajtásra kerülhet.
Közreműködését előre is köszönöm.
Kelt: ………………….. , 20 ……… év …………………………. hó ………………. nap
P.H.
………………………………………………….
óvodavezető
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Térítési díj befizetésével kapcsolatos határidők
Nem készpénzes befizetése
A nem készpénzes (átutalás, csekk) befizetés esetében a térítési díjról legkésőbb minden
hó ……………… - ig az élelmezés vezető kiállítja a számlát (egyszerűsített számlát), és megküldi,
eljuttatja az érintettek részére.
Az étkezés lemondásának, illetve az igény jelzésének fogadására jogosult személy
Az óvodában igénybe vett étkeztetés vonatkozásában az étkezés lemondásának, illetve az igény
jelzésének fogadására
a …………………………… munkakörű, és ………………………………………..nevű
személyt jelölöm ki.
A bejelentés történhet:
- az óvoda ……………………………………………. helységében, illetve
- a …………………………………………………… telefonszámon.

A bejelentést az érintett személy csak a szabályzatban meghatározott feltételek mellett fogadhatja el.

Kelt: ……………………………………….
…………………………………………………
óvodavezető
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Megismerési záradék
Étkezési térítési díj beszedési szabályzathoz

Alulírottak nyilatkozunk arról, hogy az étkezési térítési díj beszedési szabályzatának tartalmát
megismertük, azokat saját feladatunk vonatkozásában magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el.
A szabályozást megismertető a hatályos szabályozást szóban ismertette.
A szabályozást megismertető ellenőrző kérdésekkel meggyőződött arról, hogy a szabályozás lényegét
az érintetek valóban elsajátították-e.
A szabályozást megismertető, valamint a szabályozást megismerők tudomásul veszik, hogy a
megismerési nyilatkozatot minden a szabályzat tartalmában bekövetkezett változás után meg kell
ismételni.
A megismerés tényét, valamint a szabályzat egy példányának átvételét igazoljuk:
Név

Munkakör, feladat ellátó

Aláírás

Dátum

………………………..(munkakör)

A szabályzat egy
példányát átvettem.

………………………..(munkakör)

A szabályzat egy
példányát átvettem.

………………………..(munkakör)

A szabályzat egy
példányát átvettem.

………………………..(munkakör)

A szabályzat egy
példányát átvettem.

………………………..(munkakör)

A szabályzat egy
példányát átvettem.

………………………..(munkakör)

A szabályzat egy
példányát átvettem.

………………………..(munkakör)

A szabályzat egy
példányát átvettem.
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………………………..(munkakör)

A szabályzat egy
példányát átvettem.

………………………..(munkakör)

A szabályzat egy
példányát átvettem.

………………………..(munkakör)

A szabályzat egy
példányát átvettem.

………………………..(munkakör)

A szabályzat egy
példányát átvettem.

A megismertetési feladatokat a mai napon elláttam.

Kelt: ………………………………………………….

Ph.
…………………………………………
megismertető aláírása

munkaköre: ……………………………
neve: …………………………………...
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7. számú melléklet: Kulcskezelési szabályzat
1. A szabályzat célja, hatálya, nyilvánossága

A szabályzat célja:
- a kulcsok tárolási, kiadási- és visszavételi rendjének szabályozása,
- a kulcsokkal kapcsolatos felelősségi körök meghatározása.

A szabályzat személyi hatálya kiterjed az Intézmény:
- vezetőjére,
- foglalkoztatottjaira.
A szabályzat tartalmazza az Intézmény:
- fő és egyéb bejáratainak,
- egyéb helyiségeinek,
kulcsaira vonatkozó rendelkezéseket.

A szabályzatot valamennyi érintett személlyel ismertetni kell.
A szabályzat foglalkoztatottakkal való ismertetése az intézményvezető, vagy az általa
felhatalmazott személy feladata.

2. Az Intézmény fő és egyéb bejáratai kulcsainak kezelése
Az Intézmény fő- és egyéb bejáratainak kulcsait:
- az intézményvezető,
- az intézményvezető helyettes, valamint
- az Intézmény nyitásáért és bezárásáért felelős személyek őrzik.
Az intézményvezető feladata felmérni azt, hogy az Intézmény zökkenőmentes működéséhez az egyes
bejárati kulcsokból hány példány szükséges.
Az Intézmény fő- és egyéb bejáratainak kulcsait a kulcsok kezelésével – az 1. számú melléklet szerint
– megbízott személyek közül:
- a vezető beosztású személyek maguknál tartják, őrzik azért, hogy az Intézménybe valamely
rendkívüli esetben (pl. tűzeset) haladéktalanul be lehessen jutni,
- a munkakörük miatt kulcsok kezelésére feljogosított személyek maguknál kötelesek tartani.
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3. Az Intézmény helyiségei kulcsainak kezelése
Az Intézmény egyes helyiségeinek kulcsait – az adott helyiség rendeltetését figyelembe véve – a
kulcsok használójaként kijelölt személyek kezelhetik.
Az intézményvezető feladata annak meghatározása, hogy helyiségenként hány kulcs szükséges.
4. A kulcsok kezelésével kapcsolatos feladatok
4.1. A kulcsok kezelésével kapcsolatos irányítói feladatok
A kulcsok kezelésével kapcsolatos irányítói feladatokat az intézményvezető látja el.
4.2. A kulcsok kezelésével kapcsolatos főbb feladatok
A kulcsok kezelésével kapcsolatban a következő feladatokat kell ellátni:
- dönteni kell a kulcsok alkalmazásának szükségességéről,
- meg kell határozni a zárak jellegét,
- gondoskodni kell a megfelelő zárak felszereléséről,
- fel kell mérni a feladatellátáshoz és a biztonságos működéshez szükséges kulcs szükségletet,
- gondoskodni kell a kulcsok beszerzéséről,
- vezetni kell a naprakész kulcsnyilvántartást,
- ki kell jelölni a kulcsok tárolási helyét,
- biztosítani kell a kulcsok napi, illetve eseti átadás-átvételét,
- ellenőrizni kell a kulcsok felhasználásának, őrzésének szabályai betartását.
4.3. A kulcsok alkalmazásának szükségessége, a zárak jellegének meghatározása
Az Intézmény fő és egyéb bejáratának zárási rendjét a 2. számú melléklet tartalmazza.
A zárás és nyitás időpontja az Intézmény működési jellegéhez igazodóan kerül megállapításra,
figyelembe véve az Intézmény egyéb biztonsági berendezéseit (riasztó).
Az Intézmény egyes helyiségei esetében az intézményvezető dönt arról, hogy:
- az adott helyiséget kulccsal zárni kell-e,
- ha a helyiséget zárni kell, akkor:
- milyen típusú zárat kell alkalmazni,
- milyen a nyitási-zárási rend,
- hány kulcs szükséges,
- ki jogosult a kulcsok használatára.

A technikai tárolóhelyek zár típusát maga a tárolóhely típusa határozza meg, ezért az
intézményvezetőnek arról kell dönteni, hogy
- adott iratok, dolgok tárolására megfelelő védelmet nyújt-e a technikai tárolóhely,
- elegendő-e a meglévő technikai tárolóhely – figyelembe véve azt, hogy mely iratoknak, dolgoknak
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szükséges a biztonságos tárolóhely, s ezek Intézményen belüli védelme nem indokolja-e a külön
tárolóhelyek létesítését, beszerzését,
- adott technikai tárolóhelyek kulcsait mely személyek kezelhetik.
4.4. A feladatellátáshoz és a biztonságos működéshez szükséges kulcs szükséglet felmérése
Az intézményvezető felméri, és rendszeres időközönként – évente legalább 1 alkalommal –
felülvizsgálja, hogy a feladatellátáshoz és a biztonságos működéshez szükséges kulcs mennyiség
rendelkezésre áll-e.
A feladatellátáshoz szükséges az, hogy:
- a kulcsot használók számára rendelkezésre álljon a kulcs, valamint
- legyen legalább 1 tartalék kulcs, pótkulcs.
4.5. A kulcsok beszerzése
A kulcsok beszerzése kizárólag az intézményvezető irányítására, utasítására történhet.
Az intézményvezető dönt a zárak cseréjéről is.
A kulcs átadása előtt a kulcsokat – ha azok külsőleg könnyen összetéveszthetőek – tartós, egyedi
megjelöléssel kell ellátni. A megjelölés történhet:
- műanyag, eltérő színű kulcsjelölőkkel,
- kulcstartókkal.
Több kulcs esetén gondoskodni kell a kulcsok sorszámozásáról, számmal történő ellátásáról stb.
4.6. A kulcsnyilvántartás
A kulcsnyilvántartás vezetésével az intézményvezető a 3. sz. mellékletben meghatározott személyt
bízza meg.
A kulcsnyilvántartást naprakészen kell vezetni.
A kulcsnyilvántartás kötelező tartalmi elemei:
1. A kulcsnyilvántartás sorszáma:
Minden bejárat, helyiség, illetve technikai tárolóhely kulcsáról a nyilvántartó füzetben külön
nyilvántartó lapot kell nyitni.
2. A kulcs megnevezése:
A kulcs azonosíthatósága érdekében meg kell nevezni azt, hogy a kulcs melyik zárat nyitja, minek a
kulcsa.
3. Kulcs leírása:
A kulcs leírása során a kulcs azon külső jellemzőit kell megadni, amely segítséget nyújt az
azonosításában.
4. A kulcsok átadására és visszavételezésére vonatkozó adatok:
A kulcsok átadás-átvételéről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a következőket:
- a kulcs példányszáma,
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- az átvevő neve, címe, munkaköre,
- átvétel időpontja,
- kulcs-használat időbeli korlátozása,
- az átvevő aláírása (a szabályok tudomásul vétele),
- az átadó aláírása,
- a visszaadás időpontja,
- a kulcsot visszaadó aláírása,
- a kulcsot visszavevő aláírása.
4.7. A kulcsok tárolási helye
4.7.1. A kulcsok általános tárolási helye
A használatban lévő kulcsok tárolási helye
- a fő és egyéb bejáratok kulcsai esetében:
- a vezető beosztású személyek a kulcsot maguknál tartják,
- a munkakörüknél fogva kulcs kezelésére köteles személyek a kulcsokat szintén maguknál
tartják,
- az Intézmény egyes helyiségeinek kulcsai esetében:
- a kulcsokat a napi tevékenység során a kulcs használatára feljogosított személy őrzi, majd a
kulcsokat leadja a kulcsok tárolási helyére,
- a technikai tárolóhelyiségek kulcsait a kulcskezelők folyamatosan maguknál tartják.
A kulcsok kezelői, a munkából való távollét esetében kötelesek leadni a kulcsot a tárolóhelyre –
kivétel ez alól az intézményvezetők által kezelt bejárati kulcsok.
A kulcsnyilvántartásban a kulcs leadásának majd a kezelő részére való visszaadásának időpontját
rögzíteni kell.
A kulcsokat a kulcs tárolási helyén az intézményvezető őrzi, kezeli.
A kulcsok tárolására kijelölt helyiség: intézményvezető irodája.
4.7.2. A tartalék, illetve pótkulcsok tárolási helye
A tartalék, illetve pótkulcsok tárolási helyét az intézményvezető jelöli ki.
A tárolási hely lehet:
- a kulcsok általános tárolási helye, valamint
- valamely technikai tárolóhely.
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5. A kulcskezelésre feljogosított személyek
5.1. A kulcskezelést végző személyek
Az intézményvezető:
- a kulcshasználati joggal rendelkező, illetve
- a kulcsok tárolását, kezelését végző, valamint
- a kulcsnyilvántartást vezető
személynek csak olyan személyt jelölhet ki, aki tudomásul veszi a kulcskezeléssel kapcsolatos
feladatokat.
A kulcs kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása a kulcshasználati joggal rendelkezők esetében a
kulcsok átvételével kezdődik.
5.2. A kulcshasználók kötelességei
A kulcshasználatra feljogosított személyek a kulcs átvételét a kulcsnyilvántartásban aláírásukkal
igazolják.
A kulcsok átvevői:
- az általuk használt kulcsokról az intézményvezető utasítása nélkül nem készíttethetnek
másolatot,
- a kulcsot harmadik személy számára nem adhatja át,
- kötelesek:
- a kulcs megőrzéséről gondoskodni oly módon, hogy a kulcsokról harmadik személy
másolatot készíteni ne tudjon,
- a kulcsot a mindennapi munkavégzés során használni, illetve ha arra felhatalmazást, vagy
utasítást kapnak,
- a kulcsot az intézményvezető utasítására a kulcs tárolási helyén leadni,
- a kulcsot az intézményvezető kérésre visszaadni, s e tényt a kulcsnyilvántartásban
aláírásukkal igazolni,
- a kulcs elvesztésének tényét haladéktalanul jelenteni.
5.3. A kulcskezelő felelőssége
A kulcs átvevője felelősséggel tartozik azért, ami a kulcs jogtalan, vagy hanyag használatával
kapcsolatosan kárként felmerül.
A kulcsot elvesztő személy felelősségét a vonatkozó munkaügyi jogszabályok (közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény) alapján kell megállapítani.
5.4. A kulcshasználók joga
A kulcshasználó joga, hogy:
- javaslatot tegyen az általa használt kulcsok cseréjére, ha a kulcs állapota nem megfelelő
(elgörbült, megrepedt stb.),
- kezdeményezze a zár lecserélését, ha vagyonvédelmi szempontból indokoltnak tartja,
- javaslatot tegyen adott kulcsból további példányok készítésére, ha úgy látja, hogy a feladat
ellátáshoz ez szükséges,
- a kulcsokat használja, kezelje.
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6. A kulcs elvesztése, másolatkészítés

Amennyiben a kulcs elveszik, annak tényét a kulcs elvesztését, hiányát észlelőnek haladéktalanul
jelentenie kell az intézményvezetőnek.
Az intézményvezetőnek gondoskodnia kell a zárak lecseréléséről, hogy az illetéktelen
kulcshasználatot megakadályozzák.
Kulcsról másolatot készíteni vagy készíttetni – engedély nélkül – tilos.

7. A tartalék kulcsok, pótkulcsok kezelése

7.1. A tartalékkulcs tárolására vonatkozó speciális előírások
A tartalék kulcsokat, pótkulcsokat zárt borítékban – a kulcs tárolására vonatkozó szabályoknál
meghatározott helyen, – a többi kulcstól elkülönítve kell tárolni.

A kulcsokat zárt, lepecsételt és aláírással hitelesített borítékban kell elhelyezni úgy, hogy a
borítékot a pecsét sérülése nélkül felbontani, majd újra leragasztani ne lehessen. E tárolási mód
célja, hogy megakadályozza az illegális kulcshasználatot.
(A borítékokon értelemszerűen fel kell tüntetni a kulcsok azonosító adatait.)

7.2. A tartalékkulcs használata
A tartalékkulcs használata csak rendkívüli esemény bekövetkezésekor engedélyezett. Ilyen például:
- ha a kulcshasználat hiányában jelentős kár érné az Intézményt,
- ha a működés, feladatellátás kerül veszélybe,
- ha az intézményvezető a helyzet mérlegelését követően a tartalékkulcs használatára utasítást ad.
A tartalékkulcs használatba vételét, a boríték felnyitásának tényét írásban rögzíteni kell. A
feljegyzésnek tartalmaznia kell:
- a felnyitás okát,
- pontos időpontját,
- az elrendelő, illetve a felnyitást végző nevét,
- a kivett kulcs pontos meghatározását,
- a kulcs visszahelyezésének időpontját.

A közvetlen anyagi és személyi felelősséget is felvető helyiségek, technikai tárolóhelyek kulcsainak
használata esetén a tartalékkulcsok használatának tényét a helyiségek, tárolóhelyek felnyitásáról
szóló jegyzőkönyvnek is tartalmaznia kell.
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8. Egyéb szabályok

Az Intézmény dolgozói kötelesek a tudomásukra jutott szabálytalanságról az intézményvezetőt
haladéktalanul tájékoztatni.
A jogviszony megszűnésekor a kilépő dolgozónak a nála lévő kulcsot vissza kell szolgáltatnia.

Az intézményvezető évente legalább 1 alkalommal ellenőrzi a kulcsok használati rendjét, a jelen
szabályzatban foglaltak betartását.

9. Záró rendelkezések

A szabályzat az elfogadása napján lép hatályba, s rendelkezéseit a szabályzat hatályon kívül
helyezéséig kell alkalmazni.

Kelt: Kakucs, 219. év október hó 01 nap

........................................................
Spanyielné Elek Györgyi
intézményvezető
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1. számú melléklet

Az Intézmény fő és egyéb bejáratainak kulcsai kezelésével megbízott személyek

Név

Beosztás

Megbízás időtartama

Spanyielné Elek Györgyi

Intézményvezető

Vezetői megbízatásig

Nagy Henrietta

Intézményvezető helyettes

Vezetői megbízatásig

Elek Jánosné

Dajka

Munkakör betöltéséig

Takácsné Jakab Erika

Dajka

Munkakör betöltéséig

Szűcsné Szabó Bernadett

Dajka

Munkakör betöltéséig

Buzek Mária Ilona

Dajka

Munkakör betöltéséig

Horváthné farkas Gizella

Dajka

Munkakör betöltéséig

Rapcsák Jánosné

Takarító

Munkakör betöltéséig

Bundik Kornélia

élelmezésvezető

Munkakör betöltéséig

Lukatsikné Gál Magdolna
Mónika

Konyhalány

Munkakör betöltéséig

Horváth János

Karbantartó

Munkakör betöltéséig
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2. számú melléklet

Az Intézmény fő és egyéb bejáratának zárási rendje

Az Intézmény fő bejáratának
- nyitási rendje: hétfőtől péntekig: 06:30 óra
- zárási ideje:

hétfőtől péntekig 17:00 óra

Az épület nyitásáról és zárásáról az érvényes munkarend figyelembevételével kell gondoskodni.

3. számú melléklet

A kulcsnyilvántartás vezetésével megbízott személy

Az intézményvezető az alábbi személyt (személyeket) bízza meg a kulcsnyilvántartás vezetésével:

- A kulcsnyilvántartást
Kovácsné Gergely Mariann óvodatitkár személynek kell vezetnie.

- A kulcsnyilvántartást végző személy akadályoztatása, távolléte esetén a kulcsnyilvántartást
Spanyielné Elek Györgyi óvodavezető személynek kell vezetnie.
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4. számú melléklet
A kulcshasználat köre

Megnevezés

Nagykapu

Kiskapu

Főbejárat
Gazdasági bejárat

Kulcshasználók

Szükséges

munkaköre, beosztása

kulcspéldányok

dajkák,
óvodapedagógusok,
takarító,
élelmezésvezető,
konyhai dolgozó
dajkák,
óvodavezető,
óvodavezető helyettes,
takarító
óvodavezető,
óvodavezető helyettes,
dajkák,
takarító
élelmezésvezető,
konyha dolgozó

7

8

8

2

Óvodavezetői iroda

óvodavezető

1

Élelmezés vezetői iroda

élelmezésvezető

1

Óvodatitkár iroda

óvodatitkár

1

Kazánház

takarító
karbantartó

2

Külső szertár

takarító

1

Szárazáru raktár

élelmezésvezető

1

Külső zöldség tároló

élelmezésvezető

1

Tálaló konyha

élelmezésvezető,
konyhalány

2
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12. Záró rendelkezések

A szabályzat az elfogadása napján lép hatályba, s rendelkezéseit a szabályzat hatályon kívül
helyezéséig kell alkalmazni.

Kelt: …………………………., 20.. év ……………….. hó … nap

........................................................
intézményvezető
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V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A Szervezeti és Működési Szabályzat előírásait a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek
figyelembevételével kell alkalmazni.
A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az intézmény valamennyi
alkalmazottjára kötelező, megszegése esetén az óvodavezető munkáltatói jogkörében intézkedhet.
Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg érvényét veszti a korábbi
SZMSZ.
Iktatószám: 255./2019
JEGYZŐKÖNYV

mely felvételre került a Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha, 2366 Kakucs Székesi út 3. szám
alatti hivatalos helyiségében 2019. 10. 08. 17: 00- kor megtartásra került rendkívüli nevelőtesti
értekezleten.
Jelen vannak: Kovácsné Gergely Mariann jegyzőkönyvvezető
dr. Zöldiné Bárdos Brigitta jegyzőkönyv hitelesítő
Kohanné Kloczka Marietta jegyzőkönyv hitelesítő

A jelenlévők 100%-os arányban, a 255/2019. 10. 08. kelt. határozat alapján a Kakucsi Kökörcsin
Óvoda és Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását elfogadták.
Kelt: Kakucs, 2019. 10.08.
…………………………….
óvodavezető aláírása

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

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

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

jegyzőkönyvvezető

jegyzőkönyv hitelesítő

jegyzőkönyv hitelesítő
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VI. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK
1. Nevelőtestület elfogadta:
Dátum: 2019. 10. 08.

Nevelőközösség nevében:
…………………………...
intézményvezető

2. Megkapták:
Szülői Szervezet képviselője

3. Publikálás formája:
Szakkönyvként az óvoda könyvtárában
Dokumentumként az óvoda faliújságján kifüggesztve
Ismertetés szülői értekezleten
A község honlapján a nyilvános közzétételi listán
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