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1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZ ŐI ÉS 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 
 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) 2011. évi CXC törvény a nemzeti 
köznevelésről, a 2012. évi CXXIV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény 
módosításáról, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról elveinek megfelelően 
meghatározza és szabályozza az intézmény tevékenységét, szervezeti felépítését, 
irányításának rendjét, működésének folyamatait, belső és külső kapcsolataira vonatkozó 
rendelkezéseket valamint azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. 
 
Az SZMSZ az intézmény nevelési programjában rögzített cél- és feladatrendszer 
racionális és hatékony megvalósítását szolgálják. 
 
Biztosítja az alapfeladatok elvégzését, és kötelezettséget jelent a benne foglaltak 
végrehajtására. 
 
Célja az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés 
garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek és pedagógusok 
közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása. 

 
Az intézmény munkáját az alapító okiratban foglaltak, a helyi nevelési program, az éves 
munkaterv, a nevelési tervek, és e szabályzat alapján végzi. 
 
Az SZMSZ és a mellékleteit képező egyéb belső szabályzatok hatálya kiterjed az 
intézmény valamennyi alkalmazottjára és az intézménnyel szerződési jogviszonyban 
állókra. Az SZMSZ-ben foglaltak megismerése és megtartása azoknak is kötelessége, 
akik kapcsolatba kerülnek az óvodával, részt vesznek feladatainak megvalósításában, 
illetve igénybe veszik, használják az intézmény létesítményeit. Az SZMSZ-ben foglalt 
rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke. 
 
Megtartásáért az intézményben dolgozók fegyelmi felelősséggel tartoznak Az 
alkalmazottakkal szemben az óvodavezető, munkáltatói jogkörben eljárva- hozhat 
intézkedést. A szülőt vagy más nem az óvodában dolgozó személyt az óvoda 
dolgozójának tájékoztatni kell a szabályzatban foglaltakról, kérve annak megtartását, 
ennek elmaradása esetén a vezető vagy helyettese az óvoda épületének elhagyására 
szólítja fel. 
 
Az SZMSZ az intézményvezető jóváhagyásával a kihirdetés napján lép hatályba, 
határozatlan időre szól, azaz visszavonásig érvényes. 
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Módosítására akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban a szervezeti és működési 
tekintetében változás áll be, illetve ha a szülők, vagy a nevelőtestület minősített 
többséggel erre javaslatot tesz.  
 
Az intézményvezető által jóváhagyott SZMSZ egy hitelesített példánya az óvoda többi 
dokumentumával (Házirend, Helyi Nevelési Program az óvodavezető irodájában, 
továbbá mindenki által elérhető módon a gyermeköltözőben és az óvoda Honlapján lesz 
megtalálható. A szülőket erről a jóváhagyást követő első szülői értekezlet keretén belül 
tájékoztatjuk. Kérésre bármikor a szülő rendelkezésére kell bocsátani áttanulmányozás 
céljából. 
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1. 1.  A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi alapja 
 

 

� 2011. évi CXC 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 

� 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény 

végrehajtásáról 

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

� 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról (Ámr.)  

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

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

szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

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

információszabadságról  

� 2011. évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól 

� 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes 

szabályairól 

� 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  

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

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

� Nevelőtestületi határozatok 

� Vezetői utasítások 
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1. 2.  Az SzMSz időbeli hatálya  

 

A 4/2013. (III. 1.) határozatszámon elfogadott és jóváhagyott SzMSz az óvoda 

vezetőjének jóváhagyásával a kihirdetés napján lép hatályba és határozatlan időre 

szól. Ezzel egy időben hatályát veszti a 3/2008. (03.11.) határozatszámon elfogadott 

SzMSz. Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően. 

� Módosítása: az óvodavezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a 

szülői közösség minősített többsége (66 %) 

� A kihirdetés napja: 2013. április 15. 

  

1. 3.  Az SzMSz személyi hatálya kiterjed 

 

� Az óvodával, jogviszonyban álló minden alkalmazottra. 

� Azon személyekre, akik az intézménnyel jogviszonyban nem állnak, de részt 

vesznek az óvoda, feladatainak megvalósításában. 

� A szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek). 

 

1. 4. Az SzMSz területi hatálya kiterjed  

 

� Az óvoda, területére. 

� Az óvoda által szervezett - a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó - 

óvodán, kívüli programokra. 

� Az intézmény képviseletének helyszíneire. 
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2. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK 

RÉSZLETEZÉSE 

 
 
 

2. 1. Az intézmény adatai 
 
 
 
 

Az óvoda neve ÁRNYAS ÓVODA 
Székhelye 1192 Budapest, Vonás u. 10. 

1. számú tagóvodája  1192 Budapest, Esze Tamás u. 25. 
2. számú tagóvodája  1192 Budapest, Corvin krt. 35. 

Alapító Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

Az óvoda felügyeleti 
szerve 

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

Az óvoda fenntartója Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

A fenntartó székhelye 1195 Budapest, Városház tér 18-20.  
Az óvoda jogállása Önálló jogi személy 

Az intézmény típusa Óvoda 
Az óvoda 

alapdokumentumai 
Az intézmény jogszerű működését a 37/2013. (I. 29.) 

Ökt. h. számú alapító okirat és az ezzel való 
nyilvántartásba vétel biztosítja. 

Az intézmény tartalmi működését az Óvodai Nevelés 
Országos Alapprogramja alapján készült Helyi Óvodai 

Nevelési Program határozza meg. 
Az intézmény egy nevelési évre szóló munkaterve a 

feladatok megvalósításának konkrét tevékenységeit és 
a munkafolyamatot tartalmazza az időpontok és 

határidők és felelősök kitűzésével. 
Szakágazat száma, 

megnevezése 
851020 

Óvodai Nevelés 
Szakfeladat rend 

besorolása 
851020  Óvodai Nevelés 

Intézmény 
alaptevékenysége 

szakfeladat száma 1. 

851011 Óvodai Nevelés 

Az alaptevékenységet 
meghatározó jogszabály 

2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről a 
137/1996. (VIII.8.) Korm. rendelet az Óvodai Nevelés 

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

229/2012.(VIII. 28.) Kormányrendelete a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról, 

és az intézmény 2/2010. (IV. 23.) számon jóváhagyott 
Helyi Óvodai Nevelési Programja alapján látja el 

Az intézmény egy nevelési évre szóló munkaterve a 
feladatok megvalósításának konkrét tevékenységeit és 

a munkafolyamatot tartalmazza az időpontok és 
határidők és felelősök kitűzésével. 

Az alapfeladat forrása feladat alapú finanszírozás, alapítványok támogatása. 
Intézmény 

alaptevékenysége 
szakfeladat száma 2. 

851012 Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján az 
autizmus spektrum zavarral és érzékszervi fogyatékkal 

élő sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 
fejlesztése, 

a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 

rendellenességével küzdők feladatellátása 
Az alapfeladat forrása feladat alapú finanszírozás, 

Intézmény 
alaptevékenysége, 

szakfeladat száma 3. 
562912 Óvodai intézményi közétkeztetés 

Intézmény OM 
azonosítója 

034699 

Az intézmény 
költségvetésének 

végrehajtását szolgáló 
számlaszám 

 
117 84009-16914892 

 

Az alapító okirat kelte, 
száma 

Budapest, 2013. január 30. 
37/2013. (I. 29.) Ökt. h. 

 
 

Az óvodai csoportok 
száma 

10 csoport 

Székhely: 4;  

1. számú tagóvoda: 3;  

2. számú tagóvoda: 3; 
 

Felvehető maximális 
gyermeklétszám 

A székhelyen: 109 fő 
A tagóvoda (1.): 83 fő 
A tagóvoda (2.): 86 fő 

Összesen: 278 fő 
Intézmény 

alaptevékenysége, 
szakfeladat száma 4. 

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
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Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre  
 

� Az óvoda önálló jogi személy, az alapító okirat rendelkezése szerint részben 
önálló gazdálkodást folytat. 

 
� Az óvoda tulajdonában lévő bélyegzők nyilvántartása, a használatára jogosult 

személyek felsorolása az Irat- és Ügykezelési Szabályzatban találhatók. 
 

� Szervezetével és működésével kapcsolatos minden olyan ügyben dönt, 
amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

 
� A működéssel kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában, 

ellenőrzésében részt vesznek a pedagógusok, szülők, illetve a képviselők – a 
jogszabályban meghatározottak szerint. 

 
� Az intézmény meghatározott pénzügyi – gazdasági feladatait a Budapest 

Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat önálló gazdálkodó Gazdasági 
Ellátó Szervezete látja el (50/2006. (I. 12.) Ökt. határozat). 

 
A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jog: 
 
1192 Budapest, Vonás u. 10. sz. alatti ingatlanon (helyrajzi szám: 160622), az Esze 
Tamás u. 25. sz. alatti ingatlanon (helyrajzi szám: 160821), és a 1192 Budapest, Corvin 
körút 35. sz. alatti ingatlanon (helyrajzi szám:160353) lévő épület, valamint az ezekben 
lévő berendezés és szakmai felszerelés. 
Az intézmény épülete az önkormányzati törzsvagyon része, korlátozottan 
forgalomképes, így az óvoda a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, 
illetőleg biztosítékként felhasználni. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény 
a nevelő-oktató feladatainak ellátáshoz szabadon felhasználhatja, egyéb célú 
hasznosításhoz a fenntartó hozzájárulása szükséges. 
 
Ingó vagyon: A Polgármesteri Hivatal mindenkori éves költségvetése alapján 
megállapított Leltár Szabályzata alapján felvett és nyilván tartott javak, tárgyi eszközök, 
berendezések. 
A vagyon feletti rendelkezés a mindenkori hatályos helyi önkormányzati rendelet 
alapján történik. 
 

Az intézmény kiadásait és bevételeit befolyásoló feltétel- és következményrendszer, 
a feladatellátás folyamata, kapcsolatrendszere, továbbá a kötelezettségvállalások 
célszerűségét meghatározó eljárás és dokumentumai, együttműködési 
megállapodás. 
 
A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos előírások feltételek: 
Fenntartási, működési költségeket az évente összeállított, a fenntartó által jóváhagyott 
költségvetésben kell előirányozni. 
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Az Árnyas Óvoda részben önálló gazdálkodó intézmény, és a Budapest XIX. ker. 
GESZ, mint önálló gazdálkodó költségvetési intézmény között létrejött, a képviselő-
testület által jóváhagyott megállapodás alapján történik (lsd.: 1. sz. melléklet). 
Az intézménynek rendelkeznie kell a feladatok ellátásához szükséges feltételekkel! Az 
intézmény az alapító, illetőleg a fenntartó szerv által biztosított pénzeszköz, valamint 
egyéb bevételei alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról. Az intézmény fenntartási 
és működési költségeit az évente összeállított és a fenntartó által megállapított 
költségvetés tartalmazza. Az alapfeladatok ellátására szükséges pénzeszközökről az 
állam, illetve a Budapest XIX. ker. helyi önkormányzat gondoskodik (törvényben 
meghatározott arányban). A Budapest XIX ker. Kispest Önkormányzata költségvetési 
rendeletében szereplő részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény. Jogköre 
a képviselő-testület által jóváhagyott, előirányzat felhasználására, illetve előirányzat 
módosítás kezdeményezésére, önálló bérgazdálkodásra terjed ki. 
Gazdálkodását éves költségvetés alapján végzi, az előirányzatok felhasználása 
megállapított keretszámon belül saját intézményi hatáskörben történik. A 
költségvetés betartásáért az óvoda vezetője felelős. Csak az óvoda vezetője vállalhat 
kötelezettséget a költségvetés terhére. Anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenységet 
folytathat, de az nem veszélyeztetheti az alapellátást, és jogszabály keretei között 
történik. 
Meghatározott pénzügyi és gazdasági feladatokat az óvoda titkár lát el a névre szóló 
munkaköri leírás alapján. 
Az óvoda vezetője önálló munkáltatói jogkörrel rendelkezik, ez irányú feladatait a Kjt. 
előírásainak megfelelően látja el. 
 

 Az ÁFA alanyiság ténye 
Az intézmény az általános forgalmi adónak nem alanya 
 
Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje, jogosítványai, amelyek körében az 
intézmény képviselőjeként eljárhat 
 
Az intézmény vezetőjét a képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárást 
követően. A megbízással kapcsolatban, döntés előtt véleményezési jog illeti meg az 
alkalmazotti közösséget, a nevelőtestületet, a szülői közösséget, a Szülői Szervezetet. 
 
A közoktatási intézmény vezetője képviseli az intézményt, meghatározott jogkörét 
esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére, vagy az intézmény más 
alkalmazottjára átruházhatja. 
 
Az intézményvezető jogosítványait, amelyek alapján az intézmény képviselőjeként 
járhat el, az együttműködési megállapodás határozza meg (kötelezettség vállalás, 
ellenjegyzés beszerzése, teljesítés igazolása, érvényesítés és utalványozás, stb.). 
  
Az intézmény ellátható vállalkozási tevékenysége és mértéke 
Az alaptevékenységet nem zavaró tevékenység a fenntartó engedélyével.  
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Közalkalmazottak összes létszáma  
43 fő 
 
 
Pedagóguslétszám   
21 fő 
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3. AZ INTÉZMÉNY ALAPDOKUMENTUMAI, 

SZERKEZETE, SZERVEZETI ÉS M ŰKÖDÉSI 

EGYSÉGÉNEK FELÉPÍTÉSE, FELADAT ÉS 

HATÁSKÖREI 

 
3. 1. Az intézmény alapdokumentumai 
   
A törvényes működést az alábbi, -hatályos jogszabályokkal összhangban álló– 
alapdokumentumok határozzák meg:  

� Az Alapító Okirat, 

� Az óvoda helyi nevelési programja, 

� Az óvoda éves pedagógiai munkaterve, 

� A Házirend 

� Jelen SZMSZ és mellékletei, 

� Különös közzétételi lista, 

� Továbbképzési program- Beiskolázási terv, 

 
 

3. 1. 1. Az alapító okirat, 
amely tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, biztosítja az intézmény 
nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. 
 
3. 1. 2. Az óvoda nevelési programja, 
amely tartalmazza  

� Az óvodai nevelés célját, feladatait, alapelveit. 
� A nevelőmunka eredményességének sikerkritériumai. 
� A gyermekek személyiség fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, 

a szociálisan hátrányos helyzetű és a tehetséges gyermekek differenciált 
fejlesztését szolgáló nevelési feladatokat, tevékenységeket. 

� A gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet, 
� A gyermek, a szülő, az óvodapedagógus együttműködésének formáit, 

lehetőségeit. 
� Az óvoda hagyományait, ünnepeit. 
� A nevelési program megvalósítását és a nevelőmunkát segítő eszközök és 

felszerelések jegyzékét. 
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3. 1. 3. Az óvoda éves pedagógiai munkaterve, 
amelyet az óvodavezető készíti el, a nevelőtestület véleményez, megvitat, kiegészít és a 
nevelési évet nyitó nevelőtestületi értekezleten fogadja el, és amely tartalmazza az 
intézmény működtetésével kapcsolatos feladatokat.(A nevelési év rendjét, benne: a 
vezető kötelező óráinak rendje és munkaidő beosztása, az alkalmazottak munkaidő 
beosztása, az óvodai szünetek időpontja, a nevelés nélküli munkanapok időpontja 
felhasználásának tartalma, a csoportok beosztása, létszáma, pedagógusaik és dajkáik) 
 

� Az intézmény céljait, feladatait, a kiinduló helyzetképet.  
� A minőségfejlesztés feladatait, intézkedési terveit, 
� A humánerőforrás fejlesztés feladatait, 
� A tárgyi erőforrások fejlesztési feladatait, 
� A szakmai és a gyermekvédelmi munkaközösség feladatait, 
� A nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletek időpontjait, 
� Az ünnepek, programok időterveit. 

� A helyi nevelési program nevelési évre lebontott feladatait, felelőseit. 
� A vezetői pályázatban megfogalmazott feladatok nevelési évre lebontott 

feladatait. 
� A megvalósításához időre beosztott cselekvési tervét.  
� A pedagógiai munka hangsúlyos területeit az adott nevelési évben. 
� Stratégiai tervet, amely a szakmai programokra, rendezvényekre, 

kapcsolattartási formákra, a nevelő testületen belüli feladatelosztásra terjed ki. 
� Gazdálkodást, fejlesztést – az ellenőrző, értékelő tevékenységek ütemezését. 
� A feladatok időbeni sorrendjét, felelőseit, az ellenőrzést végző személyét.  

 
 
 

 
3. 1. 4.  A Házirend, 
amely tartalmazza: 

� az intézmény működésével kapcsolatos információkat; 
� az óvodában folyó nevelőmunka alapelveit, 
� az óvoda nyitva tartását, ügyeleti rendszerét, 
� az óvodai gyermekfelvétel, átvétel eljárás rendjét, 
� az óvó-védő előírásokat, 
� a gyermekek távolmaradásával kapcsolatos szabályokat,  
� a szülőket érintő fizetési kötelezettségeket, 
� az óvodai elhelyezés megszűnésével és a beiskolázással kapcsolatos rendet, 
� az óvoda hagyományait, 
� a szülőkkel való együttműködés lehetőségeit, 
� a gyermeki jogokat, a szülők jogait és kötelességeit. 
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3. 1. 5. Az SZMSZ, 
amely tartalmazza: 

� az SZMSZ általános rendelkezéseit, 
� az Alapító Okiratban foglaltak részletezését, 
� az intézmény szerkezetét, szervezeti és működési egységeinek felépítését, 

feladat és hatásköreit,  
� az intézmény működési rendjét, 
� a pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét, 
� a belépés, bent tartózkodás rendjét azok számára, akik nem állnak 

jogviszonyban óvodánkkal, 
� a tagintézményekkel való kapcsolattartás rendjét, 
� a vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, továbbá a 

vezetők közötti feladatmegosztást, kiadmányozás, és képviselet szabályait, a 
szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, 

� a vezető vagy a helyettesek akadályoztatása esetén a helyettesítési rendet, 
� a vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartási rendet, 
� a nevelőközösség hatáskörébe tartózó ügyek átruházására, továbbá a feladatok 

ellátásával megbízott beszámoltatására vonatkozó rendelkezések. 
� a külső kapcsolatok rendszerét, formáját, beleértve a szakszolgálatokkal, a 

gyermekjóléti szolgálattal, valamint az óvoda-egészségügyi szolgálattal való 
kapcsolattartást, 

� Ünnepélyek és megemlékezések rendjét a hagyományok ápolásával kapcsolatos 
feladatokat, 

� a szakmai munkaközösségek együttműködését, kapcsolattartásának rendjét, 
részvételét a pedagógusok munkájának segítésében, 

� az intézményi óvó-védő előírásokat 
� bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendőket, 
� annak meghatározását, hogy hol, milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni a 

pedagógiai programról, 
� azokat az ügyeket, amelyekben a szülői szervezetet az SzMSz véleményezési 

joggal ruházza fel, 
� az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok 

hitelesítésének rendjét, 
� legitimációs záradékot, 
� az SZMSZ mellékleteit (egyéb szabályzatok, munkaköri leírások, stb.) 

 
 

3.1. 6.  A nevelési-oktatási intézményi közzétételi listában szereplő 
dokumentumok KIR 

amely tartalmazza: 
 

� a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató, 
� a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett csoportok 

száma, 
� a köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, 

egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, 
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továbbá nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó 
által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is, 

� a fenntartó nevelési intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános 
megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános 
megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az 
Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb 
ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait, 

� a nevelési intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a 
nevelési évben, tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait, 

� a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére 
vonatkozó jogszabályok megtartásával, 

� a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot 
tartalmazza. 

� tájékoztatás tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más 
felszerelésekről, amelyekre a következő nevelési évben a nevelő munkához 
szükség lesz. 

 
 
 
3. 1. 7. A Továbbképzési és beiskolázási terv 
 amely tartalmazza: 

� az intézmény szakmai alapokon nyugvó, az adottságoknak megfelelő és a helyi 
óvodai program folyamatosságát (színvonalmegtartás, fejlesztés) szolgáló 
hosszú távú továbbképzési elképzelésit, 

� a már folyamatban lévő továbbképzések időigény, helyettesítési, és pénzügyi 
tervét, 

� az elvégzett tanfolyamok kredit pontjait pedagógusonként és összesítve. 
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3 .2. Az intézmény szervezeti és működési egységeinek feladat és 
hatáskörei  
 
Jogszabály alapján magasabb vezető beosztású alkalmazott: az óvodavezető. 
Az óvodavezető közvetlen munkatársai közé az alábbi vezető beosztású alkalmazottak 
tartoznak. 
 
Vezető beosztású alkalmazottak: 

� általános óvodavezető-helyettes, 
� tagóvoda vezető-helyettes 
� szakmai- munkaközösség-vezető. 

 
� Az óvoda alkalmazotti közösségét az óvoda székhelyén és telephelyein a 

foglalkoztatott valamennyi alkalmazott alkotja. 
� Az óvoda nevelőtestületét az óvoda székhelyén és telephelyein foglalkoztatott 

valamennyi óvodapedagógus alkotja. 
� Az óvodapedagógusok szakmai munkaközösséget hozhatnak létre az azonos 

szakmai feladatok ellátására. 
� A nevelőmunkát közvetlenül segítő dajkák, gyógypedagógiai asszisztensek, 

(2013. szeptembertől) pedagógiai asszisztensek, gondozó- és takarítónők 
önálló csoportot alkotnak. 

� A vezetői munkát segítők köre 2013. szeptembertől kibővül az informatikusi 
státusszal. 

 
 
 
3. 3. Felelősségi körök 
 
 

3. 3. 1. Az intézményvezető és feladatköre 
 
 
Az óvoda élén az intézményvezető áll, aki az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. 
Az intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért. 
Az intézményvezető jogkörét, felelősségét, feladatait a köznevelési törvény, az óvoda 
belső szabályzatai, valamint a fenntartó határozza meg. 
Az intézmény vezetője képviseli az intézményt. Az intézmény élén a magasabb vezetői 
beosztású óvodavezető áll. Jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében 
helyettesére vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. 
Az intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a 
takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény 
működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. 
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Az intézmény vezetője a fenntartó engedélyével rendkívüli szünetet rendelhet el, ha 
az időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt, az intézmény 
működtetése nem biztosított. Intézkedéséhez a fenntartó egyetértése szükséges. 
Hatáskörébe tartozik a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény 
működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. 
 
 
 
Az óvodavezető a jogszabályokba foglalt, illetve a testület által hatáskörébe utalt 
ügyekben döntési joggal rendelkezik. Az óvodavezető a nevelőtestületi döntések, 
határozatok végrehajtására utasításokat adhat ki.  
Felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, jóváhagyja az intézmény pedagógiai 
programját, házirendjét, SzMSz-ét. 
 
Az óvodavezető döntései és utasításai előtt - a jogszabályokban meghatározott 
egyeztetési kötelezettségén túl - meghallgatja az óvoda más tisztségviselőit 
/óvodavezető helyettesek, munkaközösség-vezető stb./, illetve az érdekelt dolgozókat. 

 
 

 
Az intézményvezető felelős  

 
� a pedagógiai munkáért, 
� a nevelőtestület vezetéséért, 
� a nevelőtestület jogkörbe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk 

szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, 
� önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a rendelkezésre álló 

költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges 
személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, 

� a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, 
� a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, 
� a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek 

megteremtéséért, 
� a szülői szervezettel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a való 

megfelelő együttműködésért, 
� a gyermekbaleset megelőzéséért, 
� a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, 
� a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. 

 
A köznevelési intézmény vezetője a pedagógiai munkáért való felelőssége körében 
szakmai ellenőrzést indíthat az intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes 
alkalmazott munkája színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából. 
 
 
A nevelési-oktatási intézményvezető munkáját a nevelőtestület és a szülők közössége a 
vezetői megbízásának második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan 
kérdőíves felmérés alapján értékeli. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés az 
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intézményvezető munkájának ellenőrzése és értékelése során a kérdőíves felmérés 
eredményét is figyelembe veszi. 
 
A nevelési-oktatási intézményvezetője munkaideje felhasználását és beosztását a 
kötelező foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult 
meghatározni. 

Az intézményvezető munkaköri leírását a fenntartó készíti el. Az intézményvezető 
felett a munkáltatói jogokat – átruházott hatáskörben - a Polgármester gyakorolja. 

 
 
 

Az intézményvezető kizárólagos jogkörébe tartozik 
 

� az intézmény képviselete, 
� a nevelőtestület vezetése, 
� a pedagógiai munka irányítása, szakmai kapcsolat szervezése, tervezése, 
� munkáltatói jogkör gyakorlása, alkalmazási jogköröket a vonatkozó 

jogszabályok és a helyi szabályzatok alapján 
� gazdálkodási jogkör gyakorlása, 

 
Dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet a 
jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

 
 
 

Közvetlenül irányítja 
 
� a gyermekvédelmi munkát, 
� munka és tűzvédelmet, 
� a gazdálkodási feladatokban résztvevő gazdasági ügyintéző munkáját, 
� a vezető helyettesek munkáját. 

 

 

 

 Az intézményvezető további feladata 

A kapcsolattartás koordinálása 
� Humánszolgáltatási Irodával, 
� GESZ-szel, 
� VAMÜSZ-szel, 
� Pedagógiai szolgáltatókkal, 
� Gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekkel, 
� Szakmai szervezetekkel, 
� A felettes szervek, a Szakszervezet, informálása 
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3. 3. 2. Az óvoda-általános vezető helyettese és a tagóvoda vezető 
helyettes feladatköre 
 
A vezető közvetlen munkatársai a vezetés felelős tagjai, akik irányítással, önállóan 
látják el a feladatkörükbe utalt feladatokat, az irányításuk alá eső szervezeti egységek 
vezetését. A vezető távollétében, teljes felelősséggel végzik a vezetési feladatokat. 
Munkájukat azok a pedagógiai és egyéb feladatok alkotják, amelyeket - közös 
megbeszélés és egyeztetés után - az óvodavezető írásban (munkaköri leírás) 
meghatároz. Heti váltásban dolgoznak, így az óvodavezető távollétében mindig van 
teljes felelősséggel felruházott vezető. A vezető távollétében írásbeli felhatalmazás és a 
fenntartóval való egyeztetés alapján képviseleti és aláírási joguk van. Az általános 
óvodavezető helyettes és a tagóvoda vezető helyettes nem függetlenített, munkájukat 
csoportos óvodapedagógusi munkakőr mellett végzik.  
 
A vezetőt tartós távollétében helyettesítik, és a fenntartóval való egyeztetés alapján 
teljes jogkörrel ellátják a vezetői feladatokat. 
 
3. 3. 3. Az intézményvezető feladataiból, hatásköréből átruházza 
 
 
3.3.3.1. Az általános intézményvezető helyettesre 
 

� A nevelőmunkát segítő alkalmazottak önálló, felelősségteljes 
irányítását. 

� A közvetlenül irányítja a rész-nevelőtestület munkáját, szervezi a 
tagintézményben a szülőkkel, és a társ intézményekkel kapcsolatos 
eseményeket, rendezvényeket 

� a nevelőmunka munkatervben meghatározott feladatainak 
ellenőrzését, az egyeztetési kötelezettséget az alkalmazottak 
foglalkoztatására, az élet és munkakörülményeire vonatkozó kérdések 
tekintetében, 

� az óvodai ünnepek, rendezvények megszervezését a nevelőtestület 
jogkörébe tartozó döntések végrehajtásának ellenőrzését, 

� a munka- és tűzvédelmi feladatok közvetlen irányítását és 
ellenőrzését, 

� A döntések végrehajtásának ellenőrzését. 
� Felelősök, megbízottak ellenőrzését.  
� Az alkalmazottak helyettesítési feladatainak önálló szervezését, a 

jelenléti íven történő dokumentálás ellenőrzését. 
� Az alkalmazottak szabadságainak nyilvántartását, szabadságterv 

elkészítését. 
� Az óvodapedagógusok ügyeleti rendszerének megszervezését, 

ellenőrzését. 
� Az óvodai térítéses szolgáltatások szervezését, felügyeletét. 
� A HACCP rendszer szervezését, működtetését, ellenőrzését. 

Beszámolási kötelezettségét az intézmény éves munkaterve és a névre szóló munkaköri 
leírása tartalmazza.  
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3. 3. 3. 2. Az intézményvezető helyettesre (tagóvoda) 
 
� A tagóvoda vezető helyettes közvetlenül irányítja a rész-nevelőtestület 

munkáját, szervezi a tagintézményben a szülőkkel, és a társ intézményekkel 
kapcsolatos eseményeket, rendezvényeket. 

� Közvetlenül irányítja a tagóvoda rész-nevelőmunkát segítő alkalmazottainak 
önálló, felelősségteljes munkáját. 

� A döntések végrehajtásának ellenőrzését. 
� Felelősök, megbízottak ellenőrzését.  
� Az alkalmazottak helyettesítési feladatainak önálló szervezését, a jelenléti íven 

történő dokumentálás ellenőrzését. 
� Az alkalmazottak szabadságainak nyilvántartását, szabadságterv elkészítését. 
� Az óvodapedagógusok ügyeleti rendszerének megszervezését, ellenőrzését. 
� Az óvodai térítéses szolgáltatások szervezését, felügyeletét. 
� A HACCP rendszer szervezését, működtetését, ellenőrzését 

 
Beszámolási kötelezettségét az intézmény éves munkaterve és a névre szóló munkaköri 
leírása tartalmazza.  
 
További feladataik 
 

� Részt vesznek az óvoda alapdokumentumainak, rövid közép és hosszú távú 
terveinek elkészítésében.  

� Részt vesznek a munkaköri leírások felülvizsgálatában. 
� Irányítják, szervezik a szülőkkel, és a társ intézményekkel kapcsolatos 

eseményeket, rendezvényeket. 
 

A vezető-helyettesek munkaköri leírását az óvodavezető készíti el. Az 
intézményvezető az intézményvezető-helyettesek részére további állandó és eseti 
feladatokat is megállapíthat a munkaköri leírásban. 

 

 
3. 3. 4. A szakmai munkaközösség vezető 
 
Az óvodavezető bízza meg a nevelőtestület javaslatára határozott időre. Megbízatása 
többször meghosszabbítható. Az intézményvezetés felelős tagja, aki munkáját 
megbízása és az éves munkatervben szabályozottak alapján felelősséggel, önállóan 
munkaköri leírás alapján végzi. 
 
 
A szakmai munkaközösség vezető feladatai 
 

� a szakmai munkaközösség önálló felelős vezetése, 
� a nevelőmunka éves munkatervben meghatározott feladatainak ellenőrzése, 
� az éves munkatervben meghatározott módon a pedagógiai munka színvonalának 

megőrzése, emelése. 
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� az óvodai szakmai és módszertani tevékenység irányítása és ellenőrzése, 
� a munkaközösség éves munkatervének, majd értékelésének elkészítése, 
� a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése, 
� a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése, 
� segítségadás a tervező munkában, 
� elgondolásai legyenek tudatosak, összhangban álljanak az intézmény 

munkatervével, nevelési programjával,  
� a szakirodalom figyelemmel kísérése, az új módszerekről, innovatív 

tevékenységekről, esetenként beszámol a munkaközösség foglalkozásain, 
� a szakmai délelőttök irányítója és értékelője, 
� a feladatait önként vállalja és végzi. 
� összehangolja a három épületben folyó szakmai munkát, a munkaközösségi 

team tagjainak segítségével, 
� a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése, 
� a szakmai pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, a pályázatok 

nevelőtestületi konszenzuson történő megírása, sikeres pályázat esetén annak 
lebonyolítása és elszámolása, 

� összeállítja az intézmény nevelési programja és munkaterve alapján a 
munkaközösség éves programját, 

� módszertani értekezletet és bemutató foglakozásokat tart és szervez, 
� irányítja a munkaközösség tagjainak szakmai fejlődését, továbbképzését,  
� segíti a szakirodalom tanulmányozását és felhasználását, 
� ellenőrzi a munkaközösség tagjainak nevelési terveit, 
� javasolja a vezetőnek a munkaközösségi tagok jutalmazását, kitüntetését, 
� képviseli a munkaközösséget szakmai kérdésekben az intézményen belül és 

kívül, 
� kapcsolatot tart a kerületi, esetenként fővárosi szintű szakmai 

munkaközösségekkel, 
� ellenőrzi a munkaközösség tagjainak a szakmai munkáját. 

 
 

Beszámolási kötelezettsége- figyelembe véve a munkaköri leírását- az aktuális 
feladatokról az előzőekben felsorolt területekre terjed ki. 
 
 
3.3. 5. Óvoda pszichológus (2013. szeptembertől) 
 

� A nevelőtestület tagja.  
� Elsősorban preventív munkát végez, így fontos feladata a szakszerű 

pszichológiai szűrővizsgálat, mellyel kiszűrhetők a valamilyen szempontból 
veszélyeztetett, beilleszkedési zavarokkal, pszichés rendellenességekkel, 
teljesítményzavarral küszködő gyerekeket. 
 

Beszámolási kötelezettsége- figyelembe véve a munkaköri leírását- az aktuális 
feladatokról, és a fenti feladatra terjed ki. 
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3. 4.  Az óvoda vezetősége 
 
Az óvoda élén óvodavezető áll, aki az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. 
Magasabb vezető beosztású közalkalmazott. Kinevezési jogát a fenntartó gyakorolja. 
Az intézmény szervezeti egységeinek élén az alábbi felelős beosztású vezetők állnak: 
 

� 1 fő általános óvodavezető-helyettes, 
� 1 fő tagintézmény vezető-helyettes, 
� 1 fő munkaközösség vezető, 

 

Az óvoda vezetősége, mint testület: konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal 
rendelkezik. 

 

Feladata az intézmény működése során felmerülő kérdések, feladatok döntés-
előkészítése, a végrehajtás megvitatása, a nevelőtestület munkájának összehangolása a 
meghatározott feladatok megvalósítására.  

A vezetőség tagjai ellenőrzési feladatokat is ellátnak. (Az ellenőrzési területek és 
tartalmak leírását és szabályozását az éves munkaterv és a névre szóló munkaköri leírás 
tartalmazza.) 
 
Az óvodavezetőség havi rendszerességgel, illetve szükség szerint ülésezik.  A 
megbeszélésről (határozathozatal esetén) jegyzőkönyv, egyéb esetekben emlékeztető 
készül.  
 
A vezetői értekezlet összehívását a vezetőség bármely tagja kezdeményezheti. A 
megbeszéléseket az óvodavezető készíti elő és vezeti.  
 
 
A vezetők megbeszéléseken beszámolnak a vezetésük alá tartozó szervezeti egységek 
működéséről, illetve továbbítják az információkat az értekezleteken született 
döntésekről az irányításuk alatt lévő szervezeti egységnek, továbbá a szervezeti 
egységektől a vezető felé.  
 
 
A vezetőség tagjai szóbeli és írásbeli beszámolási kötelezettséggel bírnak az éves 
munkatervben és a névre szóló munkaköri leírásokban meghatározottak alapján.  
 
 
A vezetői értekezletre - a napirendtől függően - meg kell hívni a Szakszervezet, illetve a 
Szülői Szervezet képviselőjét. 
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3. 4. 1. A vezetők intézményben való tartózkodásának a rendje 
 
Az intézmény nyitva tartása alatt felelős vezetőnek kell tartózkodnia az intézményben. 
 
Az óvodavezető távollétében és akadályoztatása esetén az általános óvodavezető-
helyettes intézkedik az azonnali döntést igénylő ügyekben. Az óvodavezető két hetet 
meghaladó tartós távolléte esetén az általános óvodavezető-helyettes jogköre teljessé 
válik. Együttes akadályoztatásuk esetén a helyettesítésüket a tagóvoda- vezető helyettes, 
majd az intézményben leghosszabb közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező 
vezetőségi tag (szakmai munkaközösség vezető), távollétében (ha az intézményvezető 
másképp nem rendelkezik) az óvodában leghosszabb közalkalmazotti jogviszonnyal 
rendelkező óvodapedagógus jogosult megtenni és intézkedni az azonnali döntést 
igénylő kérdésekben. 
 
 
3.5. Az óvoda titkárok 
 

� a gazdasági feladatok elvégzése, ellenőrzése, felügyelete, 
� az intézményi leltár és selejtezés lebonyolítása 
� gazdasági ügyintéző feladatait a munkaköri leírása alapján végzi. 

 
Beszámolási kötelezettségét az intézmény éves munkaterve és a névre szóló munkaköri 
leírása tartalmazza.  

 
3.6. Az informatikus (2013. szeptembertől) 
 

� új programok installálása, beállítása; 
� rendszeres vírusellenőrzés és mentés; 
� hibafelderítés, hibaelhárítás 
� kapcsolattartás a szervízelő szakemberekkel, meghibásodott gépek el és 

visszaszállításának megszervezése, munkanapló vezetése, az elvégzett munka 
ellenőrzése; 

� hálózati szabályzat készítése, a munkatársak felhasználói jogosultságának 
meghatározása, beállítása, a beállítások karbantartása, könyvtárstruktúra 
kialakítása; 

� a helyi hálózati szerver rendszeres ellenőrzésének és üzemeltetésének 
biztosítása; 

� biztonsági mentések készítése, archiválások; 
� a hálózat hatékony üzemeltetése, az állandó működőképes állapot fenntartása, a 

szünetmentes áramforrás üzemkészségének biztosítása 
� Webes megjelenés aktualizálása; 
� a belső és külső levelezőrendszer működtetése, postamesteri feladatok ellátása 
� telepített szoftverek átvizsgálása, 
� ideiglenes tároló könyvtárak (temp) ürítése, 
� rendszernaplók átvizsgálása, 
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� víruskeresési naplók átvizsgálása, 
� ha van egyéb naplók vizsgálata, 
� portalanítás, 
� kábelek ellenőrzése, 
� a számítógépek és egyéb hardver eszközök megfelelő működésének rendszeres 

ellenőrzése, üzemeltetésének biztosítása; 
� a Webről származó információk (pályázatok, rendeletek, jogszabályváltozások, 

oktatási segédanyagok stb.) letöltése és publikálása az érintettek felé az éves 
munkatervben meghatározott felelősi rendszer alapján; 

� hardver beszerzések intézése; 
� szoftver beszerzéseknél a szoftver véleményezése; 
� meglévő szoftverek nyilvántartása; 
� kollégák segítése a multimédiás eszközök használatában; 
� leltárkészítés a munkahelyen lévő gépekről, valamint a hozzájuk tartozó 

programokról; 
� részvétel a selejtezésben; 
� dokumentálás (pl.: licencszerződések, karbantartások stb.) 
� a KIR naprakész működtetését, 
� az elektronikus levelezés felelős kezelését, 
� az óvodai e-mail rendszerek karbantartását, 
� az óvodai Honlap kezelését. 

 
 
 
Az informatikus az intézményvezető közvetlen munkatársa, munkaköri leírását az 
intézményvezető készíti el. Az intézményvezető az informatikus részére további 
állandó és eseti feladatokat is megállapíthat a munkaköri leírásban. 
 
Beszámolási kötelezettségét az intézmény éves munkaterve és a névre szóló munkaköri 
leírása tartalmazza.  
 
3.7. Pedagógiai asszisztens (2013. szeptembertől) 
 

� Munkáját a vezető-helyettes által meghatározott munkabeosztás és szabályok 
betartásával, a mindenkor hatályos jogszabályok szellemében, és az SZMSZ 
alapján végzi. 

� Felette az általános munkáltatói jogokat az óvodavezető gyakorolja. 
� Közvetlen felettese a vezető- helyettes. 
� A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatokat jogállásától függően az 

óvodapedagógus iránymutatása alapján végzi 
 
 
Beszámolási kötelezettségét az intézmény éves munkaterve és a névre szóló munkaköri 
leírása tartalmazza.  
 
 
 



Hatályos: 2013. április 15.-től visszavonásig 

 

 

Verziószám: 6/2013.  módosított változat                                   ÁRNYAS ÓVODA SzMSz 
 

28 
 

 
 

 
3.8. A gondozó- és takarítónő (2013. szeptembertől) 
 

� Felette az általános munkáltatói jogokat az óvodavezető gyakorolja. 
� Közvetlen felettese a vezető- helyettes. 

 
Beszámolási kötelezettségét az intézmény éves munkaterve és a névre szóló munkaköri 
leírása tartalmazza.  
 
 

4. Az intézmény alkalmazottainak (alkalmazottak) közössége, 

kapcsolatuk a vezetéssel 
 
Az alkalmazotti közösséget az óvoda nevelőtestülete és az óvodánál alkalmazotti 
jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. 

Az óvodai alkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az óvodán belüli 
érdekképviseleti lehetőségeit a magasabb jogszabályok és az ehhez kapcsoló rendeletek 
rögzítik. 

A teljes alkalmazotti közösséget az óvodavezető hívja össze minden esetben, amikor ezt 
jogszabály előírja, vagy az óvoda egész működését érintő kérdések tárgyalására kerül 
sor.  
Az éves munkatervben rögzítettek alapján a nevelési év folyamán két alkalommal az 
óvodavezető hívja össze az alkalmazotti értekezletet. Az értekezleteken az óvodavezető 
tájékoztatja az óvoda dolgozóit az óvoda tevékenységéről, és ismerteti a soron 
következő feladatokat.  

 
 

4.1. Az alkalmazotti közösség kapcsolattartási rendje 
 
Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét – a megbízott vezetők és a 
választott közösségi képviselők segítségével – az intézményvezető fogja össze. A 
kapcsolattartásnak különböző formái  vannak, melyek közül mindig azt kell alkalmazni, 
amelyik a legmegfelelőbben szolgálja az együttműködést. 
 

� értekezletek 
� megbeszélések 
� fórumok 

 
A belső kapcsolattartás általános szabálya, hogy a különböző döntési fórumokra, 
nevelőtestületi-, alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a döntési, 
egyetértési, és véleményezési jogot gyakorló közösségek által delegált képviselőt meg 
kell hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Az értekezlet jegyzőkönyvét 
az óvodatitkár vezeti. 
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Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit magasabb jogszabályban meghatározott 
jogok illetik meg. 
 

� Részvételi jog 

illeti meg az óvoda minden dolgozóját és közösségét azokon a rendezvényeken, 
amelyekre meghívót kap. 
 

� Javaslattételi és véleményezési jog 

illeti meg az óvodánkkal alkalmazotti jogviszonyban álló minden személyt és 
közösséget. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntés előkészítése során a 
döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell. A döntési jogkör gyakorlójának az 
írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel kapcsolatos álláspontját a javaslattevővel, 
véleményezővel írásban kell közölnie. 
 

� Egyetértési jog 

az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott kérdésben csak 
úgy rendelkezhet, ha a hatályos jogszabályok szerint az egyetértésre jogosult személy, 
vagy közösség az intézkedéssel ténylegesen (50%+1fő) egyetért. 
 

� Döntési jog 

a rendelkező személy, vagy testület számára kizárólagos intézkedési jog, amelyet 
jogszabályok biztosítanak. Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes 
felelősséggel egy-személyben - testületi jogkör esetén a testület abszolút többsége 
(50%+1) alapján dönt. A testület akkor határozatképes, ha kétharmad része jelen van. E 
jogkör esetén nyilvános szavazással, egyszerű többséggel dönt 
 
Az óvoda dolgozóit a 20/2012. EMMI rendelet 1-2 számú melléklete alapján 
megállapított munkakörökre a fenntartó által engedélyezett létszámban az óvoda 
vezetője alkalmazza. Az óvoda dolgozói munkájukat munkaköri leírásuk alapján 
végzik, amelyet munkaszerződésük aláírása előtt az intézményvezető átad. Annak 
áttanulmányozása és az azzal való egyetértés után a dolgozó aláírásával igazolja, hogy 
az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tartja. 
 
A munkaköri leírás tartalmazza 
 

� A munkahely a munkavállaló, a munkakör megnevezését 
� A munkaidő a közvetlen felettes meghatározását 
� A munkavállaló tevékenységének körét, feladatait, hatás és jogkörét 
� Az alkalmazotti tagságra vonatkozó feladatokat, szabályokat 
� A munkaköre szerinti ellenőrzését 
� A munkaköre szerinti alap és specifikus elvárásokat  
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Az óvoda alapdokumentumai, az óvoda éves munkaterve szerinti feladatok ellátásához 
specifikus munkaköri leírások kerülnek átadásra a megbízott alkalmazottak felé 
határozott, vagy határozatlan idejű megbízás mellett. 
 
4.2.  A nevelőtestület működési rendje 
 
 

4.2.1. A nevelőtestület feladatai és jogai 
 
A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak a közössége, nevelési kérdésekben az 
intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. Tagjai az intézmény 
valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja és a nevelőmunkát közvetlenül 
segítő felsőfokú végzettségű alkalmazottja. 
 
4.2.3. A nevelőtestület kapcsolattartásának rendje 
 
A nevelőtestület az év során rendes és rendkívüli értekezletet tart. A nevelőtestület 
rendes értekezleteit az óvoda éves munkatervében meghatározott napirenddel és 
időpontban az óvoda vezetője hívja össze. 
Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az óvoda lényeges problémáinak 
megoldására, ha a testület egyharmada vagy az óvodavezető szükségesnek látja.   
 
A rendkívüli nevelőtestületi értekezletet nevelési időn kívül a kezdeményezéstől 
számított nyolc napon belül kell összehívni. Az óvodavezető a rendkívüli nevelőtestületi 
értekezlet összehívásánál a napirend három nappal előbb történő kihirdetésével 
intézkedik. 
Mikró  értekezlet szükség szerint bármikor tartható a nevelőtestület aktuális 
problémáinak megoldására. A mikró értekezletek állandó időpontjait a munkaterv 
rögzíti a felelősökkel, és ezen csak az adott pedagógusok vesznek részt kötelező 
jelleggel, amelyről emlékeztető készül. 
A nevelőtestületi értekezleteken lényegkiemelő jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza 
a javaslatokat, a határozatokat, a szavazás arányát. A jegyzőkönyvet az óvodavezető, a 
jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestület által választott hitelesítő írja alá. Csatolni kell 
hozzá az aláírt jelenléti ívet, fejlécén az adott értekezlet témájával és időpontjával. 
A nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályban meghatározottak 
kivételével nyílt szavazással, és egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazatok 
egyenlősége esetén a vezető szavazata dönt. A döntések és határozatok az 
intézmény iktatott iratanyagába kerülnek határozati formában. A testület 50+1 % 
esetén határozatképes. Titkos szavazás esetén a nevelőtestület szavazatszámlázó 
bizottságot jelöl ki.  
 
A határozatképesség szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azt: 
 

� akinek alkalmazotti jogviszonya szünetel 
� aki a meghívás ellenére nem jelenik meg 

Az értekezleteket, üléseket az óvodavezető vagy a téma- megbízott vezeti. 
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A nevelőtestület írásos előterjesztése alapján tárgyalja 
 

� Nevelési program 

� Az SZMSZ,  

� Házirend 

� Munkaterv 

� Az óvodára vonatkozó átfogó elemzés 

� A beszámoló 

� Mérés, értékelés elfogadásával kapcsolatos napirendi pontokat. 

A nevelőtestületi értekezlet, vonatkozó napirendi pontjához meg kell hívni a szülői 
szervezet képviselőjét. Az óvodavezető az előterjesztés írásos anyagát a nevelőtestületi 
értekezlet előtt legalább 8 nappal átadja a nevelőtestületnek, átruházott döntési, 
véleményezési jogkör esetén az érintett bizottságnak, munkaközösségnek, valamint 
gondoskodik annak kifüggesztéséről. 
 
Az átruházott jogkör szerinti bizottság, munkaközösség az értekezleten szóban ismerteti 
a kialakított véleményt a nevelőtestület előtt, írásos beszámolóját benyújtja az óvoda 
vezetőjének. 
Az át nem ruházható jogkörű nevelőtestületi döntéshez kapcsolódó véleményt a 
nevelőtestület szóban fejti ki, a véleményt a jegyzőkönyv tartalmazza. A nevelőtestület 
ezt követően hozza meg döntését a szabályzatok, programok elfogadásáról.  
A nevelőtestületi értekezletek időpontját és napirendjét az óvoda munkaterve határozza 
meg. 
 
Nevelőtestületi rendes értekezletei 
 

� a nevelési évnyitó értekezlet, 
� a nevelési évzáró értekezlet,  
� továbbképzési nevelési értekezletek. 

 
Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívása történhet 
 

� az óvodavezető elhatározásából, ha azt valamely fontos érdek szükségessé teszi, 
� a nevelőtestület egyharmadának kérésére, 
� szülői szervezet kezdeményezésére, ha azt a nevelőtestület elfogadta. 

 

A nevelőtestületnek döntési jogköre van 
 

� Az éves munkaterv elfogadásában. 
� Átfogó értékelések és beszámolók elfogadásában.  
� A nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásában. 
� Saját feladatainak átruházásában. 
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A nevelőtestület véleményezési jogkörrel bír 
 

� Az intézményvezetői pályázatok szakmai véleményezésében. 
� Az intézményvezető-helyettesek személyének megválasztásában. 

 
A nevelőtestület feladatainak ellátása érdekében az éves munkatervben meghatározott 
számú és témájú értekezletet tart. Rendkívüli értekezlet hívható össze abban az esetben, 
ha azt a vezetőség szükségesnek tartja, vagy a nevelőtestületnek legalább az 1/3-a 
kezdeményezi. A nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken minden pedagógus 
részt vesz, annak munkájába tevékenyen bekapcsolódik. 
 
A nevelőtestület döntéseit és határozatait általában – a jogszabályokban 
meghatározottak kivételével – nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. 
 
 
 

4.5. A szakmai munkaközösség működésének rendje 
 
A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség vezető irányítja (a tagóvodai 
képviselőkkel egyetértésben). A munkaközösség vezetőjét az óvodavezető 
egyetértésével a munkaközösség tagjai választják meg. A szakmai munkaközösség 
vezetőjének, tagjainak nevét, a tevékenység irányát nevelési évenként az óvoda éves 
munkaterve rögzíti. 
A szakmai munkaközösségek vezetői az évzáró nevelőtestületi értekezleten számolnak 
be az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, szóban szükség szerint, írásban évente 
egyszer. 

A szakmai munkaközösség létrehozásának feltétele, hogy minimum 5 fő pedagógus 
kezdeményezze. 
A pedagógusok kezdeményezésére intézmények közötti munkaközösség is 
létrehozható. 
Működési rendjéről és munkaprogramjáról a szakmai munkaközösség dönt. Gyakorolja 
a törvényben megállapított döntési, véleményezési javaslattételi jogosultságait. 
 
 
Munkaközösségünk célja 
 

� a helyi nevelési program célkitűzéseinek megvalósításában való aktív részvétel, 
� az intézményen belüli követelményrendszer és értékrend összehangolása, 
� a munkaközösségi tagok munkájának segítése, egymás munkájának 

megismerése, 
� a nevelőmunkánk hatékonyságának növelés, minőségének fejlesztése, 
� új módszerek, eljárások kidolgozása, továbbadása, 
� a munkaközösségi tagok önképzésének elősegítése. 
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Jogköre 
 

� meghatározza működésének rendjét, elfogadja munkatervét, 
� vezetőjét az óvodavezető bízza meg a szakmai munkaközösség kezdeményezése 

alapján, a megbízás többször meghosszabbítható. 
 

 
Dönt szakterületén 
 

� működési rendjéről, 
� a nevelőtestület által átruházott kérdésekről, 
 
 

Véleményez szakterületén 
 

� a helyi nevelési programot, 
� a Házirendet, 
� a nevelőmunkát segítő eszközök, szakkönyvek, segédletek kiválasztásában. 

 
 

A nevelőtestület által átruházott jogkör 
 

� a próbaidős pedagógus munkakörben dolgozó alkalmazottak munkájának 
véleményezése, 

� a helyi nevelési program megvalósításához szükséges eszközök, szakkönyvek, 
segédletek kiválasztása,  

� az egyes munkaközösségeket irányító vezető beosztású közalkalmazottak 
munkájának véleményezése, 

� a munkaközösségbe tartozó tagok továbbképzéséhez javaslattétel, 
� helyi szakmai, módszertani programok összeállítása, 
� a munkaközösségek tagjainak jutalmazására, kitüntetésére javaslattétel, 
� javítja az intézményben folyó nevelőmunka szakmai színvonalát, minőségét, 
� fejleszti, tökéletesíti a módszertani eljárásokat, 
� javaslatot adhat az intézményi költségvetésben rendelkezésre álló szakmai 

irányzatok felhasználására, 
� támogatja a pályakezdő pedagógusok munkáját, 
� segíti a különböző programok elkészítését, szükség szerint annak felülvizsgálatát 

és hatékonyságvizsgálatát is elvégzik. 
 
 
A szakmai munkaközösség feladatai 
 

� házi bemutatók szervezése, 
� a munkaközösség témájában a tervező, elemző, értékelő tevékenységben való 

részvétel, 
� kutatások, kísérletek segítése, megvalósítása, elemzése, értékelése, 
� a munkaközösségi tagok ön- és továbbképzése.  
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A közös szakmai munka adott részterületének magasabb színvonalú művelése 
érdekében a pedagógusok szakmai munkaközösségeket működtetnek.  
 
A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad az intézményben 
folyó nevelőmunka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. 
 
Az intézményben egy szakmai munkaközösség működik. Tagjai saját maguk alakítják 
ki működésük szabályait. Saját maguk javasolják a munkaközösség vezetőjét, akit az 
óvodavezető bíz meg határozott időre, legalább egy nevelési évre, és amely megbízás 
többször is hosszabbítható.  A szakmai munkaközösség éves munkaterv alapján 
dolgozik. A munkaközösség vezetőjének legalább évente, a nevelőtestületi értekezleten 
beszámolási kötelezettsége van. 
 
 
A szakmai munkaközösségek tevékenysége 
 

� Javítják az intézményben folyó nevelőmunka szakmai színvonalát, minőségét. 
� A magas színvonalú munkavégzés érdekében fejlesztik az adott terület 

módszertanát. 
� Összegzik a működési területükkel kapcsolatos tapasztalatokat. 
� Figyelemmel kísérik a működési területükre kiírt pályázati lehetőségeket. 
� Javaslatot tesznek a költségvetés szakmai előirányzatainak felhasználására. 

 
 
A szakmai munkaközösség vezető feladatai 
 

� Összeállítja a munkaközösség éves programját, munkatervét. 
� Csoportlátogatásokat végez. 
� Bemutató-foglalkozásokat szervez. 
� A munkatervben előirányzott időben beszámol a munkaközösség munkájáról. 
� Javaslatot tehet kitüntetésre, jutalmazásra.  

 
 

5. Intézmény működési rendje 

 
A nevelési év helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg az évnyitó 
értekezleten, amit a munkatervben rögzítenek. 
 
A nevelési év rendje tartalmazza az intézmény működésével kapcsolatos legfontosabb 
eseményeket és időpontokat: 
 

� A nevelőtestületi értekezletek időpontjait, 
� Az intézményi ünnepek és rendezvények idejét és ünneplésének a módját 
� A nevelés nélküli munkanapok programját és időpontját 
� A bemutató foglalkozások/nyitott napok időpontját. 
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5.1. Nevelési év rendje 
 
szeptember 01. – augusztus 31. 
 
 
5.2. Nyári zárás eljárás rendje 
 
Időtartama négy hét, időpontját a fenntartó határozza meg. Erről minden naptári év 
február 15–ig tájékoztatjuk Önt. A nyári zárás idejére ügyelet igényelhető az erre 
kijelölt óvodában, az igényelt időszakra az étkezést a megjelölt időben ott kell befizetni. 
Az ügyeletet igénybe vevő gyermek személyi adatlapját óvodapedagógusa eljuttatja az 
ügyeletes óvodába. A nyári zárás alatt hivatalos ügyek intézésére, a fenntartóval való 
kapcsolattartás miatt minden második héten egy nap (9-13 óráig) ügyeletet tartunk. A 
pontos dátumokat a nyári zárás előtt megtalálja honlapunkon, illetve a faliújságon. 
 
5.3.Téli zárás eljárás rendje 
 
Időtartama a karácsony és újév közötti munkanapokon a fenntartó által kijelölt 
óvodában. Igény esetén a szülő erről tájékoztatást kérhet októberben az óvodatitkártól. 
Az ügyelet idejére a novemberi ebédbefizetésnél az ügyeletes óvodában kell befizetni.
 Az ügyeletet igénybe vevő gyermek személyi adatlapját óvodapedagógusa 
eljuttatja az ügyeletes óvodába. 
 
5.4. Nevelés nélküli munkanapok igénybevételének eljárás rendje 
 
Évi öt alkalommal vehetjük igénybe, ezekről az időpontokról legalább 7 munkanappal 
korábban tájékoztatjuk Önt. A nevelés nélküli munkanapok a nevelőközösség szakmai-
szervezeti fejlődését szolgálják. Ezen a napon az Ön igény esetén ügyeletet biztosít a 
fenntartó által kijelölt óvodában. Az ügyeletet igénybe vevő gyermek személyi 
adatlapját óvodapedagógusa eljuttatja az ügyeletes óvodába. Az ügyeleti napra befizetett 
étkezést a szülő kérésére az óvodatitkár irányítja át az ügyeletet biztosító óvodába. 
 
5.5.  Lecsökkent gyermeklétszámmal való működés eljárás rendje 
 
A gyermekek létszámától függően a teljes nyitva tartás alatt az óvodavezetés által 
kijelölt összevont csoporttal (csoportokkal) működünk. (pl. iskolai szünetek, tömeges 
megbetegedések, stb.) 
 
5.6. A csoport összevonás elvei, eljárás rendje 
 
Csoportot összevonni az óvodavezető utasítására lehet. Az összevont csoport 
(csoportok) az óvodavezető által kijelölt óvodapedagógusok irányításával működik. Az 
összevont csoport (csoportok) maximális létszámát a kijelölt terem nagysága határozza 
meg. 
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5.7. Napi nyitva tartás 
 
napi 12 óra: 0600 – 1800 

 
 
5.8. Ügyeleti rend  
 
reggel:   0600 – 0700 
délután:  1700 – 1800 
 
A reggeli, ill. délutáni ügyeletet minden esetben óvodapedagógusok biztosítják. Az 
ügyeletes csoportok időszakonként váltják egymást, az ügyelet helyét a hirdetőtáblán 
találhatják meg. 
 
 
5..9. Hetirend 
 
Kialakítását meghatározzák (az ide vonatkozó törvények és szakmai dokumentumok 
elvei mellett) óvodánk helyi sajátosságai, a gyermekek életkori jellemzői, a csoport 
összetétele, az óvónők szakmai elképzelései.  
 
 
5.10. Napirend 
 
Kialakítását meghatározzák (az ide vonatkozó törvények és szakmai dokumentumok 
elvei mellett) óvodánk helyi sajátosságai, a gyermekek életkori jellemzői, a csoport 
összetétele, az óvónők szakmai elképzelései.  
 
0600-0900  Folyamatos érkezés az óvodai rend zavarása nélkül, játék. 
0730-0900  Folyamatos tízórai. 
0900-1230  Az óvoda bejárati ajtaját ZÁRVA tartjuk! 

 Az intézkedés oka a már bent lévő gyermekek művelődéshez való 
jogának tiszteletben tartása.  

0900-1200  Szervezett és szabadon választott tevékenységek, egyéni fejlesztések, 
közösségi programok a csoportszobában, vagy udvaron. 

1200-1300  Ebéd (ha gyermekét ebéd után szeretné elvinni, 1230 és 13 óra közötti 
időszakban teheti meg!) 

1300-1500  Az óvoda bejárati ajtaját ZÁRVA tartjuk! 
 A csendes pihenő nyugalmának biztosítása érdekében 
1300-1500  Csendes pihenő  
1500-1600  Uzsonna 
1600-1800   Játék, szabadon választott tevékenység, esetenként egyéni fejlesztés, 

folyamatos hazamenetel az óvodai rend zavarása nélkül. 
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6.  Az alkalmazottak munkarendje 

 
Valamennyi alkalmazott köteles 10 perccel a munkakezdés előtt, a munka felvételére 
alkalmas állapotban megjelenni az intézményben. 
 
Az óvodapedagógusok munkaideje heti 40 óra, amely a kötelező órákból és a 
nevelőmunkával vagy a gyermekekkel a szakfeladatának megfelelő foglalkozással 
összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A kötelező órák számát 
jogszabály határozza meg.  
 
Az intézményben dolgozók jogállását, a szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelő 
részletes feladatait, kötelezettségeit és jogait minden dolgozó névre szóló munkaköri 
leírásban kapja meg. A munkaköri leírásokat az óvoda vezetője készíti el.  
 
Az óvodapedagógusok munkarendjét és a helyettesítési rendet az általános vezető-
helyettes állapítja meg, az intézmény zavartalan működésének érdekeit figyelembe 
véve. 
 
A pedagógiai munkát segítő alkalmazottak: a dajkák, valamint a kertész-karbantartók 
munkarendjét az óvodavezető-helyettesek, állapítják meg, egyeztetve az óvoda 
vezetőjével az intézmény zavartalan működésének az érdekeit figyelembe véve. 
 
Az óvodatitkárok és (2013. szeptembertől) az óvoda pszichológus, a gondozó- 
takarítónők és az informatikus munkarendjét az óvodavezető állapítja meg.  
 
6. 1. Az alkalmazottak távolmaradása, rendkívüli távolmaradása 
 
Az alkalmazott a munkából való távolmaradását és annak okát a törvényi előírásoknak 
megfelelően 15 nappal korábban köteles bejelenteni, rendkívüli távolmaradását és annak 
okát a lehető legrövidebb időn belül köteles jelenteni az intézmény vezetőjének vagy 
helyetteseinek, hogy gondoskodni lehessen a szakszerű és gyors helyettesítéséről.  
A távollevők helyettesítési rendjét valamennyi alkalmazott munkaköri leírása 
tartalmazza.  
 
Alapelvek 
 

� Az intézmény zavartalan feladatellátása, 
� A dolgozók egyenletes terhelése, 
� A rátermettség és alkalmasság,  
� A szükséges szakmai felkészültség, 
� A meghatározott kompetencia körök, 
� Óvodapedagógus helyettesítése esetében elsősorban a csoportban dolgozó másik 

pedagógus a kötelezett. 
Az óvodapedagógus szakszerű helyettesítése érdekében a fejlesztési naplót naprakészen 
kell vezetni és a csoportszobában kell tartani. 
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7. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

 
 
7. 1. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja 
 
A pedagógiai munka belső ellenőrzése a nevelési-oktatási intézmény valamennyi 
pedagógiai tevékenységére kiterjed. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja az 
esetlegesen előforduló hibák mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat 
megteremtése. Az ellenőrzés célja másrészről a pedagógiai munka hatékonyságának 
fokozása. 

 

7. 2. A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott 
követelmények 
 

� 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 (óvodai szülői szervezet) észrevételei kapcsán elfogulatlan 

ellenőrzéssel segítse az oktatás valamennyi szereplőjének megfelelő pedagógiai 
módszer megtalálását. 

� Biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát. 
� Támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes 

végrehajtását, megtartását. 
� Az óvodavezető, a helyettesek és a szakmai munkaközösség vezetője a 

pedagógiai munka eredményessége és az intézmény zavartalan működése 
érdekében ellenőrzi, értékeli a közalkalmazottak munkáját. Az ellenőrzési 
szempontokat, kiemelt feladatokat az éves munkaterv tartalmazza. 
 

7. 3. Kiemelt szempontok a nevelőmunka belső ellenőrzése során  
 

� a pedagógusok munkafegyelme, 
� a nevelőmunkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, 
� a terem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, 
� az óvónő-gyermek kapcsolata, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása, 
� a nevelőmunka színvonala, eredményessége. 

 
7. 4. A tanulási folyamatok a foglalkozások szervezése 
 

� előzetes felkészülés, tervezés, 
� felépítés és szervezés, 
� az alkalmazott módszerek, 
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� a gyermekek tevékenysége és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, 
magatartása az eredményesség vizsgálata, a helyi nevelési program 
követelményeinek teljesítése, 

� a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módja, minősége, 
� a gyerekek fejlődésének nyomon követése, fejlesztése. 

 
Az ellenőrzés kiterjed 

� a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre, 

� valamint a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjára, 
minőségére – az ellenőrzési terv alapján.  

 

Az intézményvezető a pedagógiai munka belső ellenőrzése céljából éves munkatervet 
készít. Az ellenőrzési tervet az óvodában nyilvánosságra kell hozni. Az ellenőrzési 
tervben szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az óvodavezető dönt. 

Az ellenőrzés tapasztalatait az érintett óvodapedagógussal ismertetni kell, aki arra írásba 
észrevételt tehet. 
A nevelési évzáró értekezletén értékelni kell a pedagógiai munka belső ellenőrzésének 
eredményeit, illetőleg az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait, megállapítva az 
esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. 
 
 
Rendkívüli ellenőrzés kezdeményezése 
 
Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet 
 

� az óvodavezető, 
� az óvodavezető-helyettes, 
� a szakmai munkaközösség,  
� a szülők közössége. 

 
Az ellenőrzés fajtái 
 

� Tervszerű, előre megbeszélt időpont és szempont szerinti ellenőrzés. 
� Spontán, alkalomszerű ellenőrzés: 

∗ a problémák feltárása, megoldása érdekében, 
∗ a napi felkészültség felmérésének érdekében. 

 

Az óvodai nevelés belső ellenőrzésének rendjét az intézményvezető tervezi és szervezi 
meg. A belső ellenőrzés az ellenőrzési terv szerint történik, amely az éves munkaterv 
része. 

Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség szerint a szakmai 
munkaközösséggel kell megbeszélni. Az általánosítható tapasztalatokat évente 
ismertetni kell, és meg kell vitatni a nevelőtestületi értekezleten. 
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Az intézményvezető, illetőleg helyettesei, valamint a szakmai munkaközösség vezetője 
szükség szerint eseti ellenőrzéseket is elrendelhetnek. 
 
 

A nevelőmunka belső ellenőrzésére jogosultak köre 
 

� Az intézmény vezetője, 
� Az intézményvezető helyettesek,  
� A szakmai munkaközösség vezető, 

 
Az intézményvezető közvetlenül ellenőrzi az általános óvodavezető helyettes, a 
tagóvoda és szakmai munkaközösség vezetők nevelő munkáját. 
 
 

A belső ellenőrzés módszerei 
 

� Beszélgetés, 
� Csoportlátogatás előre meghatározott szempontok alapján, 
� Megfigyelés, 
� Kikérdezés, 
� Szóbeli vagy írásbeli beszámoltatás, 
� Önértékelés, 
� Speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok. 
� Óvodai dokumentáció elemzése. 

 

8.  A kiemelkedő munkavégzésért járó kereset kiegészítés 

elosztásának az elvei 

 

A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítést annak a közalkalmazottnak adható, 
aki a mérési, értékelési munkában, a törvényben meghatározott módon részt vesz. 
 
Továbbá a kiemelkedő munkavégzésért járó kereset-kiegészítés összegéből részesül az a 
dolgozó, aki az intézmény éves tervében lefektetett kiemelt munkavégzésért járó 
kereset-kiegészítés szempontjainak megfelel. 
 
A kereset-kiegészítés összegének mértékéről a vezetőség véleménye alapján az 
intézmény vezetője dönt.   
 
A támogatás keretösszegét a mindenkori költségvetési törvény tartalmazza. 
 
A támogatást a fenntartó, az óvodában pedagógus munkakörben engedélyezett 
létszámnak megfelelően határozza meg. 
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Odaítélésének feltételeit nevelőtestületünk az alábbiakban állapítja meg 
 
Az óvoda egyéni arculatának, helyi programjának megvalósítása érdekében kifejtett 
magas színvonalú, illetve többletmunkavégzés elismerése feladatfinanszírozással, 
kereset kiegészítésként minőségi bérpótlék egy nevelési évre vonatkozóan adható. A 
konkrét személyekre vonatkozó döntés az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik, 
évenkénti felülvizsgálattal. 
 
 
8. 1. Az értékelés alapelvei 
 

� Szolgálja az intézmény kiválóan dolgozó pedagógusainak elismerését. 
� Segítse az intézményen belüli demokrácia erősítését, a szakmai szervezetek 

bevonásával, valamint a szülők véleményének figyelembe vételével. 
� Érvényesüljön a meghatározott bértömeg ésszerű felhasználása. 
� A minőségi munka megítélése összhangban legyen az EREDMÉNY-

EREDMÉNYESSÉG TELJESÍTMÉNY mérésével. 
 

8. 2. Célja 
 

� A HNP és az Éves terv tartalmával, céljaival összhangban lévő feladatok magas 
színvonalúan végzett tevékenységét erősítse. (adott esetben a pedagógusok és 
óvodai alkalmazottak szabadidejét is igénybevevő- végzésének elismerését). 

� A munkateljesítmény ösztönzése. 
 

 
8. 3. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés elvei 
 

� a szakmai munkaközösségekben, team-ben való aktív, alkotó részvétel, 
� írásbeli feladatok elkészítésének igényessége: elemzése, összegzése, átfogó, 

óvoda arculatára szabott, minőségfejlesztést eredményez, 

� igényes, naprakész tanügy- igazgatási dokumentáció vezetése, 

� tevékeny részvétel a szakmai munka tartalmi megújításában: a HNP- beválás 
folyamatos vizsgálatában, 

� az óvoda kapcsolatrendszerének működtetésében betöltött kiemelkedő szerep, 
intézményünk magas színvonalú képviselése az óvodán kívüli rendezvényeken 
és a médiában, 

� az óvodánk érdekeinek megfelelő tanulmányok folytatása illetve sikeres 
befejezése, 

� továbbképzéseken, módszertani rendezvényeken, szakmai konzultációkon való 
részvétel, eredményeinek, szakmai tapasztalatainak magas színvonalú és 
hatékony intézményi hasznosítása, 

� pályázatokon való aktív részvétel, 

� bemutató tevékenységek, előadások tartása.  

� egymás szakmai tevékenységének, gyakorlati munkájának megismerése 
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� az óvoda egyéni arculatának, jó hírnevének alakításában való aktív részvétel, 

� az intézményi Helyi Nevelési Program megvalósításában kifejtett magas 
színvonalú munka, 

� szakmai munka kiemelkedő szintű - hosszú távú - teljesítése, 

� többletmunka, többletfeladat vállalása, végzése. 
� szakmai munkaközösségekben aktív részvétel, kerületi és óvodai bemutatók 

tartása, 

� pályázatok elkészítése, 

� szakmai önfejlesztés igénye, továbbképzéseken részvétel, új pedagógiai, 
módszertani eljárásokra nyitottság, ezek alkalmazása a gyermekek fejlesztése 
érdekében, 

� pozitív emberi magatartás, kapcsolatalakító képesség (gyerekekkel, szülővel, 
munkatársakkal) konfliktuskezelések pozitív irányítása, segítségnyújtás, 
munkafegyelem. 

 
 
Döntésének előkészítésében, véleményezési és javaslattevő jogkörrel részt vesznek 
 

� vezető helyettesek 
� munkaközösség-vezető 

 
 
A javaslattétel időpontja 
 
Az óvodánkban már hagyományos csapatépítő tréning (április vége) előtt 30 nappal, 
írásos javaslatok átadása a vezető részére. Átadás a csapatépítő tréningen, a 
hagyományok megtartásával (Árnyas Díj, óvodánk által meghatározott speciális 
körülmények, stb.) Javaslattételi lehetőséggel élhet minden alkalmazott a kidolgozott 
elvek alapján.  
Az egész éven át tartó plusz feladatokért járó kereset kiegészítésre a nevelési évet 
megnyitó értekezleten van lehetőség (jelölés, vállalás). A megbízás egy nevelési évre 
szól és meghosszabbítható. 
Bármikor, bizonyos időszakban való többlet teljesítmény jutalmazására, annak mértéke 
alapján lehet pályázni (beszoktatási időszak, kerületi pedagógiai tevékenységben való 
kimagasló teljesítmény, stb.). 
 
 
Nem részesülhet kereset-kiegészítésben, aki a megelőző nevelési évben 
 

� fegyelmi büntetésben részesült, 
� igazolatlanul távolmaradt, 
� munkafegyelme nem megfelelő, 
� ha igazolt távollétének időtartama meghaladta a 30 munkanapot. 
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Egyéb szabályok 
 

� bizonyítási idő- egységesen 1 év (új kolléga és GYES-ről visszatérő kolléga 
esetében is) 

� ha a felsorolt szempontok közül legalább 3 feltételnek megfelel 
� a külön díjazásos megbízatások végzése nem szempont a megállapításnál 
� egy nevelési évre szól, meghosszabbítható. 
 
 

Nem pedagógus alkalmazottak kereset-kiegészítésben részesülhet, ha:… 
 

� Beosztásának megfelelő magas szintű a szakmai felkészültsége. 
� Hajlandóság szakmai munkájának fejlesztésére. 
� Gyermekközpontú szemlélet a gyakorlatban. 
� Szülőkkel kialakított partneri kapcsolat. 
� Példamutató munkafegyelem, megbízhatóság, pontosság, alaposság. 
� Részvétel a helyettesítésekben, feladatvállalási készség, túlórák vállalása, 

többletmunka felajánlása. 
� Egyéniségével, emberi magatartásával hozzájárul a jó munkahelyi légkör 

kialakításához, a harmonikus együttműködéshez, életvitele példaértékű. 
 
A differenciált odaítéléséről e szabályzat alapján az óvodavezető dönt.  
 
 

9. Belépés, bent tartózkodás rendje azok számára, akik nem 

állnak jogviszonyban óvodánkkal 

 
9. 1. Tanfolyam vezetők 
 

� az óvodával kötött megállapodás értelmében a tanfolyamon részt vevő 
gyermekek fejlődéséért, testi épségéért a nevelési időn kívüli tevékenység során 
felelősséget vállalnak, 

� pedagógusi végzettséggel rendelkeznek. 
 
9. 2. Óvoda orvos, fogorvos, védőnő 
 

� a törvény által előírt vizsgálatokat elvégzik, 
� kérésre a tervezett alkalmakon kívül is ellátják az óvoda gyermekeit, 
� a vizsgálatok tervét az óvodavezetővel írásban közlik, 
� az óvodavezető évente statisztikát készít számukra. 
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9. 3. Logopédus, utazó gyógypedagógus 
 

� az EGYMI által biztosított óraszámban fejlesztik gyermekeinket, 
� betartják az óvodai Házirend és SzMSz rájuk vonatkozó pontjait, 
� aláírják az óvodában vezetett jelenléti ívet,  
� folyamatos tájékoztatási kötelezettségük van az óvodapedagógusok, a szülők és 

az óvodavezető felé az általuk gondozott gyermekek fejlődésével kapcsolatban. 
 
9. 4. Előadók 
 

� felelnek a beígért műsor színvonaláért, 
� amennyiben a beígért színvonal, tartalom nem felel meg az óvodás 

korosztálynak, a programszervező óvodapedagógus (több óvodapedagógusi 
vélemény alapján) leállíttathatja az előadást és ebben az esetben a program nem 
kerül kifizetésre. 
 

9. 5. Egyéb 
 

� az óvoda épületébe érkező bármely személyt az őt beengedő kolléga a vezetőhöz 
kíséri, aki eldönti, hogy felügyelettel, vagy a nélkül tartózkodhat az épületben. 

 
 

10. Tagintézményekkel való kapcsolattartás rendje 

 
A tagóvodákat közvetlenül a tagóvodában dolgozó vezető-helyettes irányítja. 
Gondoskodik arról, hogy a gyermekeket és a tagintézmény dolgozóit érintő 
intézkedések a tagintézménybe időben eljussanak. 
Heti rendszerességgel az ellátandó feladatok függvényében és szükség szerint a vezető, 
illetve az általános vezető-helyettes a tagóvodában tartózkodik. 
A vezető-helyettesek segítik az átjárhatóságot és a kapcsolattartást a székhely és a 
tagóvodák alkalmazottai között. 
 
 
A nevelőtestület közös programjai 
 

� Nevelőtestületi Értekezletek 
� Házi Bemutatók, hospitálások 
� Összevont szülő szervezeti értekezletek 
� Alkalmazotti értekezletek 
� Heti megbeszélések, értekezletek 
� Tanulmányi kirándulások 
� Csapatépítő tréningek 
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11. A vezetők és a Szülői Szervezet közötti kapcsolattartási 

rend 

 
Szükséges, hogy a szülők ismerjék az óvoda nevelési törekvéseit és programját. 
 
A szülők jogos igénye, hogy gyermekük óvodai életéről, képességei fejlődéséről 
rendszeres felvilágosítást kapjanak, ezért a szülők tájékoztatására kiemelt gondot 
fordítunk. 
 
Kívánatos, hogy a csoportvezető óvodapedagógusok jól ismerjék a csoportjukba járó 
gyermekek családi hátterét, valamint példaértékű, segítőkész Szülői közösség jöjjön 
létre, amely jelentős támogatást nyújthat a gyermekek nevelésében. 
 
Mindezek érdekében a nevelési év során az óvodapedagógusok a Házirendben 
meghatározott számú szülői értekezletet tartanak, tájékoztatást és fogadóórát 
szerveznek. 
 
Az intézményvezető és az óvoda Szülői Szervezetének képviselője szükség szerint tart 
értekezletet, ahol az intézményvezető felkérésre tájékoztatást ad az intézmény munkájá-
ról.  
 
A Szülői közösség képviselőjét a nevelőtestületi értekezletnek azon napirendi 
pontjainak a tárgyalására, amelyek a gyermekek nagyobb csoportját érinti, meg kell 
hívni.  A Szülői közösség képviselője tárgyalási jogkörrel vesz részt az értekezleten. (A 
gyermekek nagyobb csoportja a minősített többség (66%). 
 
 
A szülői közösségének döntési jogosultsága 
 

� a szülőket anyagilag érintő ügyekben,  
� a SzüSze működési rendjének kialakításában, 
� a SzüSze munkatervének elfogadásában, 
� A SzüSze tisztségviselőinek megválasztásában valósul meg. 

 
 
A szülői közösségnek véleményezési jogosultsága 
 

� a Szervezeti és Működési Szabályzat törvény által meghatározott pontjaiban, 
� a Helyi Nevelési Program módosításainál, 
� az éves munkaterv elfogadása előtt, 
� az óvoda és a család közötti kapcsolattartás rendjének meghatározásában, 
� a Házirend törvény által meghatározott pontjaiban, 
� a felvételi bizottságban, 
� az intézményben folyó hit- és vallásoktatás helyének és idejének 
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meghatározásánál valósul meg. 
 
 
A szülői közösségnek egyetértési jogosultsága 
 

� a dokumentumokról való tájékoztatás kérés szabályozásánál,  
� a dokumentumok nyilvánosságra hozatalánál, 
� a gyermekek adatainak kezelésénél valósul meg. 

 
 

12. Külső kapcsolatok 

 
Az intézmény rendszeres munkakapcsolatot tart fenntartójával, Kispest 
Önkormányzatával (MESI). 
 
Ezen kívül feladatainak elvégzéséhez, valamint a hatékonyság fokozásához 
rendszeresen tart fenn kapcsolatot más intézményekkel: óvodákkal, általános iskolákkal, 
közművelődési intézményekkel, pedagógiai szakmai szolgáltató intézményekkel, a 
Nevelési Tanácsadóval, szakértői bizottságokkal, egészségügyi szakszolgálatokkal 
(orvos, védőnő), gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekkel és a történelmi 
egyházakkal. 
 
Az intézmény képviselete az intézményvezető jogköre és feladata (kivéve, ha hatáskörét 
másra ruházza (munkaköri leírás, eseti megbízás, stb.).  
 
 
 

13. Ünnepélyek és megemlékezések rendje, a hagyományok 

ápolásával kapcsolatos feladatok 

 

Az ünnepek és megemlékezések a helyi nevelési programban leírtak és az éves 
munkaterv alapján történnek.  
 
Alapelv, hogy az óvodai ünnepélyek és rendezvények mindenkor a gyermekek életkori 
sajátosságaihoz igazodjanak. 
 
Minden óvodai dolgozónak kötelessége az ünnepi készülődésben és az ünneplésen részt 
venni, az alkalomhoz illő öltözékben. 
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14. Intézményi óvó-védő előírások 

 
 

� Az óvoda helyiségei, berendezései, eszközei, játékai vásárlásakor, 
elhelyezésekor, átrendezésekor fontos szempont a biztonság megőrzése, a testi 
épség és egészség megóvása, különös tekintettel a sajátos nevelési igényű 
gyermekekre.  

� A gyermekekkel az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó 
előírásokat, a veszélyforrásokat, a tilos és elvárható magatartásformákat az 
óvodai nevelési év kezdetén, továbbá szükség szerint a csoportnapló 
„egészségvédelem” címszava alatt meghatározott módon és helyzetekben 
életkoruknak és fejlettségüknek megfelelően ismertetni kell.  

� A balesetveszélyes körülmény esetén a munkavédelmi szabályzatban 
rögzítetteknek megfelelően kell intézkedni. 

� Minden óvodapedagógus felelős a csoportjába járó gyermekek egészségének és 
testi épségének megóvásáért. 

� A védőnők esetenként tisztasági szemlét tartanak a gyermekek körében.  
� Az óvoda dolgozói kötelesek a védőnőkkel és a gyermekorvossal 

együttműködni, a gyermekek vizsgálatának idejét a gyermekek életrendjének 
megzavarása nélkül megszervezni, a gyermekorvos és a védőnő nyugodt 
munkavégzését biztosítani.  

� Az óvoda dolgozói segítik a gyermekfogász munkáját az ellenőrzések 
szervezésében, lebonyolításában. 

� Az Árnyas Óvodában a csoportvezető óvodapedagógusok előzetesen értesítik a 
szülőket az orvosi vizsgálatok, logopédiai és egyéb olyan szűrések időpontjáról 
is, amelyekhez nem szükséges a szülők előzetes beleegyezése. A vizsgálatok, 
szűrések eredményeiről minden érintett szülő tájékoztatást kap. 

� A gyermek testi és lelki egészségének, biztonságának védelmét a Helyi 
Pedagógiai Programba foglaltak alapján az óvoda teljes nyitva tartásában 
biztosítjuk. 

� Az óvodába beteg, gyógyszert szedő, még lábadozó gyermek saját és a többi 
gyermek egészségének megőrzése érdekében nem jöhet be.  

� Hajtetvesség esetén a fertőzött gyermeket a megfelelő kezelések után, csak a 
szülő írásbeli felelősség vállalása után veszünk be az óvodába. A szülő ezt az 
igazolást a gyermekét átvevő óvodapedagógusnak köteles átadni, aki a gyermek 
hajának ellenőrzésére jogosult. Az ellenőrzést diszkréten végzi el. 

� A gyermekek számára az óvodában napi háromszori étkezés biztosított. A 
szolgáltató által biztosított élelmiszerekből vett megfelelő mennyiségű 
ételmintát 72 órán át megőrizni az óvoda kötelessége /ÁNTSZ/. 

� A gyermekek az óvodában tízórait kapnak, ezért kérjük a szülőket, hogy 
otthonról ne engedje el gyermekét reggeli nélkül. 

� Amennyiben a gyermek ételallergiás, ellátására csak az „Óvodai ételallergiás 
gyermekek ellátásának szabályzata” által meghatározott feltételek betartásával 
van lehetőség. 

� A gyermek ruházata legyen praktikus, kényelmes, tiszta, az időjárásnak 
megfelelő. 
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� Higiéniai és egészségügyi okok miatt a szülő feltétlenül gondoskodjon tartalék 
ruháról gyermeke számára. Az udvari játékhoz is ajánlott „játszó” ruhát 
biztosítani. 

� Legyen a gyermeknek váltó lábbelije (ez nem lehet papucs, mert baleset 
veszélyes, a sportcipők egész napos használata pedig egészségtelen). 

� A gyermekek rendszeres testedzéséhez szükséges torna felszerelést (tornacipő, 
dressz, ill. rövidnadrág, póló, zokni) jellel ellátott zsákban az arra kijelölt helyen 
kell tárolni. 

� Az ékszerek többsége balesetveszélyes (gyűrű, karkötő, nyaklánc), ezért ezek 
használata nem ajánlott, amelyre az óvodapedagógus köteles felhívni a 
figyelmet. 

� Amennyiben a gyermek az óvodába ékszerrel érkezik, A szülő köteles az 
óvodapedagógust erről tájékoztatni, de felelősséget az óvoda ennek ellenére sem 
vállal az ékszerért. 

� Az óvoda megfelelőségi jellel ellátott eszközöket, ill. játékokat biztosít a 
gyermekek számára, ezért nevelőtestületünk nem javasolja az otthoni játékok 
óvodai használatát, fokozott figyelemmel az agresszív, balesetveszélyes 
játékokra (pisztoly, kard, stb.) 

� Az otthonról behozott játékokról a szülő tájékoztassa az óvodapedagógust, aki 
ezekért a tárgyakért felelősséget nem vállal. 

� Amennyiben az egészséges életmód szokásainak támogatása érdekében 
gyümölcsöt, zöldséget vagy egyéb élelmiszert kíván behozni a szülő, azt 
megteheti a következő feltételekkel: 

� óvodapedagógusnak vagy dajkának adja át, 
� a csoport számára elegendő mennyiség legyen. 

� A születés-, és névnapok, egyéb rendezvények alkalmával igény szerint 
lehetőség van élelmiszerek behozatalára (torták, sütemények szállítását az 
étkeztető cég biztosítja, megrendelhetők az óvodatitkáron keresztül). 

� Sütemény, torta tanúsítvánnyal máshonnan is hozható. 
� A gyermekek az óvoda területéről az óvodai nevelés idejében csak szülői 

beleegyezéssel mehetnek ki.  
� Az intézmény környékén tett gyalogos sétákhoz nevelési év elején kérjük 

írásban a szülő beleegyezését. 
� A közlekedési eszközzel, távolabbra történő kirándulásokhoz minden 

alkalommal, az adott program feltételeinek írásban való ismertetése mellett, a 
szülő aláírásával engedélyezi az intézmény elhagyását gyermeke számára. 

� A gyermekek intézmény környéki séták alkalmával történő kísérése minden 
esetben csoportonként legalább egy óvodapedagógussal és egy, a nevelőmunkát 
közvetlenül segítő alkalmazottal valósulhat meg. 

� A hosszabb ideig tartó (1-1/2 napos) kirándulások alkalmával csoportonként 
minimum három óvodai dolgozó (közülük legalább egy óvodapedagógus) kíséri 
a gyermeket. A szülői kíséret a szülők önként vállalt tevékenysége, amelyről az 
óvodapedagógusok értesítik az óvodavezetőt és a csoport szülői közösségét.  

� Tömegközlekedéssel történő kirándulás esetén a szüksége felnőtt kísérők száma 
négy gyermekenként egy felnőtt. 
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15. Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 

 
� Az intézményben, a tűzvédelmi szabályzatban meghatározottak szerinti 

menekülő útvonalakat állandóan akadálymentesen kell hagyni. 
� A váratlan eseményekre való szakszerű intézkedés és viselkedés érdekében a 

menekülést az intézmény minden épületében évente legalább egyszer el kell 
gyakorolni. 

� Bomba vagy ismeretlen eredetű, gyanús idegen tárgy észlelése esetén az óvodát, 
minden bent tartózkodónak azonnal el kell hagynia.  

� A bombariadóval kapcsolatos teendőket a helyszínen tartózkodó vezető köteles 
irányítani. 

� Bombariadó esetén a Vonás utcai épületből az átvonulás a kispesti Deák Ferenc 
Gimnáziumba történik (1192 Budapest, Gutenberg krt. 6.), az Esze Tamás utcai 
épületből az Erkel Ferenc általános iskolába (1192 Budapest, Hungária u. 11.), 
míg a Corvin kőrúti épületből (Pannónia iskola 1192 Budapest, Pannónia út 12.) 

 
 
A bombariadót a vezető a rendőrségnek az alábbi adatok közlésével jelenti 
 

� az intézmény neve, pontos címe, 
� emberélet van-e veszélyben, 
� a vélt bomba által veszélyeztetett épületek, 
� a bejelentő neve, lakcíme, telefonszáma és a bejelentés időpontja. 

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

16. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával és 

tájékoztatásával kapcsolatos rendelkezés 

 
Az óvoda hivatalos szakmai alapdokumentumainak a nyilvánossága 
 
Az intézmény alapvető dokumentumai 
 

� Alapító Okirat 
� Az Árnyas Óvoda Helyi Pedagógiai Programja 
� A Szervezeti és Működési Szabályzat  
� A Házirend 
� Különös közzétételi lista 
� Éves terv  
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Az alapdokumentumok nyilvánosak, azaz minden érdeklődő számára hozzáférhetők az 
óvoda HONLAP-ján (www. arnyasovi.hu) a gyermeköltözőkben, valamint a vezetői 
irodában. Az óvoda minden épületében, jól látható helyen hirdetményt kell 
kifüggeszteni a nyilvánosságról, és a nyilvános dokumentumok hozzáférhetőségéről. Az 
alapdokumentumok hivatalos példányait az érdeklődők az intézményből nem vihetik ki. 
Az alapdokumentumok megváltoztatásának módját a dokumentumok érvényességi 
rendelkezései szabályozzák.  Az alapdokumentumok megváltozásáról az intézmény 
vezetője köteles tájékoztatni az érintetteket aktuálisan összehívott értekezleten. Az 
intézménybe újonnan beiratkozott gyermekek szülei írásbeli, lehetőség szerint 
elektronikus úton történő tájékoztatást kapnak az óvoda alapvető dokumentumaiban 
foglaltakról. 
 
 

17. Reklám tevékenység az intézményben 

 

� Az intézményben csak az egészséges életmóddal, kultúrával, a gyermekek 
fejlődésével kapcsolatos reklámok kerülhetnek ki. 

� A reklám kihelyezését az intézményvezető engedélyezi. 

� Az intézmény területén csak a vezető, illetve a vezető helyettes által 
engedélyezett (óvodai körpecséttel ellátott) reklám anyag, programajánló, stb. 
függeszthető ki. 

 

� Az intézményben, a szülők számára kihelyezésre kerülő és reklámokat 
tartalmazó papírok lejártát az erre a feladatra kijelölt dolgozó ellenőrzi és 
begyűjti azokat. 

 
 

18. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek felé 

 
 
A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek, valamint külső szerveknek adott 
mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül. 
 
Felvilágosítás adás, nyilatkozattétel esetén a következő előírásokat be kell tartani: 

� az óvodát érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve a nyilatkozat adásra az 
óvodavezető, vagy az általa megbízott személy jogosulta tájékoztatáshoz, 
nyilatkozat adásához az óvodavezető engedélye szükséges, 

� a közölt adatok szakszerűségéért, pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért 
a nyilatkozó felel, a nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell 
lenni a hivatali titoktartásra vonatkozó szabályokra, valamint az óvoda jó 
hírnevére és érdekeire, 
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� nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, 
amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az óvoda tevékenységében zavart, 
anyagi, vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a 
döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik, 

� a médiának adott nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport 
anyagát a közlés előtt megismerje, 

� kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét és 
szövegkörnyezetét, amely az ő szavait tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse. 

 

19. Hit és vallásoktatás igénylésének eljárás rendje 

    

� Az óvoda biztosítja a szülő kérése alapján a gyermek számára a történelmi 
egyházak által szervezett fakultatív hit-és vallásoktatást.  

� Ehhez szükséges az óvoda és az egyház között létrejött együttműködési 
megállapodás, az egyház által biztosított hitoktató.  

� Az óvodával kötött megállapodás alapján a hitoktatás nem zavarhatja az óvodai 
életet, a nevelés folyamatát.  

� Az óvoda biztosítja a tevékenységhez szükséges feltételeket.  
� Az óvodában, tiszteletben kell tartani a gyermekek, szülők, alkalmazottak 

lelkiismereti és vallásszabadságát.  
� A hit és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához írásban ki kell 

kérni a szülői szervezet véleményét. 
 

20. Hivatali titok megőrzése 

 
Hivatali titoknak minősül: 
 

� amit a jogszabály annak minősít, 
� a dolgozó személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok, 
� a gyermekek és a szülők személyiségi jogaihoz fűződő adatok 
� továbbá, amit az óvoda vezetője az adott ügy, vagy a zavartalan működés 

biztosítása, illetve az óvoda jó hírnevének megőrzése érdekéb,en vezetői 
utasításban írásban annak minősít. 

 
� Amennyiben adott esetben, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség 

nem áll fenn, nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali 
titoknak minősülnek, és amely nyilvánosságra kerülése az óvoda érdekeit 
sértené. 

� A hivatali titok megsértése súlyos vétségnek minősül. Az óvoda valamennyi 
dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot megőrizni. 

 



Hatályos: 2013. április 15.-től visszavonásig 

 

 

Verziószám: 6/2013.  módosított változat                                   ÁRNYAS ÓVODA SzMSz 
 

52 
 

 
 

 

21. Vagyon nyilatkozat tételi kötelezettség 
 

� Vagyonnyilatkozat tételére kötelezett az a közszolgálatban álló személy, aki - 
önállóan vagy testület tagjaként - javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre 
jogosult. 

� Feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá 
az állami vagy önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, valamint 
elkülönített állami pénzalapok, fejezeti kezelésű előirányzatok, önkormányzati 
pénzügyi támogatási pénzkeretek tekintetében. 

� A vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartására, a vagyonnyilatkozatban foglalt 
személyes adatok védelmére vonatkozó további szabályokat az őrzésért felelős 
szabályzatban állapítja meg. 

� A vagyonnyilatkozat-tétel személyi hatálya kiterjed az óvoda alkalmazásában 
álló mindazon személyre, aki döntésre vagy ellenőrzésre jogosult, azaz: 

∗ az intézmény vezetője 
∗ az intézmény vezető helyettese 

 
 
 

22. A telefonhasználat eljárásrendje 
 

� A dolgozó a mobil telefonját a gyermekekkel való foglalkozás teljes idejében, 
néma állapotban tarthatja magánál.  

� Az intézményi vonalas telefon kivételes, sürgős esetben használható magáncélra.  
� A pedagógus a gyermekek között munkaidejében mobiltelefonját magáncélú 

beszélgetésre sem a csoportszobában sem az udvaron nem használhatja.  
� A szülői hívást, akár óvodai, akár saját mobil telefonjára érkezik, csak abban az 

esetben fogadhatja, ha óvodapedagógus át tudja venni tőle a gyermekek 
felügyeletét. 
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23. MELLÉKLETEK 
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23. 3. Jegyzőkönyv és jelenléti ív 
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1. SZ. MELLÉKLET 

                         

Árnyas Óvoda            OM: 034699 
Székhely: 1192 Budapest, Vonás utca 10.         Tel/fax: 06 (1) 282-9557 
E-mail:  vonas@arnyasovi.hu                    Mobil tel: 06 30 225 1023 
Tagóvoda 1: 1192 Budapest, Esze T. utca 25.         Tel/fax: 06 (1) 282-9693 
E-mail:  esze@arnyasovi.hu                       Mobil tel: 06 30 675 0032 
Tagóvoda 2: 1192 Budapest, Corvin körút 35.         Tel/fax: 06 (1) 282-9497 
E-mail:  corvin@arnyasovi.hu                               Mobil tel: 06 30 675 0353 

Ügyiratszám: I/3/2/102-1/2013 

Jegyzőkönyv (KIVONAT) 
 

amely készült 2013. március 1.-én 8 órai kezdettel az Árnyas Óvoda Vonás utcai székhelyén, a 
Zöldlevelecske csoportban megtartott alkalmazotti értekezletén. 

 
1. Az értekezlet levezetője: Szücsné Juhász Csilla intézményvezető 

 
2. Az értekezlet jegyzőkönyvvezetője: Csató Józsefné óvodapedagógus 

 
3. A jegyzőkönyv hitelesítője: Molnár Tamásné általános vezető-helyettes 

 
4. Napirend:  

  800-  805  Az óvodai Honlap –Krizsán Gábor szülő 
  805-  815  Gyógycipők –Berend Szilvia  
  815-  900  HACCP oktatás 
  900-  945 Az alapozó terápia – Romhányi Réka 
  945-1010  Uniqa Biztosító – Nagy Zsolt tanácsadó 
1010-1100  Hor Zrt. – bemutató 
1100-1145  Tűz és munkavédelmi oktatás – Sass Sándor 
1145-1215  Minőségirányítási beszámoló – Lakicsné Paulik Csilla minőségi 
vezető 
1215-1245  EBÉDSZÜNET 
1245-1345  Tehetséggondozás – Borszékiné Sütő Piroska szakmai munkaközösség 
vezető 
1345-1500  HÁZIREND és az SzMSz – Szücsné Juhász Csilla 
intézményvezető 
1500-1600  Fotózás (honlaphoz) 
 

5. Jelenlévők névsora: 
 

1.  Ágfalvi Anna óvodatitkár 
2.  Barna Enikő óvodapedagógus 
3.  Bodainé Mészáros Mária  dajka 
4.  Borszékiné Sütő Piroska óvodapedagógus 
5.  Csató Józsefné óvodapedagógus 
6.  Csongrádi Szilvia gyógypedagógiai asszisztens 
7.  Dávidházy Judit óvodapedagógus 
8.  Feketéné Tényi Mária óvodapedagógus 
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9.  Flór Csabáné óvodapedagógus 
10.  Hajdú Ilona dajka 
11.  Hornekné Zentai Andrea dajka 
12.  Horváth Lászlóné óvodapedagógus 
13.  Kádár Gyöngyi Melinda óvodapedagógus 
14.  Katona Jánosné dajka 
15.  Kendefi Orsolya óvodapedagógus 
16.  Kovács Csabáné óvodapedagógus 
17.  Kővári Tamásné óvodapedagógus 
18.  Lakicsné Paulik Csilla óvodapedagógus 
19.  Légrády Józsefné dajka 
20.  Máray Eszter óvodapedagógus 
21.  Meder István kertész 
22.  Móczárné Sergő Katalin óvodapedagógus 
23.  Molnár Tamásné óvodapedagógus, intézményvezető 

helyettes 
24.  Nagyszeginé Pethő Andrea óvodatitkár 
25.  Pál Zsuzsanna gyógypedagógiai asszisztens 
26.  Páli Andrea óvodapedagógus 
27.  Pályi Lajos kertész 
28.  Pintér Istvánné óvodapedagógus 
29.  Rácz Krisztina óvodatitkár 
30.  Ruzsa Jánosné dajka 
31.  Sipos Nóra óvodapedagógus 
32.  Sisa Jánosné dajka 
33.  Szabó Attiláné gyógypedagógiai asszisztens 
34.  Szőke Zoltánné dajka 
35.  Szücsné Juhász Csilla intézményvezető 
36.  Takács Mária dajka 
37.  Takácsné Repka Ildikó óvodapedagógus 
38.  Tóth András kertész 
39.  Turayné Mikus Éva óvodapedagógus 
40.  Untisz Beáta gyógypedagógiai asszisztens 
41.  Varga Tiborné dajka 
42.  Viola Györgyné dajka 
43.  Völgyesiné Mrovka Darinka óvodapedagógus, intézményvezető 

helyettes 
Igazoltan távol:  
 Csongrádi Szilvia 
 Dávidházy Judit 
 Kővári Tamásné 
 Varga Tiborné 
 
 Szücsné Juhász Csilla intézményvezető: 

 
Köszönöm mindenkinek,m aki részt vett a Házirend és az Szmsz módosításában. A 
munkapéldányokat már valamennyien olvastátok. Most nézzük át végleges formájában.  
 
Felolvasom, ti közben nézhetitek a kivetítőn, ha bárkinek kiegészíteni valója van, kérem, hogy 
azonnal jelezze, ne várjuk meg a végét, ne hogy feledésbe merüljön. 
 

HÁZIREND 
Kiegészíteni valója senkinek nem volt kérlek benneteket, akinek most van megjegyezni valója, 
tegye meg. 
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Szücsné Juhász Csilla intézményvezető: 
 
Ismertetem az SzMSz-ben foglaltakat a szabályos szavazásról.  
 
A nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályban meghatározottak kivételével 
nyílt szavazással, és egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazatok egyenlősége esetén a 
vezető szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába 
kerülnek határozati formában. A testület 50+1 % esetén határozatképes. Titkos szavazás 
esetén a nevelőtestület szavazatszámlázó bizottságot jelöl ki.  
A határozatképesség szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azt: 

� akinek alkalmazotti jogviszonya szünetel 
� aki a meghívás ellenére nem jelenik meg 

Megállapítom, hogy a testület határozatképes, ha elfogadjátok, az Árnyas Óvoda éves beszámolóját, 
kézfenntartással jelezzétek. 

A testület egyhangúlag megszavazta. 
 

 
 
 

 
SZMSZ 

Kiegészíteni valója senkinek nem volt kérlek benneteket, akinek most van megjegyezni valója 
tegye meg. 

 
A testület egyhangúlag megszavazta. 

 
 
 
 

 
 

 
 
Budapest, 2013. március 1. 

 
 
 
Csató Józsefné  Molnár Tamásné  Szücsné Juhász Csilla 

jegyzőkönyvvezető  jegyzőkönyv hitelesítője  intézményvezető 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3/2013. (03.01.) számú határozat 
Az Árnyas Óvoda alkalmazotti közössége 100 %-os igenlő szavazattal elfogadta, az Árnyas Óvoda 

HÁZIREND-jét. 

4/2013. (03.01.) számú határozat 
Az Árnyas Óvoda alkalmazotti közössége 100 %-os igenlő szavazattal elfogadta, az Árnyas Óvoda SzMSz-

ét. 
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2. SZ. MELLÉKLET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

23. 2. Munkaköri leírás minták 
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3.SZ. MELLÉKLET 

KISPESTI ÁRNYAS ÓVODA 

 
A közérdekű adatok megismerésére irányuló 

kérelmek intézésének szabályzata 
 

Az intézmény OM azonosítója: 
034699 

 

Intézményvezető: 
 

……………………………………… 
Ph 

Legitimációs eljárás 
Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 

4/2013. (III. 1.) határozatszámon elfogadta: 
 

……………………………………… 
név 

Szülői szervezet nevében véleményezte: 
 
 

…………………………………….. 
név 

Intézményvezetői jóváhagyás határozatszáma: 4/a/2013. (III. 1.) határozatszámon 
Ph 
 

.............................................................................Intézményvezető aláírása 
Ph 

A dokumentum jellege: nyilvános 
Megtalálható: www.arnyasovi.hu, és az irodában 
 
Hatályos: 2013. április 15. 

Érvényes:  
A kihirdetés napjától visszavonásig 

Verziószám: 1/2013  
módosított változat 

Készült:10 példány 
IKTATÓSZÁM: I/2/1/112-1/2013 
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A közérdekű adat megismerésének szabályai 

Általános rendelkezések 

A szabályzat célja:  
1. 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 résztvevő személyeket, továbbá az adatot megismerni kívánó 
személy, illetve az adatot szolgáltató óvoda eljárási jogait, illetve kötelezettségeit.  
2. A Szabályzat rendelkezéseit a Kispesti Árnyas Óvoda kezelésében lévő adatok 
megismerésére irányuló igények esetében kell alkalmazni.  

Az eljárás megindulása és az azonnal megválaszolható kérdések 

3.1. Az eljárás a közérdekű adatmegismerésére irányuló igényre indul. Igényt nyújthat 
be bármely természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet (a 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 3.11. pontban meghatározott esetben telefonon is 
előterjeszthető. 
3.2. Amennyiben az igénylő másolatok készítésére is igényt tart, úgy igényét 
személyesen, postai úton, vagy e-mailben terjesztheti elő. 
3.3. Az igénylő igényét az eljárás teljes tartalma alatt bármikor visszavonhatja, az óvoda 
azonban jogosult a már keletkezett költségeinek megtérítését igényelni. 
3.4. Az írásban benyújtott igényben – a 3.11. 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. 

3.5. A személyesen megjelent igénylő igényét az erre a célra rendszeresített 
formanyomtatvány kitöltésével az óvodatitkár irodáján nyújthatja be. A 
formanyomtatvány mintáját a Szabályzat melléklete tartalmazza. 
3.6. Az óvodatitkár ellenőrzi, hogy az igénylő a formanyomtatványt az igény 
teljesíthetősége szempontjából megfelelően töltötte ki, szükség szerint a kitöltéshez 
segítséget nyújt. 
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3.7. Az óvodatitkár a formanyomtatványon szereplő igényt tartalmi szempontból nem 
vizsgálja, azonban a közzétett 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. 
3.8. Az óvodatitkár minden munkanap délelőtt 10 óráig soron kívül továbbítja az előző 
munkanapon érkezett igényeket az óvodavezetőnek. 
3.9. 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 igénylést az óvodavezetőnek. 
3.10. A más szervezetek által továbbított igények esetében a fenti szabályok szerint kell 
eljárni, amennyiben azok az óvoda kezelésében lévő adatok megismerésére 
vonatkoznak. 
3.11. Abban az esetben, ha az igénylő igényét az igényelt adatokkal rendelkező 
óvodában szóban (személyesen, telefonon), illetve e-mailen terjeszti elő, a szervezeti 
egység – amennyiben minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy az igényelt adat 
olyan közérdekű adatnak minősül, amelynek nyilvánosságát jogszabály nem korlátozza, 
és az igénylő sem emel a 6.3. pontban meghatározott tartamú intézkedés mellőzésével 
teljesített adatközlés ellen kifogást – az igényelt adatokat szóban, illetve e-mailen is 
közölheti. Az óvoda, az igényt és annak elintézési módját is tartalmazó ügyiratot az 
adatszolgáltatási nyilvántartás vezetése céljából megküldi a fenntartó részére. 
3.12. 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. 
 
Az igény vizsgálata 
 
4.1. Az óvodavezető a beérkezett igényeket haladéktalanul megvizsgálja abból a 
szempontból, hogy 

• a 3.4. pontban meghatározott adatokat tartalmazza-e; 
• a megismerni kívánt adatok köre pontosan meghatározható; 
• az adatok az óvoda kezelésében vannak. 

4.2. Amennyiben az igény nem tartalmazza az igény teljesítéséhez, illetve a döntéshez 
szükséges adatokat – ideértve azt az esetet is, ha az igénylő a megismerni kívánt adatot 
nem tudja pontosan megjelölni – az óvodavezető haladéktalanul felveszi a kapcsolatot 
az igénylővel és – a tőle elvárható módon és mértékben – segítséget nyújt a formailag 
megfelelő igény benyújtása, illetve a megismerni kívánt adatok körének konkrét 
meghatározása érdekében. 
4.3. Amennyiben az óvodavezető által az előző bekezdés alapján nyújtott segítség 
eredményesnek bizonyult, az igénylőt fel kell kérni, hogy az egyeztetés eredményeként 
kiegészített igényét ismételten nyújtsa be. 
4.4. 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, 
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ha az illetékes szerv nem állapítható meg, az igénylőt az igény teljesíthetetlenségéről 
kell értesíteni. 
4.5. 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 az 
óvodatitkár 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. 

 
Az igény intézése 
 
5.1. 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. 
5.2. 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. 
5.3. 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 megkeresésnek a 
szervezeti egység egy munkanapon belül köteles eleget tenni. 
5.4. 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 a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról  alapján nem korlátozott. 

5.5. 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 irataitól elkülöníti. Az elkülönített dokumentumokat 
a vezető az eljárás végeztével, a többi dokumentummal együtt küldi vissza az illetékes 
szervezeti egységhez. 
5.6. Amennyiben az óvoda azt állapítja meg, hogy az igénylő által igényelt adatok nem 
hozhatóak nyilvánosságra, ennek tényéről, okairól, továbbá az Infotv. 31.§ (1) 
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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. 
5.7. 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. 
5.8. Az elutasító intézkedés meghozatalakor minden esetben figyelemmel kell lenni az 
Infotv. 
30.§ (3) bekezdésében foglalt határidőre. 

Az adatok előkészítése átadásra 

6.1. 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. 
6.2. 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 igénylőnek is csak az anonimizált 
másolat mutatható be, ennek költségeit azonban az igénylőre hárítani nem lehet. 
6.3. Az óvoda a dokumentumok bemutatásáról, illetve a fenntartó 
önköltségszámításának rendjére vonatkozó belső szabályzatban foglaltak figyelembe 
vételével, a díjkalkulációja alapján az óvodatitkár 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. 
 
Az adatok átadása 
 
7.1. Ha az igénylő az adatokat személyesen, közvetlenül kívánja megismerni, az óvoda  
a 6.3. 
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. 
7.2. 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. 
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7.3. 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. 
7.4. Az adatok tanulmányozására – az erre a célra kijelölt helyiségben – megfelelő időt 
kell biztosítani. A bemutatott dokumentumok tanulmányozása során az óvoda 
képviselője köteles végig jelen lenni, továbbá az igénylő kérdéseire válaszolni és az 
adatok biztonságára, illetve változatlanságára felügyelni. 
7.5. 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. 
7.6. 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. 

7.7. Amennyiben az igénylő a másolatokat személyesen kívánja átvenni, az óvoda a 6.3. 
pont szerinti döntés meghozatalát követően haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az 
ügyféllel megfelelő időpont egyeztetése céljából, egyidejűleg közli a megállapított 
költségtérítés összegét. 
7.8. 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. 
7.9. Az igény teljesítéséről hozott intézkedés átadásával, valamint a másolatok 
átadásának elismerésével kapcsolatos eljárási szabályokra az előzőekben megállapított 
rendelkezések irányadók. 
7.10. 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. 
7.11. 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. 
 
Az eljárás lezárását követő intézkedések 
 
8. 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. 
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Eljárás a nem nyilvános adatokra vonatkozó megismerési igények esetében 
 
9.1. 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. 
9.2. 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. 
9.3. A döntést a fenntartó kiadmányozza, az igénylő értesítéséről az óvoda gondoskodik. 
9.4. 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. 
9.5. Amennyiben az igény teljesíthetőségéről születik döntés, az óvoda az intézkedés 
fenntartói kiadmányozását követően felveszi az igénylővel a kapcsolatot megfelelő 
időpont egyeztetése céljából. 
9.6. 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. 
9.7. Az eljárás befejezését követő intézkedésekre a 9. pont rendelkezései irányadóak. 
 
Az adatszolgáltatási nyilvántartás 
 
10.1. Az óvoda a beérkezett igényekről, az igények elintézésének módjáról, elutasító 
döntés  
esetében annak indokáról nyilvántartást vezet. 
10.2. 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. 

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. A Pest Megyei Bíróság soron kívül jár el.  
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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 …………………………………….. részére megfizetem. 

Kelt: ..................................................... 

      …………………………………………. 

        aláírás 

 
 

* 
Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén az eljáró képviselő megnevezése. 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
A közérdekű adatok megismerésének szabályzata A Kispesti Árnyas Óvoda szervezeti 
és működési szabályzatának 3. sz. melléklete. 
 
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 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. 
 
Budapest, 2013. március 1. 
 
 
       ................................................... 
        intézményvezető 
 
A szabályzat tartalmát megismertem, tudomásul vettem. 
 

Ssz. dolgozó neve beosztása 
44.  Ágfalvi Anna óvodatitkár 
45.  Barna Enikő óvodapedagógus 
46.  Bodainé Mészáros Mária  dajka 
47.  Borszékiné Sütő Piroska óvodapedagógus 
48.  Csató Józsefné óvodapedagógus 
49.  Csongrádi Szilvia gyógypedagógiai asszisztens 
50.  Dávidházy Judit óvodapedagógus 
51.  Feketéné Tényi Mária óvodapedagógus 
52.  Flór Csabáné óvodapedagógus 
53.  Hajdú Ilona dajka 
54.  Hornekné Zentai Andrea dajka 
55.  Horváth Lászlóné óvodapedagógus 
56.  Kádár Gyöngyi Melinda óvodapedagógus 
57.  Katona Jánosné dajka 
58.  Kendefi Orsolya óvodapedagógus 
59.  Kovács Csabáné óvodapedagógus 
60.  Kővári Tamásné óvodapedagógus 
61.  Lakicsné Paulik Csilla óvodapedagógus 
62.  Légrády Józsefné dajka 
63.  Máray Eszter óvodapedagógus 
64.  Meder István kertész 
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65.  Móczárné Sergő Katalin óvodapedagógus 
66.  Molnár Tamásné óvodapedagógus, intézményvezető helyettes 
67.  Nagyszeginé Pethő Andrea óvodatitkár 
68.  Pál Zsuzsanna gyógypedagógiai asszisztens 
69.  Páli Andrea óvodapedagógus 
70.  Pályi Lajos kertész 
71.  Pintér Istvánné óvodapedagógus 
72.  Rácz Krisztina óvodatitkár 
73.  Ruzsa Jánosné dajka 
74.  Sipos Nóra óvodapedagógus 
75.  Sisa Jánosné dajka 
76.  Szabó Attiláné gyógypedagógiai asszisztens 
77.  Szőke Zoltánné dajka 
78.  Szücsné Juhász Csilla intézményvezető 
79.  Takács Mária dajka 
80.  Takácsné Repka Ildikó óvodapedagógus 
81.  Tóth András kertész 
82.  Turayné Mikus Éva óvodapedagógus 
83.  Untisz Beáta gyógypedagógiai asszisztens 
84.  Varga Tiborné dajka 
85.  Viola Györgyné dajka 
86.  Völgyesiné Mrovka Darinka óvodapedagógus, intézményvezető helyettes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


