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I. Általános rendelkezések 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) általános rendelkezései, hatálya 

Az SZMSZ megismerése, betartása, betartatása kötelező érvényű az intézmény minden 

közalkalmazottjára és az intézménnyel szerződéses jogviszonyban állókra. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megismerése és betartása azoknak 

is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával. Az óvoda szolgáltatásait igénybe 

vevők teljes körére nézve kötelező.  

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézményvezető előterjesztése után a 

nevelőtestület fogadja el a szülői szervezet véleményezési jogának gyakorlása mellett.  

A Szervezeti és Működési Szabályzat a fenntartói egyetértés szükséges azokhoz a 

szakaszokhoz, amelyekben a fenntartóra többlet kötelezettségek hárulnak.  

Az SZMSZ és a hozzá kapcsolódó dokumentumok, a Pedagógiai program és a 

Házirend nyilvánosak. Megtekinthetők az óvoda nevelői szobáiban, az óvoda honlapján. 

Mindhárom dokumentumról tájékoztatás kérhető az óvoda, és a tagóvoda vezetőitől. 

1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 

Az SZMSZ meghatározza az óvodák szervezeti felépítését, az intézményi működés belső 

rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon 

rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

Az SZMSZ az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott cél- és feladatrendszer 

tevékenységeinek és folyamatainak, valamint az házirendben meghatározott működési 

folyamatok, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok 

összehangolt, racionális és hatékony megvalósulását szabályozza. 

1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere 

• 2011. évi CXC. tv. a Nemzeti köznevelésről 

• 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

végrehajtásáról 

• 1992. évi XXXIII. tv. a Közalkalmazottak jogállásáról 
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• 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 

végrehajtásáról 

• 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről  

2. Az intézmény általános jellemzői az alapító okiratnak megfelelően 

2.1. Hivatalos neve 

Zombai Körzeti Óvoda 

Rövid neve: Zombai Óvoda 

Székhelye: 7173 Zomba, Ady utca 22. 

2.2. Intézményegysége, tagintézményei 

Intézményegysége a székhelyen: 

Egységes Óvoda-bölcsőde Zomba 

2.2.1. Tagintézményei, és telephelyei: 

2.2.1.1. Zomba Körzeti Óvoda Felsőnánai Tagóvodája 

Felsőnána, Rákóczi utca 4. 

2.2.1.2. Zomba Körzeti Óvoda Kétyi Tagóvodája 

7174 Kéty, Rákóczi utca 83. 

2.3. Alaptevékenysége (alapfeladatok) 

Köznevelési feladat:  óvodai nevelés 

Az Nktv. 4. § 1. pontja alapján a köznevelési intézmény az alábbi alapfeladatot látja el:  

2.3.1. Zombai Körzeti Óvoda 7173 Zomba, Ady utca 22. székhelyintézmény 

alapfeladataként ellátja: 

a) óvodai nevelés: 

- egységes óvoda- bölcsődei intézményegységben, valamint vegyes 

életkorú óvodai csoportokban folyó, 2-6/7 éves korig, az iskolába 

lépéshez szükséges fejlettség eléréséig tartó nevelés; 

b) német nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése: 

a kisebbségi nevelés formája a 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet 1. 

számú melléklet IV. B) Kisebbségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda; 

c) a többi gyermekkel, együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai nevelése: 

(Sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges bánásmódot igénylő 

gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 

mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
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fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 

autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 

(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd 

(Nktv. 4. § 25. pontja alapján)). 

2.3.2. Zombai Körzeti Óvoda Felsőnánai Tagóvodája 7175 Felsőnána, Rákóczi u. 4. 

alapfeladataként ellátja: 

a) óvodai nevelés: 

- 3-6/7 éves korig, az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséig 

tartó nevelés,  

b) a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, 

óvodai nevelése:(Sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges bánásmódot 

igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 

mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 

vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd (Nktv. 4. § 25. pontja alapján)) 

2.3.3. Zombai Körzeti Óvoda Kétyi Tagóvodája 7173 Kéty, Rákóczi utca 83. 

alapfeladataként ellátja: 

a) óvodai nevelés: 

- 3-6/7 éves korig, az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséig 

tartó nevelés, 

b) a többi gyermekkel, gyerekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos 

nevelési igényű gyermekek, óvodai nevelése: 

(Sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges bánásmódot igénylő 

gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 

mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 

autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 

(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd 

(Nktv. 4. § 25. pontja alapján)) 

2.3.4. Valamennyi feladatellátási helyen ellátandó további feladatok 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 68. alapján szervezett óvodai 

fejlesztő program 
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3. Államháztartási szakágazati besorolás, gazdálkodása: 

851020  óvodai nevelés 

8510  óvodai előkészítő oktatás  

3.1. Alaptevékenységeinek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása 

851011  óvodai nevelés, ellátás  

562912  óvodai intézményi étkeztetés 

851000  óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

851012  sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

(Sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges bánásmódot igénylő 

gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 

mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 

autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 

(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd 

(Nktv. 4. § 25. pontja alapján)). 

562917  munkahelyi étkeztetés 

851013  Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 

3.2.  Illetékessége, működési köre 

Zomba község, Felsőnána község és Kéty község közigazgatási területe. 

3.3. Irányító szervének neve, székhelye: 

Zomba Körzeti Intézményi Társulás 

  7173 Zomba Fő tér. 1. 

3.3.1. Az alapító, fenntartó neve, székhelye: 

Zomba Körzeti Intézményi Társulás 

7173 Zomba Fő tér. 1. 

3.4. Gazdálkodási besorolása 

Önállóan működő költségvetési szerv.  

Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait Közös Önkormányzati Hivatal (7173 

Zomba, Fő tér. 1.) látja el. Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő 
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költségvetési szerv közötti munkamegosztást és a felelősségvállalás rendjét külön 

megállapodás tartalmazza. 

3.4.1. A feladatellátást szolgáló vagyon 

Zomba Község Önkormányzata törzsvagyona részét képező zombai óvoda épülete 

(7173 Zomba, Ady u. 22., hrsz. 230/1) Felsőnána Község Önkormányzata törzsvagyona 

részét képező felsőnánai óvoda épülete (7175. Felsőnána, Rákóczi utca 4. hrsz: 464) 

Kéty Község Önkormányzata törzsvagyona részét képező kétyi óvoda épülete (7174 

Kéty, Rákóczi utca 83.; hrsz.: 179/1) összes berendezési és felszerelési tárgyaival 

együtt. 

3.4.2. A vagyon feletti rendelkezési jog 

A vagyon feletti rendelkezési jog kizárólagos jogosultjai az épületek, a berendezési és 

felszerelési tárgyak tulajdonos önkormányzatai. 

Az önkormányzatok a 3.4.1 pontban megjelölt ingó és ingatlan vagyont a Zombai 

Körzeti Óvoda részére ingyenes használatba  adják. 

 

II. A működés rendje 

1. Az intézményben való benntartózkodás rendje  

A vezetők intézményben való tartózkodása 

Az intézményekben a hivatalos munkaidőben felelős vezetőnek kell az épületekben 

tartózkodni. Biztosítani kell, a vezetői feladat folyamatos ellátását. A vezető akadályoztatása 

esetén az SZMSZ-ben rögzített vezetői helyettesítési rend szerint kell eljárni.  

A pedagógusok munkarendje 

Munkaköri leírás mintájukat az 1. sz. Függelék tartalmazza 

A pedagógusok jogait és kötelességeit a köznevelési és a közalkalmazotti törvény rögzíti. A 

nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje kötelező 

óraszámból, valamint a nevelő-oktató munkával, vagy a gyermekekkel megfelelő 

foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A munkabeosztások 

összeállításánál alapelv az intézmény zavartalan feladatellátása és a pedagógusok egyenletes 

terhelése.  
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Minden pedagógusnak személyre szóló munkaköri leírása van, melyet minden év szeptember 

15.-ig aktualizálni kell. Ebben kerül meghatározásra az egy csoportban dolgozó 

óvodapedagógusok délelőttös-délutános munkabeosztása is. 

A pedagógusok napi munkarendjét, és a helyettesítési rendet az óvodavezető és a 

tagintézmény-vezetők állapítják meg. A foglalkozások, a délelőtt délutános munkarend 

elcserélését a vezetők engedélyezik.  

A pedagógus köteles munkakezdése előtt 15 perccel munkahelyén megjelenni. 

A pedagógusnak a munkából való távolmaradását előzetesen jelentenie kell, hogy feladatának 

ellátásáról helyettesítéssel gondoskodni lehessen.  

A rendkívüli távolmaradást legkésőbb az adott munkanapon foglalkozás megkezdése előtt 

negyed órával jelezni kell az intézmény vezetőjének.  

A nem pedagógus munkakörűek munkarendje 

Munkaköri leírás mintájukat az 1. sz. Függelék tartalmazza. 

A dajkák munkarendjét az óvodavezető, és a tagintézmény-vezetők állapítják meg 

A dajkák munkakezdésük előtt 15 perccel kell megjelenjenek a munkahelyükön. 

Távolmaradásukról értesíteniük kell a közvetlen munkahelyi vezetőjüket, aki tájékoztatja 

erről az óvodavezetőt. Munkaidejük, munkabeosztásuk az évente aktualizált munkaköri 

leírásuk tartalmazza. 

A gyermekek munkarendje  

A gyermekek munkarendjét, intézményi életének részletes szabályozását a Szervezeti és 

Működési Szabályzat ill. a Házirend határozza meg.  

A házirendet a tanévnyitó szülői értekezleteken ismertetni kell a szülőkkel és a beiratkozáskor 

a házirendet a szülő számára át kell adni. A szervezett foglalkozások idejének zavarása nélkül 

az óvodákban lehetőség van hitoktatás önkéntes igénybevételére. A hitoktatást az egyházi jogi 

személy által kijelölt oktató végzi.  

Különböző szolgáltatások megtartására 16.00 óra után (szülői igény alapján) külön díjazásért 

van lehetőség. 

A működés a nyári zárva tartás alatt – legfeljebb négy hétig - szünetel, ilyenkor történik az 

óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás. 
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Április 15-re a tagóvodák összegyűjtik a gyermekek elhelyezésére vonatkozó szülői 

igényeket. 

2. Óvodai beiratkozás, felvétel rendje 

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Jelentkezni a fenntartó által meghatározott 

időpontban és helyszínen lehet. A felvétel időpontját legalább 30 nappal megelőzően az 

óvodákban ki kell függeszteni és a helyben szokásos módon (plakát, szórólap, képújság, 

települési honlap) közzé kell tenni. A felvételre jelentkező gyermekek adatait a beírási 

naplóban pontosan rögzíteni kell. 

• Ha az óvodai jelentkezési kérelmet az óvoda részben, vagy teljesen elutasítja, az 

intézményvezető döntését határozatba foglalja, a döntést megindokolja. 

• A felvételnél elsőbbséget élvez a dolgozó szülő gyermeke, a védelembe vett, a 

hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. 

• Amennyiben a szülő a felvételről szóló határozattal nem ért egyet - jogorvoslattal 

élhet, 

• Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a tagóvoda vezető az dönt: 

o figyelembe véve a csoport életkori megoszlását, a halmozottan hátrányos 

helyzetű, a sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint a nemek arányát. 

A felvétel szempontjai: 

• Az egységes óvoda-bölcsődei csoportba a betöltött 2. év után elsőbbséget kell 

biztosítani felvétel esetén, ha a gyermek édesanyja munkába ál, ha a gyermek 

halmozottan hátrányos helyzetű, vagy hátrányos helyzetű, vagy védelembe vették. 

• Az óvodába csak a harmadik életévét betöltött, nappalra szobatiszta gyermek nyerhet 

felvételt. Nem megbízhatóan szobatiszta gyermeknek a tagóvoda vezető 1 hónapos 

próbaidőt határoz meg.  

• Szervi betegség esetén a gyermek kezelő szakorvosának véleménye, illetve a betegség 

jellegétől, mértékétől függően a Megyei, vagy az Országos Szakértői Bizottság 

véleménye alapján nyerhet felvételt. 

• Amennyiben a gyermek szobatiszta, a szülője dolgozik és azt az óvoda létszáma 

lehetővé teszi 3 éves kor betöltése előtt legfeljebb 6 hónappal elkezdheti az óvodát. 

Különleges gondoskodást igényl ő gyermekek felvétele esetén 

meghatározott eljárás: 

• A felvételnél, ha a tagóvoda vezetőnek tudomása van arról, hogy a beíratott gyermek 

különleges bánásmódot igényel: 
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o A beiratkozáshoz szakorvosi véleményt, és Szakértői Bizottság véleményét 

kell a szülőnek benyújtania. Amennyiben a felvételt az orvos és a bizottság 

nem támogatja, a gyermeket a megfelelő intézménybe kell irányítani. 

• Amennyiben a  különleges bánásmód iránti igény jelei az óvodába kerülés után 

jelentkeznek, a tagintézmény-vezető a megfelelő tapasztalatok beszerzése után kéri a 

illetékes szakértői bizottságok véleményét, és ezek alapján dönt a gyermek további 

óvodai ellátásáról 

3. Az óvodai nevelési év rendje 

A nevelési év: szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig tart. 

• Beosztása: 

o szeptember 1-október 31-ig befogadás/beszoktatási, felkészülési időszak 

o  november 1. – május 31-ig szervezett fejlesztőmunka 

o június 1 – augusztus 31-ig nyári időszak (nyári élet, karbantartási munkák, 

szabadságolások). 

Nevelés nélküli napok, tanév értékelése, új tanév megnyitása: 

o Az óvodák évente öt nevelés nélküli munkanapot vehetnek igénybe a fennálló 

rendelkezés alapján.  

o A nevelés nélküli munkanapok számát az intézmény az éves munkatervében 

rögzíti és igénybevételét az óvoda legalább 7 nappal előre jelzi a szülőknek. Az 

óvodai ellátást igénylő gyermekek számára a nevelés nélküli munkanapokon az 

óvoda összevont csoportban szükség esetén ügyeletet biztosít. 

o Az óvoda nevelőtestülete az adott tanév munkáját június 20-ig a tanévzáró 

értekezleten értékeli.  

o Az új tanév megnyitása, a munkaterv elfogadása, a feladatok meghatározása, 

augusztus 20 - 31-ig történik.  

4. A gyermekek fogadása (nyitva tartás) 

Minden tagóvoda hétfőtől péntekig, heti 5 napos munkarendben dolgozik. 

A nyitvatartási idő, napi 10 óra, reggel 7.00 órától - 17 óráig 

A gyermekeket 7.00 órától óvodapedagógus fogadja. 

Az óvoda reggel 0630 – 0700-ig felkészül a gyermekek fogadására, 1700 – 1800 – ig 

pedig az óvoda takarítása folyik. 



Zombai Körzeti Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 

 11 

A nevelőmunka az óvodában folyamatosan szervezett tevékenységek során valósul 

meg. 

A gyermekek napirendjét a csoportnaplóban rögzíteni kell. A napirendet úgy kell 

kialakítani, hogy a szülők az óvodai tevékenység zavarása nélkül hazavihessék 

gyermeküket. A napirendről a szülőket tájékoztatni kell. 

Az óvodák napirendje az intézmény óvodáiban a helyi körülményeknek és a személyi 

feltételeknek megfelelően folyamatos, illetve szakaszos. Az óvodáskorú gyermek 

legfontosabb tevékenysége a játék, ezt a napi tevékenységek szervezésekor szem előtt 

kell tartani. 

A tevékenységeknek nincsenek meghatározott időkeretei, így a gyermekek 

fejlesztéséhez minden lehetőséget ki kell használni, ehhez a fejlesztéshez minden 

gyermek számára biztosítani kell a megfelelő tapasztalatszerzési lehetőségeket. 

5. Az intézménnyel jogviszonyban nem állók belépése , benntartózkodása 

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a 

következők szerint történhet: 

• külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az óvodákban a gyermeket hozó és az 

elvitelére jogosult személy az erre szükséges időtartamig. 

• felújítást, külső karbantartást végző személy, óvodavezetői engedéllyel 

• a települést érintő nagyszabású rendezvény (pl: falunapok, szüreti felvonulás stb..), a 

fenntartó hozzájárulásával, a vonatkozó jogszabályok – dohányzási tilalom – 

betartásával. A hozzájárulást a rendezvény szervezője köteles beszerezni. A rendezvény 

alatti jogszabálysértésért az intézmény felelősséget nem vállal. 

• az intézményben engedéllyel tartózkodóknak kötelességük betartani az óvoda 

szabályzataiban előírtakat. 
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6. Az intézmény vezetési szerkezete 

Az intézmény élén óvodavezető áll. Általános helyettese az óvodavezető-helyettes. A 

tagintézmények élén tagintézmény-vezetők állnak. Az egységes óvoda-bölcsődei 

intézményegység szakmai vezetője a gondozónő. 

 

 

Óvodavezető 

 

Óvodavezető-helyettes 

 

Zombai Körzeti Óvoda 

 

Intézményegység-vezető  Tagóvoda-vezető  Tagóvoda-vezető 

Egységes Óvoda-bölcsőde Felsőnánai Tagóvoda Kétyi Tagóvoda 

Óvónők  Óvónő    Óvónő    Óvónő  

Dajkák  Dajka    Dajka    Dajka 

 

7. A vezetők helyettesítési rendje 

Az óvodavezető akadályoztatása esetén – azonnali döntést nem igénylő kizárólagos 

hatáskörben, teljes felelősséggel az óvodavezető- helyettes helyettesíti. Az óvodavezető tartós 

távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogköreként fenntartott hatásköröket is. Tartós 

távollétnek minősül a legalább kéthetes, folyamatos távollét.  

Az óvodavezető helyettesesítése az alábbiak szerint és az alábbi sorrendben történik: 

1. óvodavezető helyettes 

2. Felsőnánai tagóvoda-vezető 

3. Kétyi tagóvoda-vezető 

A székhelyen a vezetők munkarendjét úgy kell megszervezni, hogy a teljes nyitva tartási 

időben a vezető vagy a vezető helyettes benntartózkodása biztosított legyen.  

A tagintézményekben a tagintézmény-vezetőt távolléte esetén a csoportban lévő 

óvodapedagógus helyettesíti. 
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8. A vezetők közötti feladatmegosztás rendje 

Óvodavezető: 

Kizárólagos jogkörébe tartozik a nevelőtestület vezetése 

- a pedagógiai munka ellenőrzése, irányítása 

- a tanügy-igazgatási döntések meghozatala 

- a munkáltatói, gazdálkodási és kiadmányozási (aláírási) jogkör gyakorlása 

- az intézmény képviselete 

- a gyermekvédelmi munka irányítása 

- a munka és tűzvédelmi - a rendszeres egészségügyi felügyelet megszervezése 

Az intézményvezető felel: 

- az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, 

- a takarékos gazdálkodásért, 

- a pedagógiai munkáért, 

- az óvoda minőségbiztosítási rendszerének működéséért, 

- az óvoda ellenőrzési, mérési, értékelési tevékenységének megszervezéséért 

- a gyermek és ifjúság védelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, 

- a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért 

- az Esélyegyenlőségi intézkedési tervben foglaltak megvalósításáért 

- az Óvodai fejlesztő program (IPR) működtetéséért 

- a gyermekbalesetek megelőzéséért, 

- a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, 

- az intézmény védő, óvó előírásainak betartatásáért, 

- a rendkívüli események, bombariadó esetén szükséges teendők megszervezéséért, 

- a pedagógusi középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terv 

elkészítéséért, 

- a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért. 

Az intézményvezető feladata továbbá: 

- a nevelőtestületi értekezlet és az alkalmazotti közösség értekezletének előkészítése, 

vezetése, 

- a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése, 

- a nevelőmunka irányítása és ellenőrzése, 

- a költségvetés tervezési feladatainak ellátása, 
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- a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges 

személyi és tárgyi feltételek biztosítása, 

- a költségvetés felhasználásáról hiteles információ szolgáltatása 

- a munkavállaló érdekképviseleti szervekkel, a szülői szervezetekkel való 

együttműködés, 

- a kötelezettségvállalási, munkáltatói, kiadmányozási jogkör gyakorlása, 

- az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben való döntés, amelyet 

jogszabály vagy közalkalmazotti szabályzat  nem utal más hatáskörbe, 

- a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartása a közalkalmazottak 

foglalkoztatására, élet - és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben, 

- az intézmény külső szervek előtti teljes képviselete azon lehetőség 

figyelembevételével, hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti vagy állandó 

megbízást adhat, 

- a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt- és át nem ruházott feladatok ellátása, 

Az intézményvezető-helyettes: 

Az intézményvezető helyettes megbízását a nevelőtestület véleményének 

figyelembevételével az intézményvezető adja. Megbízást az intézmény határozatlan 

időre kinevezett pedagógusa kaphat. A megbízás határozott időre szól. 

Vezetői tevékenységét az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi. Az 

intézményvezető akadályoztatása esetén ellátja a helyettesítését. 

A nevelési területen közreműködik az intézményvezető által megállapított tevékenység 

irányításában. 

Az intézményvezető helyettes felel: 

- a nevelőmunka és a dokumentumok ellenőrzéséért, értékeléséért, fejlesztéséért, az 

intézményvezető útmutatása alapján 

- a házi továbbképzések megszervezéséért, levezetéséért, 

- a szakmai munkaközösségek működésének segítéséért, 

- a minőségbiztosítási tevékenység szervezéséért, irányításáért, segítéséért 

- a tagóvoda munkájának irányításáért, 

- részletes faladatait a munkaköri leírás határozza meg./ SZMSZ/ 

- a hozzárendelt folyamatok működtetéséért 

Tagóvoda vezető: 

A tagóvoda vezető megbízását az adott óvoda összalkalmazotti véleményének 

figyelembevételével, az intézményvezető adja. Megbízást az intézmény határozatlan időre 
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kinevezett pedagógusa kaphat. A megbízás határozott időre szól. Vezetői tevékenységét az 

intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi. 

Tagóvoda vezető felel: 

- a tagóvoda munkájának irányításáért, ellenőrzéséért, értékeléséért, 

- a tagóvoda minőségbiztosítási tevékenységének működtetéséért, 

- ünnepek, rendezvények szervező munkájának irányításáért, 

- a tagóvoda szülői szervezetének segítéséért, 

- a helyettesítések megszervezéséért, 

- az előírások és a pedagógiai munka szakszerű ellátásáért, ellenőrzéséért, 

- az intézményvezető információinak dolgozók számára történő továbbadásáért, 

- az intézményvezető tájékoztatásáért a tagóvoda eredményeiről, problémáiról, 

- a tagóvoda védő, óvó előírásainak betartásáért, 

- gyermek baleset esetén, az intézkedések meghozataláért, 

- rendkívüli esemény, bombariadó stb. az intézkedések megtételéért, 

- minden olyan kérdés megoldásáért, ami azonnali intézkedést igényel, 

- a tagóvoda vagyonvédelmének megszervezéséért. 

9. Az intézményvezet ő által leadott hatáskörök 

Az intézményvezető a tagintézmény-vezetők részére az alábbi hatásköröket adja át: 

• A tagintézmény szakmai vezetése 

• A tagintézmény saját ügyeiben való képviselete 

10. A pedagógiai munka bels ő ellenőrzésének rendje 

A vezetői munka szerves részét képezik az ellenőrzési feladatok, melyek az intézmény 

valamennyi területére kiterjednek. 

 A belső ellenőrzés alapelvei 

Az ellenőrzést végző legfőbb törekvése az legyen, hogy megerősítse az ellenőrzöttekben 

mindazt, amit eredményesen végeznek. 

Arra kell törekedni, hogy az ellenőrzött reálisan értékelje önmagát, végzett munkája 

eredményességét. Ösztönözzön a hibák kijavítására, segítse elő az eredményesebb munkát. 

Az ellenőrzés után az elemzés semmiképpen sem maradhat el. Az elemzéskor az okkeresés 

legyen az egyik legfontosabb szempont. Az ellenőrzés elemzését csak kivételesen indokolt 

esetben lehet az ellenőrzés napjától eltérő napon végezni. 

A belső ellenőrzés feladatai: 
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• biztosítsa az intézmény törvényes (a jogszabályokban, az óvoda pedagógiai 

programjában és egyéb belső szabályzataiban előírt) működését; 

• segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét,  

• segítse elő az intézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését; 

• az óvodavezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a dolgozók 

munkavégzéséről; 

• feltárja és jelezze az óvodavezetés és a dolgozók számára a szakmai (pedagógiai) és jogi 

előírásoktól, követelményektől való eltérést, illetve megelőzze azt, 

• szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény működésével kapcsolatos 

belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

Az ellenőrzés végzői 

• óvodavezető, 

• óvodavezető-helyettes,  

• intézményegység vezető 

• tagintézmény-vezetők 

• munkaközösség-vezető 

A belső ellenőrzést végző alkalmazott jogai és kötelességei: 

A belső ellenőrzést végző dolgozó jogosult: 

• az ellenőrzéshez kapcsolódva az óvoda bármely helyiségébe belépni; 

• az ellenőrzéshez kapcsolódó iratokba, dokumentumokba betekinteni, azokról másolatot 

készíteni; 

• az ellenőrzött dolgozó munkavégzését előzetes bejelentés nélkül figyelemmel kísérni; 

• az ellenőrzött dolgozótól írásban vagy szóban felvilágosítást kérni. 

A belső ellenőrzést végző dolgozó köteles:  

• az ellenőrzéssel során a jogszabályokban és az intézmény belső szabályzataiban foglalt 

előírásoknak megfelelően eljárni; 

• az ellenőrzés során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni; 

• az észlelt hiányosságokat írásban vagy szóban közölni az ellenőrzött dolgozókkal és a 

saját, illetve az ellenőrzött dolgozók közvetlen felettesével; 

• hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést a közvetlen felettesétől kapott utasítás 

szerint időben megismételni. 

 

Az ellenőrzött alkalmazott jogai és kötelességei: 
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Az ellenőrzött dolgozó jogosult:  

• az ellenőrzés megállapításait (kérésére írásban) megismerni; 

• az ellenőrzés módjára és megállapítására vonatkozóan írásban észrevételeket tenni, és 

ezeket eljuttatni az ellenőrzést végző közvetlen feletteséhez. 

Az ellenőrzött dolgozó köteles:  

• az ellenőrzést végző dolgozó munkáját segíteni, az ellenőrzéssel összefüggő kéréseit 

teljesíteni; 

• a feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat azonnal megszüntetni. 

A belső ellenőrzést végző dolgozó feladatai: 

• Az ellenőrzést végző dolgozó a belső ellenőrzést köteles a jogszabályokban, az óvoda 

belső szabályzataiban, a munkaköri leírásában, az éves ellenőrzési tervben előírtak 

szerint a tanév során folyamatosan végezni. 

• Az ellenőrzések teljesítéséről, az ellenőrzés megállapításairól közvetlen felettesét 

tájékoztatnia kell. 

• Az ellenőrzés tényét és megállapításait írásba kell foglalnia, ha bármelyik érintett fél (az 

ellenőrzést végző, illetve az ellenőrzött, vagy annak felettese) kéri. 

• Hiányosságok feltárása esetén a hiányosság megszüntetésére fel kell hívnia az 

ellenőrzött dolgozó figyelmét; a hiányosságok megszüntetését újra ellenőriznie kell. 

A belső ellenőrzésre jogosult dolgozók és kiemelt ellenőrzési feladataik: 

Óvodavezető: 

• ellenőrzési feladatai az intézmény egészére kiterjednek; 

• ellenőrzi az intézmény összes dolgozójának pedagógiai, és ügyviteli és technikai jellegű 

munkáját; 

• elkészíti az intézmény belső ellenőrzési szabályzatát; 

• összeállítja az éves ellenőrzési tervet; 

• felügyeletet gyakorol a belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett. 

Óvodavezető-helyettes: 

Folyamatosan ellenőrzi a dolgozók nevelői és ügyviteli munkáját, ennek során különösen: 

• a szakmai munkaközösség vezetőjének tevékenységét; 

• a pedagógusok munkavégzését, munkafegyelmét; 

• a pedagógusok adminisztrációs munkáját (dokumentációt (naplók, törzslapok stb.) 

• a pedagógusok nevelő-oktató munkájának módszereit és eredményességét; 

• a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. 
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Tagintézmény-vezető 

• ellenőrzési feladatai a tagintézmény egészére kiterjednek; 

• ellenőrzi a tagintézmény összes dolgozójának pedagógiai, és ügyviteli és technikai 

jellegű munkáját; 

 

Munkaközösség-vezető 

Folyamatosan ellenőrzi a szakmai munkaközösségbe tartozó pedagógusok nevelő-oktató 

munkáját.  

Az óvodavezető egyes esetekben jogosult az intézmény dolgozói közül bárkit meghatározott 

céllal és jogkörrel felruházva belső ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. 

Az egyes tanévek/nevelési évek ellenőrzési feladatait, ezek ütemezését, az ellenőrzést végző, 

illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az intézményi munkaterv „Belső ellenőrzés” 

fejezete határozza meg. A belső ellenőrzési terv elkészítéséért az óvodavezető a felelős. 

Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során: 

• a pedagógusok munkafegyelme, 

• a foglalkozások pontos megtartása, 

• az adminisztráció pontossága, 

• a csoportszoba rendezettsége, tisztasága, dekorációja, 

• a gyermek illetve a gyermek-pedagógus kapcsolat minősége, a gyermeki személyiség 

tiszteletben tartása, 

• a nevelő munka színvonala a foglalkozásokon 

• a foglalkozásra történő előzetes felkészülés, tervezés, 

• a foglalkozás felépítése és szervezése, 

• a foglalkozáson alkalmazott módszerek  

Az ellenőrzés formái: 

• beszámoltatás  

• foglalkozás látogatása 

• dokumentumelemzés 

• értekezleteken való részvétel 

• tanügyi dokumentumok ellenőrzése. 

A visszacsatolás formái és fórumai: 

• intézményvezető tájékoztatása 



Zombai Körzeti Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 

 19 

• munkaközösségi, nevelőtestületi értekezletek 

 

A pedagógus munka értékelésének szempontjai: 

A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés megállapításának feltételei 

A rendelkezésre álló keretet az érvényes jogszabálynak megfelelően egy v. több havi, 

határozott idejű kereset-kiegészítés formájában használható fel. 

A kereset-kiegészítés megállapításának feltételei: 

Alapfeltétel: az alapfeladatok jó színvonalú, eredményes ellátása; a minőségcélok 

megvalósulásának tevékeny segítése, elkötelezett szakmai tevékenység. 

Az alapfeltételek teljesülése esetén a kereset-kiegészítés további feltételei: 

• Aki munkáját kiemelkedő színvonalon példás munkafegyelemmel látja el 

• a pedagógiai program megvalósításáért felelősséggel dolgozik 

• a hátrányos helyzetű gyerekeket felzárkóztatva az átlagosnak megfelelő vagy annál 

magasabb szintre juttatja őket  

• gyermekvédelmi tevékenysége kimagasló 

• a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel kiemelten foglalkozik 

• bemutató foglalkozásokat szervez és tart 

Aki nevelőmunkája:  

• közösségteremtő, fejlesztő tevékenységben eredményes; munkája az óvodai közélet 

minőségét emeli, 

• rendszeresen közvetlen kapcsolatot tart fenn a családokkal a gyermekek nevelése 

érdekében. 

Aki a tartalmi munka megújításában aktív szerepet vállal: 

• szakmai munkájának színvonalát rendszeres önképzéssel emeli, 

• intézményi programokat szervez, rendez, 

• pályázatokat nyújt be (tárgyi feltételek fejlesztésére is), 

• nagyfokú önállóság jellemzi, képes megújulni. 

Aki az intézmény hagyományainak kialakításában, továbbvitelében részt vállal: 

• községi és intézményi rendezvényeken munkájával hozzájárul az intézmény jó 

hírnevének ápolásához, 
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• kiállítások, bemutatók, ünnepélyek, kulturális rendezvények, koncertek szervezésében, 

lebonyolításában. 

Aki kiemelkedő munkát végez a gyermekek szabadidős tevékenységének szervezésében 

és lebonyolításában: 

• Kirándulások, kulturális rendezvények lebonyolítása szervezése. 

11. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 

INTÉZMÉNYVEZETÉS 

Az intézmény vezetőjének munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő 

tevékenységet) vezető beosztású munkatársak, valamint a szakmai munkaközösség vezetője 

segíti. 

A rendszeresen megbeszéléseket az intézmény vezetője hívja össze, és ő vezeti a 

megbeszélést.  

 

Vezetői értekezletek 

A vezetőség véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik, általában havonta tart 

összejövetelt feladatorientáltan. A döntésekről, intézkedésről az óvodavezető helyettes 

feljegyzést készít. 

Az értekezlet témájától függően a vezetői értekezletre meghívhatók a nevelőtestület tagjai is.  

Azokat az információkat, amelyek nem határozat jellegűek, csak a folyamatot segítik, a 

vezetőségnek etikai kötelessége visszatartani. 

A nevelőtestület 

A nevelőtestület az óvoda pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az 

intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. 

Tagjai: 

A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus-munkakört 

betöltő alkalmazottja, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú 

végzettségű alkalmazottja. 

A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, a nevelési-

oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint e törvényben és más 

jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyebekben véleményező és 

javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

 

A nevelőtestület dönt: 
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• a pedagógiai program elfogadásáról, 

• az SZMSZ elfogadásáról, 

• a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról, 

• a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 

elfogadásáról, 

• a továbbképzési program elfogadásáról, 

• a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról, 

• a házirend elfogadásáról, 

• az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai 

vélemény tartalmáról, 

• jogszabályban meghatározott más ügyekben 

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. 

Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazatok egyenlősége esetén 

az óvodavezető szavazata dönt. 

A nevelőtestületi értekezletről az óvodavezető helyettes jegyzőkönyvet készít.  

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, és javaslatot fogalmazhat meg az intézményt érintő 

valamennyi kérdésben.  

A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból - 

meghatározott időre vagy alkalmilag - bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek 

gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre, vagy az intézményi 

diákönkormányzatra. Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles - 

a nevelőtestület által meghatározott időközönként és módon - azokról az ügyekről, 

amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár.  

 

Értekezletek: 

• tanévnyitó értekezlet  

• tanévzáró értekezlet 

• nevelési értekezlet. 

• információs értekezletek 

 

A munkaközösségek 
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Intézményi szintű munkaközösséget legalább 5 pedagógus hozhat létre. 

A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a munkaközösség 

véleményének kikérésével az intézményvezető bíz meg legfeljebb öt évre. 

Az óvodában egy munkaközösség működik. A munkaközösség éves szakmai terv alapján 

dolgozik, melyet a munkaközösség vezető készít el. 

 

A munkaközösség véleményezi  a magasabb jogszabályok alapján a nevelőtestület 

illetékességi körébe utalt alábbi jogokat: 

• a foglalkozási, illetve pedagógiai program és módosításának elfogadása; 

• a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása; 

• a házirend elfogadása; módosítása 

• az IPR programjának és módosításának elfogadása 

• a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadása; 

• a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 

elfogadása; 

• az intézményvezetői, intézményvezető helyettesi pályázathoz készített vezetési 

programmal összefüggő szakmai vélemény tartalma; 

• a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása; 

• a továbbképzési program elfogadása; 

• jogszabályban meghatározott más ügyek. 

Szakmai munkaközösség értekezletei és jellemző napirendjük: 

• rendezvények meghirdetése, lebonyolítása 

• képzések, önképzések szervezések, segítője 

• az éves munkatervben, tagintézményi feladattervben meghatározottak lebonyolítása 

•  szakmai, módszertani kérdésekben segítik az óvoda munkáját 

• részt vesznek az óvodai nevelő – oktató munka belső fejlesztésében (tartalmi és 

módszertani korszerűsítés, innováció) 

• pedagógusok továbbképzésének szervezése öntevékeny szakmai továbbképzés 

elősegítése. 

12. Az intézményi kapcsolattartás rendje és formái 

Szülői Munkaközösség 
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A szülők tagintézményenként és csoportonként SZMK tagokat választanak. A 

tagintézmények vonatkozásában a tagintézményi SZMK tagok gyakorolják a törvényben 

meghatározott jogaikat. Közvetlen kapcsolatot tartanak fenn a tagintézmény-vezetőkkel. A 

szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat képviselőik, vagy az óvodapedagógusok 

segítségével juttatják el az óvoda vezetőségéhez. 

A tagintézményi SZMK tagok alkotják az intézményi szintű SZMK-t.  

A SZMK tagjai, egy elnökből és két vezetőségi tagból álló vezetőséget választanak. 

Az SZMK akkor határozatképes, ha azon az érdekeltek több mint 50 %-a jelen van. Döntését 

nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Az SZMK vezetőségét az óvoda vezetőjének tanévenként legalább 2 alkalommal össze kell 

hívnia, és itt tájékoztatást kell adnia az intézmény feladatairól, tevékenységéről.  

Az Szülői Munkaközösség elnöke közvetlen kapcsolatot tart az intézményvezetővel. 

A szülők szóbeli tájékoztatási rendje 

A szóbeli tájékoztatás lehet csoportos és egyéni. A szülők csoportos tájékoztatásának módja a 

szülői értekezlet, az egyéni tájékoztatás a fogadóórákon történik. 

A szülők az óvoda Pedagógiai Programjáról, a Szervezeti és Működési Szabályzatáról és 

Házirendjéről az óvoda vezetőjétől, és a tagintézmény-vezetőktől kérhetnek tájékoztatást.  

A szülői értekezlet rendje 

A csoportok szülői közössége számára a szülői értekezletet a délelőttös és délutános 

óvodapedagógus együttesen tartja. A szülők a tanév rendjéről, feladatairól az év eleji 

tagintézményi szintű szülői értekezleten, a tagintézmény-vezetőktől kapnak tájékoztatást.  

Rendkívüli szülői értekezletet az óvodavezető egyetértésével az óvodavezető helyettes, a 

csoportvezető és az SZMK elnöke hívhat össze – a felmerülő problémák megoldására. 

A szülői fogadóórák rendje 

Az intézmény pedagógusai a szülői fogadóórákon egyéni tájékoztatást adnak a gyermekekről 

a szülők számára.  

A fogadóórák időpontját az éves munkatervek határozzák meg. 

Amennyiben a gondviselő fogadóórán kívüli időpontban is találkozni szeretne gyermeke 

pedagógusával, telefonon, vagy írásban időpontot kell egyeztetnie az érintett pedagógussal. 

Az IPR programjával összefüggő kapcsolattartás rendje 
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Kötelező a három havonkénti találkozó, értékelő megbeszélés az érintett szülők írásbeli 

meghívása.  

13. A nevel őtestület hatáskörébe tartozó ügyek átruházása 

A nevelőtestület csak kivételes esetekben ruházza át jogait. A jog átruházása előtt az 

óvodavezető nevelőtestületi értekezletet hív össze, ahol többségi határozattal döntenek. 

 

A nevelési évben készítendő tervekre, beszámolókra vonatkozó szabályok 

A munkatervek elkészítésének elvei: 

• Éves intézményi munkaterv: 

Az intézményvezető az intézmény feladatainak végrehajtására intézményi éves 

munkatervet készít. A munkatervet az intézmény dolgozóival ismertetni kell, valamint 

meg kell küldeni a fenntartónak. Az intézményvezető a munkaterv végrehajtását 

folyamatosan ellenőrzi és értékeli.  

A munkaterv fő tartalmi elemei: 

• Az óvodai nevelési év rendje, 

• A tárgyi és személyi feltételek, 

• Az értekezletek rendje, az ünnepélyek, rendezvények terve, 

• Az adott nevelési évre vonatkozó szakmai feladatok, az ellenőrzés terv 

• Tagintézményi munkaterv: 

• Az óvodai nevelési év tagintézményi rendje, 

• A tárgyi és személyi feltételek tagintézményi biztosítása, 

• A tagintézményi értekezletek rendje, az ünnepélyek, rendezvények terve, 

• Az adott nevelési évre vonatkozó szakmai feladatok, az ellenőrzés terv 

 

• A munkaközösség tervének tartalma: 

o Az intézményi munkaterv, célkitűzései, az azokhoz kapcsolódó, az azokat 

megvalósítandó munkaközösségi szintű tevékenységek és időterv 

o A munkaközösség által elhatározott kiemelt célok, az azokhoz kapcsolódó, az 

azokat megvalósítandó munkaközösségi szintű feladat, tevékenység és időterv. 

 

A tervek, beszámolók és a statisztikai táblák sablonjait az óvodavezető készíti el, a 

nevelőtestület hagyja jóvá. 
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A tervek elkészítésének folyamata, és időrendje: 

•••• Intézményi /tagintézményi munkaterv előterjesztés elkészítése az új tanév központi, 

helyi feladataival, az előzői évi beszámolók és a tanév rendje alapján.  

Felelős: Óvodavezető, tagintézmény-vezető 

Határidő: augusztus vége 

Jóváhagyja a nevelőtestület 

 

•••• Munkaközösségi terv elkészítése a fentiek alapján 

Felelős: munkaközösség-vezető 

Határidő: szeptember második hétfője 

Felelős: munkaközösség-vezetők 

Jóváhagyja a munkaközösség, majd az óvodavezető 

 

Beszámolók: 

•••• Intézmény/ tagintézményi beszámoló a fentiek figyelembe vételével történik  

•••• Munkaközösségi beszámolót a munkaközösség-vezető készíti el, és az óvoda-vezető 

hagyja jóvá, az éves munkatervben meghatározott határidővel. 

 

A fentieken kívül tervet és beszámolót készít és közvetlenül az óvodavezetőnek juttatja el az 

munkatervi időpontoknak megfelelően: 

•••• IPR menedzsment 

•••• Az SNI – s gyermekekkel foglalkozó pedagógus 

•••• A BTM – es gyermekekkel foglalkozó pedagógus 

•••• A gyermekvédelmi felelős pedagógus 

•••• A baleset védelemért felelős pedagógus 

 

A dokumentumokat elektronikus formában kell eljuttatni a megfelelő vezetői szintre. 

 

14.  

15. A küls ő kapcsolatok rendszere 

A külső kapcsolatok célja, formája és módja 
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Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi- és 

szociális ellátása, valamint egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn más 

intézményekkel. 

A vezetők, valamint az nevelő - oktató munka különböző szakterületeinek képviselői 

rendszeres személyes kapcsolatot tartanak a társintézmények azonos beosztású 

alkalmazottaival - meghívás vagy egyéb értesítés alapján. 

 

A pedagógiai szakszolgálatok 

Az intézmény az alapító okiratában rögzített körben integrált oktatás-nevelés keretében 

gondoskodik a különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátásáról, fejlesztéséről.  

Amennyiben a „különleges bánásmódú nevelési igény” gyanúja az intézmény pedagógusaiban 

felmerül, az intézmény vezetője a vonatkozó jogszabályban  rögzítettek szerint: 

• a Nevelési Tanácsadóhoz, ill. a Szakértői Bizottsághoz fordul segítségért. (A jellemzést 

a csoportvezető készíti el, szükség esetén a fejlesztő pedagógustól segítséget kér.) 

• amennyiben nem biztosítja a szülő a vizsgálaton való részvételt az óvodavezető a járási 

kormányhivatalhoz fordul 

• a vizsgálati eredmény megérkezése után az óvodavezető gondoskodik az abban foglaltak 

teljesítéséről, a gyerek ellátásáról 

• az óvodavezető a jogszabályban meghatározottak szerint minden évben értesíti a 

megfelelő szakszolgálatot a felülvizsgálaton résztvevő gyermekekről 

 

A pedagógiai szakmai szolgálatok 

Az intézmény szükség szerint, csak OM azonosítóval rendelkező szolgáltatóval tart 

kapcsolatot. 

 

A gyermekjóléti szolgálat 

Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és 

megszüntetése érdekében a gyermekjóléti-, és családsegítő szolgálattal, illetve a 

gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel 

és hatóságokkal.  
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Az intézmény segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól, ha a gyermeket veszélyeztető 

okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni. 

A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: 

• a gyermekjóléti szolgálat értesítése – ha az intézmény a szolgálat beavatkozását 

szükségesnek látja, 

• esetmegbeszélés – az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére, 

• a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése, 

lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget, 

• előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére. 

• az intézmény évente egy alkalommal beszámolót készít és részt vesz a jelzőrendszerrel 

kapcsolatos értekezleten 

16. Ünnepélyek megemlékezések rendje, hagyományápol ás 

A hagyományápolás célja és külsőségei 

A közösséghez tartozás tudatát, a közösségi eszmék és értékek megbecsülését a hagyományok 

közvetítik. Intézményünk tudatosan ápolja, őrzi, és folyamatosan bővíti hagyományait. 

Az intézmény eddigi hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az 

óvoda jó hírnevének megőrzése, öregbítése az óvodaközösség minden tagjának joga és 

kötelessége. A nemzeti ünnepélyek és megemlékezések rendezése és megtartása a gyermekek 

nemzeti identitástudatát fejleszti, hazaszeretetüket mélyíti.  

Az intézmény egyéb helyi hagyományai közé tartozó rendezvények a közösségi élet formálást, a 

közös cselekvés örömét szolgálják, a fiatalokat az egymás iránti tiszteletre nevelik. 
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Nemzeti ünnepeink 

Ünnepek Tagintézmény 

Március 15. Valamennyi tagintézményben 

Nemzeti összetartózás napja Valamennyi tagintézményben 

  

  

  

  

  

 

Egyéb intézményi szintű ünnepek, rendezvények: 

Ünnepek Tagintézmény 

Mikulásnap Valamennyi tagintézményben 

Karácsony Valamennyi tagintézményben 

Ovis farsang Valamennyi tagintézményben 

Gyermeknap Valamennyi tagintézményben 

A három óvoda egyesített gyermeknapja Zombai székhelyen 

A három óvoda egyesített gyermeknapja Kétyi tagóvodában 

Majális  Kétyi tagóvodában 

Anyák napja Valamennyi tagintézményben 

Évzárók csoportonként Valamennyi tagintézményben 

Márton napi lampionos felvonulás községi rendezvény 

keretében 

Valamennyi tagintézményben 

Szüreti felvonulás községi rendezvény keretében Valamennyi tagintézményben 

Béke Túra a megye közepén községi rendezvény keretében Felsőnánai Tagóvoda 

Az ünnepélyeken a intézmény dolgozóinak megjelenése kötelező. A vendégek meghívásáról a 

„vendéglista” alapján a felelős gondoskodik. 
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Az óvodai ünnepélyeken kötelező viselet 

Az intézmény ünnepélyein a pedagógusoknak és a gyerekeknek egyaránt ünneplő ruhában 

kell megjelenniük kifejezve ezzel is a tiszteletadást történelmi múltunk kiemelkedő eseményei 

vagy követésre méltó személyei iránt.  

Az ünnepélyek, megemlékezések pontos időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos részletes 

feladatokat a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg. 

17. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás r endje 

Az intézmény és az orvosi szolgálat közötti megállapodása alapján ingyenesen igénybe vehető 

szolgáltatásként biztosítja a gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletét.  

Az egészségügyi ellátást biztosító orvos munkatervet készít, a védőnőn keresztül tartja a 

kapcsolatot az óvoda vezetőségével. Előre ütemezve végzi a szűrővizsgálatokat és a 

védőoltásokat. 

A gyermekorvosi rendelőben a rendelési idő alatt orvosi ellátásban részesülhetnek a 

gyermekek. 

Az óvoda orvosi ellátás külön jogszabályokban rögzített megelőző orvosi intézkedéseket és 

szűrővizsgálatokat tartalmaz. 

Az intézmény felnőtt dolgozói részére a foglalkozás egészségügyi szolgálatról szóló törvény 

keretében foglalkozási egészségügyi orvosi ellátást biztosít. Ő végzi el a törvényben előírt 

rendszeres szűréseket is. 

Az alkalmazás egészségügyi feltételei: 

• Új belépő alkalmazottat csak munkaköri-alkalmassági orvosi vizsgálat után lehet 

munkába állítani. Vizsgálatra küldés az tagóvoda-vezető feladata. 

• Egyéb állományban foglalkoztatott alkalmazottak az egészségügyi kartonon 

meghatározott időközönként ismétlődő orvosi vizsgálaton kötelesek részt venni. 

• Az intézmény minden alkalmazottja - előírt időközönként - tüdőszűrő vizsgálaton 

köteles részt venni, a megjelenésről az igazolást az tagóvoda-vezető kell leadnia. 

Ellenőrzése minden szeptemberben az adminisztrátor feladata.  

• Évenként minden alkalmazott köteles üzemorvosi szűrővizsgálaton megjelenni. A 

figyelemfelhívás a tagóvoda-vezető feladata. 

18. Az intézményi véd ő, óvó el őírások 

Az intézmény dolgozóinak teendői baleset bekövetkezésekor 
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A gyermekek felügyeletét ellátó felnőttnek a gyermeket ért bármilyen baleset, sérülés vagy 

rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket:  

• a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges, orvost kell hívnia, 

illetve gondoskodnia kell a sérült/beteg az orvoshoz történő elszállításáról, 

• a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetni, 

• minden gyermeki balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az óvoda 

vezetőjének. 

• e feladatok ellátásában a gyermekbaleset színhelyén jelenlévő többi nevelőnek is részt 

kell vennie. 

A balesetet szenvedett gyermeket elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak 

annyit tehet, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, 

akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget. 

Az óvodában történt mindenféle balesetről, sérülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, és a Ktv. 

rendelkezései szerint kell eljárni. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és 

azt, hogyan lett volna elkerülhető a baleset.  

A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tennie a hasonló balesetek 

megelőzése érdekében, és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. 

A gyermekbalesetekkel kapcsolatos óvodai feladatok a magasabb jogszabály alapján 

• Ha bármilyen okból 3 napon túl gyógyuló baleset következett be az óvodában, a 

balesetet a felügyelő pedagógusnak jelenteni kell az tagintézmény-vezetőnek, vagy az 

óvodavezetőnek. A balesetet, annak körülményeit ki kell vizsgálni, arról 

jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv 1 példányát a gyermek szülőjének kell 

adni. 

• A súlyos balesetet az intézménynek telefonon, személyesen, vagy telefaxon azonnal 

jelenteni kell a fenntartónak. 

• Súlyos az a baleset, amely halálos, életveszélyes, az érzékelő-képesség, 

beszélőképesség elvesztését okozza, vagy torzulást, bénulást, csonkulást eredményez. 

19. Rendkívüli események esetén tett intézkedések 

Az óvoda működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem 

látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az 

intézmény gyermekeinek és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény 

épületét, felszerelését veszélyezteti. 

Rendkívüli eseménynek minősül különösen 
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- a természeti katasztrófa (pl. villámcsapás, földrengés, árvíz), 

- a tűz, 

- a robbanással történő fenyegetés. 

Amennyiben az intézmény bármely gyerekének vagy dolgozójának az óvoda épületét vagy a 

benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a 

tudomására, köteles azt azonnal közölni az intézményegység vezetőjével, illetve valamely 

intézkedésre jogosult felelős vezetővel. Az eseményről azonnal értesíteni kell az 

óvodavezetőt, az óvodavezető-helyettest. 

 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

• óvodavezető, 

• óvodavezető-helyettes  

• tagóvoda-vezető 

• intézményegység-vezető 

• intézményi munkavédelmi felelős 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell: 

• az önkormányzatot, 

• a fenntartót, 

• tűz esetén a tűzoltóságot, 

• robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 

• személyi sérülés esetén a mentőket, 

• egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófa-

elhárító szerveket, ha ezt az óvoda óvodavezetője szükségesnek tartja. 

Az épületben tartózkodó személyeket riasztani kell. A jelzés: folyamatosan tartó szaggatott 

csengetés, áramkiesés esetén kolompolás. Ezután haladéktalanul hozzá kell látni a 

veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A gyermekcsoportoknak a "Tűzriadó terv" alapján kell 

elhagyniuk az épületet. 

A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre: 

• Az épületből minden gyermeknek távoznia kell, ezért a foglalkozást tartó nevelőnek a 

csoportszobán kívül (pl. mosdóban, öltözőben stb.) tartózkodó gyerekekre is 

gondolnia kell. A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az 

épület elhagyásában segíteni kell. 
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• A gyermekeket a csoportszoba elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő 

megérkezéskor a nevelőnek meg kell számolnia. 

• Az intézmény vezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelős személynek a 

veszélyeztetett épület kiürítésével egyidejűleg - felelős dolgozók kijelölésével - 

gondoskodnia kell az alábbi feladatokról: 

o a "Tűzriadó terv"-ben szereplő kijáratok kinyitásáról, 

o a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról, 

o a vízszerzési helyek szabaddá tételétől, 

o az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 

o a rendvédelmi, illetve katasztrófa elhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, 

tűzszerészek, stb.) fogadásáról. 

A gyermekek egészségét veszélyeztető helyzetek kezelése 

Baleset megelőzéssel  

Fokozott figyelemmel 

• Intézményi állandó felügyelet biztosítása  

Biztonságos tárgyi feltételek meglétével  

• Balesetveszélyes eszközök cseréje, selejtezés utáni pótlása.  

Szűrővizsgálatokon való részvétel biztosításával 

• óvodai védőnővel történő optimális együttműködéssel  

• Az óvoda egészségügyi szolgálat éves munkaterve szerint egyeztetve (védőoltások, 

szűréseken való részvétel biztosítása). 

20. Az elektronikusan el őállított nyomtatványok használatának rendje 

Az óvoda takarékossági okokból elektronikusan tárolja az alábbi dokumentumokat: 

• intézményi munkaterv és beszámoló 

• munkaközösségi munkaterv és beszámoló 

• IPR menedzsment munkaterv és beszámoló 

• Az SNI – s gyermekek foglalkozási munkaterve és beszámolója 

• A BTM – es gyermekek foglalkozási munkaterve és beszámolója 

• A gyermekvédelmi felelős foglalkozási munkaterve és beszámolója 

• A baleset védelemért felelős foglalkozási munkaterve és beszámolója 

Elküldés – hitelesítés – kezelés - tárolás-: 

1. A terveket a tervért felelős készíti el, küldi át az ovoda@zomba.hu e-mail címre. 
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2. Az óvodavezető visszajelzi a levél és mellékletének érkezését. 

3. Az elküldés akkor helyes, ha erről elektronikus levélben visszaigazolást kap a küldő. 

4. A feladó az alábbi tartalommal kitölti a hitelesítő nyomtatványt majd kinyomtatás után 

aláírja, aláírattatja az óvodavezetővel: 

• Feladó neve 

• A e-mail küldésének időpontja 

• A visszaigazolás időpontja 

• Melléklet megnevezése 

5. Az óvodavezető a megfelelő tanévet tartalmazó mappába menti a levél tartalmát, majd 

a mentésről másolatot készít külső merevlemezre. 

6. Az óvodavezető tanév végén a terveket, beszámolókat tartalmazó mappát CD-re- 

DVD-re írja, és az irattárba helyezi el. 

A fenti elvek vonatkoznak az óvodavezető által elküldött hivatalos dokumentumokra is. 

21. Az egyéb foglalkozások célja és szervezeti form ái 

• Fakultatív hitoktatás 

• Nyelvi kuckó: 

o  Idegen nyelvi (angol) foglalkozási csoport 

• Bukfenc torna 

• Baba-mama klub 
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III.  ZÁRADÉK 

 

Jelen szabályzat 2013.04.01-től hatályos, ezzel egy időben hatályát veszíti a korábban 

érvényes SZMSZ. 

 

Elfogadta a nevelőtestület a 2013.03.28-iki ülésén. 

 

 

A nevelőtestület nevében: 

 ……………………………………………. 

 Pál Gyuláné óvodavezető 

 

Egyetértési joggal rendelkező, 

Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében: 

 

 …………………………………………… 

 Mátis Éva elnök 

 

A véleményezési joggal rendelkező 

SZMK nevében: 

 ……………………………………………. 
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Függelék 

1. A tagintézmény-vezet ők munkaköri leírás mintája 

Munkakör megnevezése:     Óvoda tagintézmény-vezető  
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: óvodavezető 
A munkakör szakmai irányítója:    óvodavezető 
Utasítást adó felettes munkakörök: 

- óvodavezető 
- óvodavezető helyettes 

A munkakörnek alárendelt munkakörök: 
- pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök 
- nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 

A munkakör célja: 
A köznevelési törvény szerint az óvoda tagintézménye vonatkozásában a 
tagintézmény-vezetői feladatok ellátása. 

Helyettesítés rendje: 
 - a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 
  - pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök. 
 - a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 

- a munkakör helyettesítésére vonatkozó szabályokat az intézmény SZMSZ-e 
tartalmazza a 20/2012. (VIII. 28.) EMMI rendelet szerint  

A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  
 - 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, 

- 20/2012. (VIII. 28.) EMMI 
 - Alapító okirat, SZMSZ,  
 - Nevelési program. 
A munkavégzés helye: 
 - az intézmény székhelye:  
Az tagintézmény-vezető a munkaköri leírásában foglaltakat 
- személyesen, az intézmény legfelsőbb vezetője útmutatása alapján a tagintézmény 
vonatkozásában, illetve 
- a további – munkakörnek közvetlenül alárendelt – vezetői munkakör(öke)t ellátó(k) 
bevonásával, a feladat ellátására történő utasítással látja el. 
A munkakör tartalma 
Vezetési feladatok 
I. Általános vezetési feladatok 
1. Alapító okirattal kapcsolatos feladatok 
- Figyelemmel kíséri az intézmény alapító okiratában foglaltakat, különös tekintettel a 
tagintézmény sajátosságaira, ha szükséges, módosítást kezdeményez. 
2. A Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatos feladatok  
- Részt vesz - az alapító okiratban foglaltak részletezéseként - az intézmény Szervezeti és 
Működési Szabályzat elkészítésében. 
- Javaslatot tesz az SZMSZ elfogadtatásáról. 
- Javaslatot tesz az SZMSZ rendszeres felülvizsgálatáról, kiegészítéséről. 
- Gondoskodik az SZMSZ az nyilvánosságáról. 
3. Házirenddel kapcsolatos feladatok  
- Gondoskodik a házirend elkészítéséről, aktualizálásáról. 
- A házirendet a nevelőtestület számára elfogadás céljából átadja. 
- Gondoskodik az SZMSZ nyilvánosságáról. 
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4. Minőségirányítással kapcsolatos feladatok  
- Meghatározza az intézmény minőségpolitikájának főbb irányait. 
- Részt vesz az intézményi minőségirányítási programmal kapcsolatos feladatokban. 
5. Adat nyilvántartás, kezelés 
- Gondoskodik a köznevelési törvényben meghatározott adatok nyilvántartásáról, kezeléséről. 
6. A meghatározó intézményi dokumentumok nyilvánossága  
- Biztosítja az SZMSZ, a házirend, a minőségirányítási program nyilvánosságra hozatalát. 
7. Munkáltatói jogkörök gyakorlása 
 - Javaslatot tesz a dolgozókkal kapcsolatos munkaügyi intézkedésekben. 
II. Az intézmény közoktatási feladataihoz kapcsolódó vezetési feladatok 
1. Nevelési programmal kapcsolatos feladatok  
- Irányítja a nevelési program elkészítésének feladatait, gondoskodik a nevelési program 
összeállításáról. 
- A nevelési programot elfogadás céljából átadja a nevelőtestület számára. 
2. Munkatervvel kapcsolatos feladatok 
- Irányítja az óvodai munkaterv elkészítését, a munkaterv keretében meghatározza a nevelési 
év rendjét. 
- A munkaterv elkészítése során kikéri a szülői szervezet véleményét. 
3. Nevelőtestülettel kapcsolatos feladatok 
- Vezeti a nevelőtestületet. 
- Előkészíti a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntéseket, megszervezi és ellenőrzi azok 
végrehajtását. 
- Irányítja és ellenőrzi a nevelő munkát. 
4. Döntési, együttműködési feladatok 
- Dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, 
vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. 
- Együttműködik a(z) 
- szülői szervezetekkel. 
5. Az óvodai foglalkozások megszervezése  
- Megszervezi az óvodai foglalkozásokat oly módon, hogy az óvoda a szülők igényei szerint 
eleget tudjon tenni az óvodai neveléssel kapcsolatos, valamint a gyermek napközbeni 
ellátásával összefüggő feladatainak. 
- Biztosítja, illetve folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy a gyermek a lelkiismereti, 
világnézeti, politikai meggyőződése megvallására, illetve megtagadására ne kényszerüljön. 
- Biztosítja, hogy a gyermeket ne érje hátrány világnézeti, lelkiismereti, politikai 
meggyőződése miatt. 
6. Egyéb feladatok 
- Gondoskodik a nemzeti és az óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó 
megszervezéséről. 
- Irányítja a gyermek-és ifjúságvédelmi munkát. 
- Irányítja a gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenységet. 
- Gondoskodik a gyermek felvételével, az óvodai elhelyezéssel, a gyermek fejlődésével, a 
működés rendjével kapcsolatos értesítési feladatok ellátásáról. 
III. Az intézmény költségvetési szervként való működéséből fakadó vezetési feladatok 
1. Az intézmény működtetése 
- A tagintézmény-vezető a tagintézmény költségvetése alapján biztosítja a működéshez 
szükséges tárgyi és személyi feltételeket. 
- A tagintézmény-vezető felelős a tagintézmény takarékos gazdálkodásáért. 
2. Költségvetési tervezéssel, beszámolással kapcsolatos feladatok ellátása 
Különösen a tagintézmény vonatkozásában: 
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- Részt vesz az intézmény költségvetési koncepciójának összeállításában.  
- Közreműködik a beszámolási tevékenységben, megadja a szakmai beszámolóval 
kapcsolatos iránymutatást. 
3. A költségvetési szervként való működéssel kapcsolatos információ-szolgáltatási 
feladatok ellátása 
- Irányítja, illetve felügyeli a tagintézmény költségvetésével, beszámolásával kapcsolatos 
információk szolgáltatását. 
- Gondoskodik a fenntartó által kért információk biztosításáról a költségvetési gazdálkodása 
során. 
5. Költségvetési ellenőrzési feladatok 
- Segíti az intézmény FEUVE rendszerének kialakítását, működtetését, fejlesztését. 
Szakmai feladatok 
I. Általános szakmai feladatok 
1. Együttműködés a szülőkkel 
- Munkája során együttműködik a szülőkkel a gyermek személyiségének fejlesztésében, 
képességeinek kibontakoztatásában. 
- A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő munkáját a gyermekközösség 
kialakítása, fejlesztése során. 
- Feladatának ellátása során köteles tiszteletben tartani a szülőnek azt a jogát, hogy vallási és 
világnézeti meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben részesülhessenek 
gyermekeik. 
2. Az egyes jogok biztosítása 
- Gondoskodik a gyermekek közoktatási törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 
- Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról. 
- Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a gyermekkel kapcsolatos döntései, 
intézkedései meghozatalakor. 
II. Részletes szakmai feladatok 
1. A gyermek nevelésével kapcsolatos feladatok 
- Óvodapedagógusként alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése.  
Ennek keretében: 
a) Gondoskodik a gyermek testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, 
személyiségének fejlődéséről,  
b) az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetíti, 
c) nevelő tevékenysége során figyelembe veszi a gyermek egyéni képességét, tehetségét, 
fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, sajátos nevelési igényét, segíti a 
gyermek képességének, tehetségének kibontakozását, illetve a bármilyen oknál fogva 
hátrányos helyzetben lévő gyermek felzárkózását társaihoz, 
d) a gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket 
átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződik; ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, 
vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megteszi, 
e) közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését 
veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében, 
f) a gyermek életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi 
együttműködés magatartási szabályait, és törekszik azok betartatására, 
g) a szülőket és a gyermekeket az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, a szülőt 
figyelmezteti, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében 
intézkedést tart szükségesnek, 
h) a szülő javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad, 
i) tevékenysége során a gyermekek és a szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja, 
j) a gyermekek részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja. 
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2. A nevelési programmal kapcsolatos feladatok 
- A nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézmény nevelési programjának tervezésében, és 

értékelésében gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat. 
- A nevelési program alapján az ismeret átadás, a nevelés módszereit megválasztja. 
- A helyi nevelési terv figyelembe vételével az alkalmazott segédleteket, eszközöket, ruházati 

és más felszereléseket kiválasztja. 
3. A gyermekek értékelése 
- Irányítja és értékeli a gyermekek tevékenységét. 
4. Munkához szükséges ismeret megszerzése 
- A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi. 
- Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítja. 
 

2. Óvodapedagógusok munkaköri leírás mintája 

Munkakör megnevezése:     óvodapedagógus 
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója:  óvodavezető 
A munkakör szakmai irányítója:     tagóvoda-vezető 
Utasítást adó felettes munkakörök: 

- óvodavezető 
- óvodavezető helyettes 

A munkakörnek alárendelt munkakörök:  
- nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 

Helyettesítés rendje: 
- a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 

- pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök. 
- a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 

- a munkakör helyettesítésére vonatkozó szabályokat az intézmény SZMSZ-e 
tartalmazza a 20/2012. (VIII. 28.) EMMI rendelet szerint  

A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  
- 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, 
- 20/2012. (VIII. 28.) EMMI 
- Alapító okirat, SZMSZ,  
- Nevelési program. 

A munkavégzés helye: 
- a tagintézmény telephelye  

Az óvodapedagógus feladatai: 
• Feladata a rábízott gyerekek nevelése és fejlesztése, a legjobb tudásának megfelelően, 

minden területre kiterjedően. 
• Feladatait a közoktatási törvényben meghatározottak szerint, az országos és helyi nevelési 

program alapján végzi önállóan és felelőséggel. 
• A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyet a 

vonatkozó jogszabályok határoznak meg. 
• Alkotó módon együttműködik a nevelőmunka fejlesztése, a nevelőtestületi egység 

kialakítása érdekében. 
• Feladata az együttműködés változatos és célszerű formájának kialakítása. 
• Köteles megtartani a pedagógusetika követelményeit, valamint a munkafegyelem és 

közösségi együttműködés normáit. 
• Életszemléletében törekedjen a pozitív beállítottságra, működjön együtt a jó munkahelyi 

légkör megteremtésében! 
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Alaptevékenysége: 
• Az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel. 

Munkaidejét és kötelező óraszámát a mindenkor érvényben lévő jogszabály alapján 
határozza meg az óvoda vezetője. 

• Felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért, nevelőtevékenysége keretében 
gondoskodjon a gyermekek testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, 
személyiségének fejlődéséről. Az ismereteket sokoldalúan és tárgyilagosan közvetítse. A 
humanista pedagógia elveivel ellentétes büntetési eljárásokat nem alkalmazhat (például: 
testi fenyítés, megfélemlítés, csoporttól való eltávolítás, alvásra, vagy étel elfogyasztására 
való kényszerítés). 

• Minden óvónőnek hivatásából eredő kötelessége, hogy fejlessze szakmai és általános 
műveltségét, tökéletesítse pedagógiai munkáját. Ennek érdekében használja fel az 
önképzésben és a szervezett továbbképzésben biztosított lehetőségeket. 

• Az érvényben lévő alapdokumentum előírásai és ajánlásai szerint megfelelően felkészül a 
tervszerű nevelőmunkára. Alkalmazza a gyermekek tevékenységéhez szükséges 
szemléltető eszközöket, segédanyagokat. Ellátja a szakmai munkával kapcsolatos 
ügyviteli teendőket. 

• Folyamatosan ellenőrzi, méri, értékeli a gyermekek teljesítményét, fejlődését, és erről a 
személyiséglapon feljegyzést készít. 

• A csoportszobában és a közös helyiségekben teremtsen esztétikus környezetet, amely 
harmonizál az óvoda többi helyiségével! 

• A külső világ tevékeny megismeréséhez gondoskodjon biztonságos, külső helyszínekről, 
kíséretről. 

• A minőségfejlesztésben aktívan vegyen részt. 
• Megfelelő felkészültséggel, felkérésre, vállaljon és végezzen a munkaközösségben 

feladatokat. 
• Kapcsolatot tart a szülőkkel, pedagógiai és egészségügyi felvilágosító tevékenységével 

hozzájárul az óvodai és a családi nevelés egységének kialakításához. A gyermekek és a 
szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja. Részt vesz az óvoda szülői 
értekezletein, megszervezi és vezeti azt, a szükségleteknek megfelelően fogadóórát és 
nyílt napot tart. A szülőket folyamatosan érdemben tájékoztatja az óvodában folyó 
nevelőmunkáról, a kisgyermek fejlődéséről. Családlátogatást végez, melyről feljegyzést 
készít. Közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermeke 
fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 

• A nevelés folyamatosságának biztosítása érdekében kapcsolatot tart az iskolai nevelőkkel. 
Az iskolaérettség megállapításához szakvéleményt készít. 

• Támogatja az orvos, a védőnő, a gyermekjóléti szolgálat munkáját. 
• Felelős a rábízott gyerekek testi épségéért, csoportját nem hagyhatja felügyelet nélkül. A 

gyermekek egészségügyi állapotáról, magatartásáról, viselkedéséről, értelmi 
képességeinek fejlődéséről a szülőt érdemben rendszeresen tájékoztatja. Együttesen 
gondoskodnak a kulturált étkezés, a nyugodt pihenés és gondozás feltételeinek 
biztosításáról. 

• A gyermek életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttatja a közösségi 
együttműködés magatartási szabályait, törekszik azok betartására. 

• Naprakészen vezeti a csoportmunkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat 
(mulasztási napló, csoportnapló, személyiséglapok). 

• Alapvető feladata a rábízott gyermek egyéni differenciált nevelése, a gyermekközösségek 
alapítása, fejlesztése. Vegye figyelembe a gyermek egyéni képességeit, tehetségét, 
fejlődési ütemét, szociokulturális helyzetét, átlagtól eltérő másságát. Biztosítsa a 
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gyermekek részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket. Feladata a 
tehetséggondozás, felzárkóztatás, a preventív nevelőmunka. 

• Köteles a balesetveszélyt elhárítani, megelőzni, a szükséges intézkedéseket ennek 
érdekében megtenni. 

• Az óvodában, olyan időpontban jelenjék meg, hogy munkaidejének kezdetekor 
munkavégzésre rendelkezésre álljon. Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem 
kezdheti meg, távolmaradását jelezze vezetőjének, kollégájának, hogy helyettesítéséről 
időben gondoskodhassanak. Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével 
hagyhatja el az óvodát. 

• A pedagógiai munkával, az óvoda ügyvitelével és működésével kapcsolatos – kötelező 
óraszámon kívüli – rendszeres, vagy esetenkénti teendőket a vezető útmutatása szerint 
végzi. 

• Óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait. A csoportszobában elhelyezett leltári 
tárgyakért és az általa használt eszközökért leltári felelőséggel tartozik. A 
munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért 
kártérítési felelősséggel tartozik. 

• Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival és munkájával, a gyermekek 
egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni. 

• Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, magánügyeit gyorsan, a 
nevelőmunka zavarása nélkül intézze el. 

 
Az óvodára háruló feladatokból az óvónő köteles az alábbi részfeladatokat 

ellátni a vezető útmutatása szerint 
Helyettesítés 
Szülői értekezlet tartása 
Előadás, beszámoló, korreferátum, gyakorlati bemutató tartása 
Jegyzőkönyvvezetés 
Az óvodai munkatervben szereplő rendezvények, szabadidős tevékenységek 
megszervezése a heti 40 órás munkaidőn felül is 
Pályázatírásban való részvétel 
Továbbtanulók segítése 
Hallgatók gyakorlatának vezetése 
Leltározás, selejtezés előkészítése 
Felkérés alapján vállalhat munkavédelmi és tűzvédelmi megbízatást 
Ifjúságvédelmi feladatokat vállalhat, mint ifjúságvédelmi felelős 

 

3. Dajkák munkaköri leírás mintája 

Munkakör megnevezése: dajka  
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: óvodavezető 
A munkakör szakmai irányítója: tagóvoda-vezető 
Utasítást adó felettes munkakörök: 

- óvodavezető 
- óvodavezető helyettes 
- tagóvoda-vezető 
- csoportvezető óvodapedagógus 

A munkakörnek alárendelt munkakörök:  
- nincs 

A munkakör célja: 



Zombai Körzeti Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 

 41 

Helyettesítés rendje: 
- a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 

- dajka 
- a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 

- dajka 
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  

- 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, 
- 20/2012. (VIII. 28.) EMMI 

 - Alapító okirat, SZMSZ,  
 - Nevelési program. 

A munkavégzés helye: 
- a tagintézmény telephelye:  

Közvetlen felettese az óvodapedagógus. Munkáját az óvodavezető által meghatározott 
munkarendben a vezető irányítása és ellenőrzése alapján, csoportmunkáját a csoportvezető 
óvodapedagógus irányítása alapján végzi. 
 
Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és 
beszédmintájával hasson az óvodás gyermekek fejlődésére! Tisztelje a gyermeket, a szülőt, 
kapcsolataira a tapintat, az elfogadás legyen a jellemző. A tudomásra jutott pedagógiai 
információkat titokként kezelje. Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az 
óvodapedagógushoz irányítsa. 
 
A dajka általános feladatai a gyermekcsoportokban: 
• A csoportvezető óvónő által meghatározott napirend szerint segítik a gyermekek 

gondozásában, öltöztetésében, a tisztálkodási teendők ellátásában. Az óvónő mellett a 
nevelési terveknek megfelelően tevékenyen részt vesz a gyermekcsoportok életében. 

• Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik,az ételeket az óvónőkkel 
együtt kiosztja., az edényeket étkezések után leszedi és a mosogatóba viszi.  

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

• A terem szellőztetéséről gondoskodik lefekvés előtt. 
• A játék- és egyéb tevékenységhez szükséges eszközök előkészítésében közreműködik, az 

óvónő útmutatásait követve. 
• A gyermekek érkezésekor és távozásakor szükség szerint segít az öltözőben. 
• Türelmes, kedves hangnemmel segíti a nevelőmunkát, a gyermekek szokásrendjének 

alakulását. 
• Az óvodai nevelés eredményességéhez munkájával nyújtson minőségi szolgáltatást. 
• Hiányzás esetén díjazás ellenében köteles helyettesíteni. 
• Az óvodában, olyan időpontban jelenjék meg, hogy munkaidejének kezdetekor a 

munkavégzésre rendelkezésre álljon. 
• Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelezze 

vezetőjének, kollégájának, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. Munkaidő 
alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát. 

• Tevékenyen vegyen részt a minőségfejlesztés megvalósításában. 
• Alkotói módon működjön együtt az óvónőkkel és munkatársaival. 
• Járuljon hozzá az óvoda jó munkahelyi légkörének kialakításához. 
• Az óvodai ünnepélyeken, hagyományokban aktívan közreműködik, a szervezési 

feladatokban a vezető és az óvónő útmutatásai szerint részt vesz. 
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• Séták, kirándulások alkalmával az óvodapedagógusokat segítve kíséri a 
gyermekcsoportot, felügyelve a biztonságos közlekedésre a baleseti veszélyforrásokat 
figyeli, azokat haladéktalanul jelenti az óvodavezetőnek. 

• A környezet esztétikai rendjének megteremtésében aktívan közreműködik. 
• A rábízott növények, állatok napi gondozásban részt vesz. 
• A napközben megbetegedett gyermekeket felügyeli, ápolja, amíg a szülő érte nem jön. 
 
A dajka egyéb feladatai: 
• Az óvoda helyiségeit a munkamegosztás rendjében tisztán tartja. 
• Hetente végez fertőtlenítő takarítást a termekben, öltözőkben, mosdókban. 
• A portalanítást mindennap elvégzi. 
• A játékeszközöket tisztán tartja, a szüksége fertőtlenítéseket igény szerint elvégzi. 
• A tisztítószereket elkülönítve a gyermekektől, biztonságos helyen tárolja. 
• A gyermekcsoport textíliáit mossa, vasalja, javítja a megbeszélt munkamegosztás szerint. 
• Az ablakokat, ajtókat, bútorokat lemossa, tisztítja. 
• Gondozza az óvoda udvarát, a homokozók környékét felsöpri, nyáron locsolja a poros 

udvarrészeket reggeli és délutáni időszakban. 
• A nyári takarítási szünetben elvégzi az éves nagytakarítást. 
 

Egyéb rendelkezések 
Az óvoda tárgyait és eszközeit felelőséggel használja és óvja, a biztonságtechnikai 
és tűzvédelmi előírásokat mindenkor betartja. A munkaviszonyából eredő 
kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel 
tartozik. 
A munkabeosztás alapján – az óvoda elhagyásakor – ellenőrzi az ajtók, ablakok 
bezárását. 
A munkatársi értekezleten részt vesz. 
 
A csoport textíliáival, evőeszközeivel, edényeivel a leltár szerint elszámol, vezeti 
a csoport törésnaplóját. 
Tervezi és vezeti a felhasznált tisztító- és mosószer mennyiségét az óvoda 
vezetőjével. 
Munkakörülményeinek javításához szükséges tárgyi feltételek fejlesztéséhez a 
költségvetés tervezésénél javaslatot tehet. 
A gyerekekről pedagógiai információt, az óvoda belső életéről, gazdasági 
helyzetéről felvilágosítást nem adhat. 
Szükség esetén elvégzi azokat a munkakörébe tartozó feladatokat is, amellyel az 
óvoda vezetője időnként megbízza. 
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Mellékletek  

1. Adatkezelés, adatvédelmi szabályzat  

A Zombai Körzeti Óvoda szervezeti és működési szabályzatának melléklete 

1. Általános rendelkezések 

Az intézményünkben folyó adatkezelés és továbbítás rendjét jelen adatkezelési szabályzat határozza 
meg. 
Adatkezelési szabályzatunk az alábbi jogszabályok alapján készült: 

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
(továbbiakban „Adatvédelmi törvény”) 

• A Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
Az adatkezelési szabályzat legfontosabb céljai: 

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló törvény végrehajtásának biztosítása, 

• az intézményi adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak rögzítése, 
• a személyes és különleges adatok körének megismertetése az intézménnyel jogviszonyban 

állókkal, amelyeket az óvoda gyerekeiről, közalkalmazottairól az intézmény nyilvántart, 
• az adattovábbításra meghatalmazott alkalmazottak körének rögzítése, 
• az adatok továbbítási szabályainak rögzítése, 
• a nyilvántartott adatok helyesbítési, törlési rendjének meghatározása, 
• az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és érvényesítésük rendjének közlése. 

2. Az intézményben nyilvántartott adatok köre 

2.1 Az alkalmazottak nyilvántartott és kezelt adatai 
• név, születési hely és idő, állampolgárság; 
• állandó lakcím és tartózkodási hely, telefonszám; 
• munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok, így különösen 

o iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolás, 
o munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, besorolással 

kapcsolatos adatok, 
o alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek, 
o munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre 

irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés, 
o munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelő 

tartozás és annak jogosultja, 
o szabadság, kiadott szabadság, 
o alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei, 
o az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei, 
o az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei, 
o a többi adat az érintett hozzájárulásával. 

A törvény által kötelezően kezelendő adatokon kívül az intézmény, az illetmények  
átutalása céljából kezeli a közalkalmazottak bankszámlájának számát. 

2.2 A gyerek nyilvántartott és kezelt adatai 
• a gyerek neve, születési helye és ideje, állampolgársága állandó lakásásnak és tartózkodási 

helyének címe és telefonszáma 
• nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat 

megnevezése, száma; 
• szülő neve, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe, telefonszáma; 
• az óvodai jogviszonnyal kapcsolatos adatok, így különösen 
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• felvételivel kapcsolatos adatok, 
• beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, gyerek rendellenességére 

vonatkozó adatok, 
• a gyerek és gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 
• a gyerek azonosító száma, 

3. Az adatok továbbításnak rendje 

3.1 A pedagógusok adatainak továbbítása 
Az intézmény pedagógusainak a 2.1 fejezet szerint nyilvántartott adati továbbíthatók  

• fenntartónak, a kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, helyi 
önkormányzatnak, államigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések 
ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak. 

3.2 A gyerekek adatainak továbbítása 

Az intézmény csak azokat a gyereki adatokat továbbítja, amelyeket jogszabály rendel el. Ennek 
legfontosabb és óvodánkban leggyakoribb eseteit közöljük az alábbiakban: 
A gyerekek adatai továbbíthatók: 

• fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv, 
nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat, 

• tanulási nehézségre, magatartási rendellenességre, a beilleszkedési zavarra, sajátos nevelési 
igényre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, 

• egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a gyerek egészségügyi állapotának megállapítása 
céljából, 

• a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel 
foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek, gyerek veszélyeztetettségének feltárása, 
megszüntetése céljából, 

Az intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított 
kedvezményekre való igényjogosultság (pl. étkezési kedvezmények) elbírálásához és igazolásához 
szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a 
kedvezményre való jogosultsága. 

4. Az adatkezeléssel foglalkozó alkalmazottak körének meghatalmazása 

Az intézmény adatkezelési tevékenységéért, jelen adatkezelési szabályzat karbantartásáért az 
intézmény óvodavezetője az egyszemélyi felelős. Jogkörének gyakorlására az ügyek alább 
szabályozott körében helyettesét, az egyes pozíciókat betöltő pedagógusokat és az adminisztrátort 
hatalmazza meg. 

A nem szabályozott területeken az adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat az intézmény óvodavezetője 
személyesen vagy utasítási jogkörét alkalmazva saját felelősségével látja el. 

Az óvodavezető személyes feladatai: 
• adatok továbbítása, 
• szükség esetén az érintettek hozzájárulásának beszerzése 

Az intézményben folyó adatkezelési tevékenység során adatkezelői feladatokat látnak el az alábbi 
közalkalmazottak a beosztás után részletezett tevékenységi körben, a munkaköri leírásukban 
meghatározott felosztás szerint.  

• Tagóvoda-vezetők 
o a 2.2 fejezet  
o 3.2 fejezet vonatkozó szakaszaiban. 

Adminisztrátor: 
o a 2.1 fejezet összes adat kezelése, 
o a 3.1 fejezetben meghatározott esetekben, kezeli a közalkalmazottak bankszámlájának 

számát, 
o a pedagógusok és alkalmazottak adatainak kezelése a 2.1 szakaszai szerint, 
o a pedagógusok és alkalmazottak személyi anyagának kezelése, 
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o a pedagógusok erkölcsi bizonyítványának nyilvántartása, 
o adatok továbbítása a 3.2 szakaszában meghatározott esetben. 

Gyermek-és ifjúságvédelmi felelős: 
• a 2.2 fejezetben szereplő adatok, 
• a 3.2 fejezetben szereplő adattovábbítás. 

Munkavédelmi felelős: 
• 2.2 fejezetben meghatározott nyilvántartás vezetése és az adatok jogszabályban előírt 

továbbítása 

5. Az adatkezelés technikai lebonyolítása 

5.1 Az adatkezelés általános módszerei 
Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet: 

• nyomtatott irat, 
• elektronikus adat. 

Az adatkezelő lapok hagyományos nyomtatott formában vagy számítógépes módszerrel is vezethetők.  

5.2 Az alkalmazottak személyi iratainak vezetése 

5.2.1Személyi iratok 
Személyi irat minden bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával keletkezett 
adathordozó, amely a közalkalmazott jogviszony létesítésekor, fennállása alatt, megszűnésekor, illetve 
azt követően keletkezik és a közalkalmazott személyével összefüggésben adatot, megállapítást 
tartalmaz. 
A személyi iratok köre az alábbi: 

• a közalkalmazott személyi anyaga 
• a közalkalmazott tájékoztatásáról szóló irat 
• a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok (pl. illetményszámfejtéssel 

kapcsolatos iratok), a közalkalmazott bankszámlájának száma, a közalkalmazott saját 
kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat tartalmazó iratok. 

5.2.2 
A személyi iratokra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek alapja: 

• a közokirat vagy a közalkalmazott írásbeli nyilatkozata, 
• a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése, 
• bíróság vagy más hatóság döntése, 
• jogszabályi rendelkezés. 

5.2.3 
A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek jogosultak: 

• az intézmény vezetője és helyettese, 
• az adminisztrátor, mint az adatkezelés végrehajtója, 
• a vonatkozó törvény szerint jogosult személyek (ellenőrzési jogosultsággal rendelkezők) saját 

kérésére az érintett közalkalmazott. 
5.2.4 
A személyi iratok kezelői kizárólag az alábbi személyek lehetnek: 

• az intézmény óvodavezetője, 
• az adatok kezelését végző adminisztrátor. 

A személyi iratokat és a személyi adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 
megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz 
útján történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és az 
adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem stb.) kell tennie. 
5.2.5 
A személyi anyag vezetése és tárolása 
A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a közalkalmazott 
személyi anyagának összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint kezeli. 
A személyi anyagban az 5.2.1 fejezetben felsoroltakon kívül más, egyéb irat nem tárolható. A 
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személyi anyagot tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, az e célra 
személyenként kialakított gyűjtőben zárt szekrényben kell őrizni. 
A Közalkalmazotti alapnyilvántartás első alkalommal papír alapon készül, majd a továbbiakban 
számítógépes módszerrel is vezethető. A számítógéppel vezetett Közalkalmazotti alapnyilvántartást ki 
kell nyomtatni a következő esetekben: 

• a közalkalmazotti jogviszony első 
• alkalommal való létesítésekor, 
• a közalkalmazott áthelyezésekor, 
• a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor, 
• ha a közalkalmazott adatat lényeges mértékben megváltoztak. 

A közalkalmazott az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles tájékoztatni a 
munkáltatói jogkör gyakorlóját, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről. A 
személyi anyag vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért az intézmény vezetője a felelős. Utasításai és 
az alkalmazottak munkaköri leírása alapján az anyag karbantartását és az adminisztrátor végzi. 

5.3 A gyerekek személyi adatainak vezetése 

5.3.1  
A gyerekek személyi adatainak védelme 
A gyerekek személyi adatainak kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek 

• az intézmény óvodavezetője 
• a tagóvoda vezetők 
• az óvodavezető-helyettes 
• az adminisztrátor 

Az adatokat védeni kell, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés 
ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik, a személyes 
adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és az adat továbbítójának külön 
védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem stb.) kell tennie. 
5.3.2  
A gyerekek személyi adatainak vezetése és tárolása 
A gyereki jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a gyerekek személyi adatainak 
összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint kezeli. A gyerekek személyi 
adatai között a 2.2 fejezetben felsoroltakon kívül más anyag nem tárolható. A személyi adatokat 
csoportonként csoportosítva az alábbi nyilvántartásokban kell őrizni: 

• összesített gyereki nyilvántartás 
• törzskönyvek 
• beírási napló 
• csoportnaplók 
• jelenléti és mulasztási naplók 

5.3.2.1  
Az összesített gyereki nyilvántartás 
Célja az óvodában gyerekek legfontosabb adatainak naprakész tárolása a szükséges adatok biztosítása, 
igazolások kiállítása, tanügy- igazgatási feladatok folyamatos ellátása céljából. Az összesített gyereki 
nyilvántartás a következő adatokat tartalmazhatja: 

• a gyerek neve, csoportja, 
• születési helye és ideje, anyja neve, 
• állandó lakcíme, tartózkodási helye, telefonszáma, 
• a gyerek óvodájának megnevezése. 

A nyilvántartást az óvodavezető utasításait követve a tagintézmény-vezetők vezetik. A gyermeki 
nyilvántartás minden év szeptember 1-jéig első alkalommal papír alapon készül, majd a továbbiakban 
számítógépes módszerrel vezethető. A számítógéppel vezetett gyermeki nyilvántartás folyamatosan 
pontos és teljes vezetéséért a tagintézmény-vezető a felelős. Tárolásának módjával biztosítani kell, 
hogy az adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. Az elektronikus formában vezetett gyereki 
nyilvántartás másodpéldányban történő tárolását biztosítani kell. A gyerek és szülője a gyerek 
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adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles tájékoztatni az osztályfőnököt, aki 8 napon 
belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről. 

5.4 Az adatnyilvántartásban érintett alkalmazottak, gyerekek és szülők jogai és érvényesítésük rendje 
5.4.1  
Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintett adatinak módosítására az adatkezelés által érintett 
személlyel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. 
Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. A 
közalkalmazott, a gyerek vagy gondviselője tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, 
valamint kérheti személyt adatainak helyesbítését, illetve kijavítását, amelyet az adatkezelő köteles 
teljesíteni. A közalkalmazott, a gyerek, illetve gondviselője jogosult megismerni, hogy az adatkezelés 
során adatait kinek, milyen céljából és milyen terjedelemben továbbították. 
A közalkalmazott a közokirat, illetve a munkáltató döntése alapján bejegyzett adatok helyesbítését 
vagy törlését csak közokirat, illetve a munkáltató erre irányuló nyilatkozata vagy döntésének az 
illetékes szervek által történt megváltoztatása alapján kérheti. Az érintett közalkalmazott, gyerek, 
illetve gondviselője kérésére az intézmény vezetője tájékoztatást ad az intézmény által kezelt, illetőleg 
az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, 
továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az intézmény 
óvodavezetője a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban, közérthető formában köteles 
megadni a tájékoztatást. 
5.4.2  
Az érintett személyek tiltakozási joga  
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

• a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának 
vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte 
el; 

• a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás 
vagy tudományos kutatás céljára történik; 

• a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 
Az intézmény óvodavezetője az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást köteles a kérelem 
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak 
eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő 
köteles az adatkezelést beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is megszüntetni, és az 
adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni 
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik 
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett a meghozott 
döntéssel nem ért egyet, az ellen annak közlésétől számított 30 napon belül az Adatvédelmi törvény 
szerint bírósághoz fordulhat. 
5.4.3  
A bírósági jogérvényesítés lehetősége 
Ha az intézmény adatkezelési tevékenysége során az érintett jogait megsérti, az érintett 
közalkalmazott, gyerek vagy annak gondviselője az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. 
A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

Záró rendelkezések 

Jelen adatkezelési szabályzat az intézmény szervezeti és működési szabályzatának 1. sz. melléklete. 
Az adatkezelési szabályzatot a nevelőtestület módosíthatja a jogszabályokban meghatározott, és e 
szabályzatban jelzett közösségek véleményének kikérésével.  

 

 6.2. A nevelők szakmai munkaközösségei 
  
 6.2.1. Az iskolában az alábbi szakmai munkaközösségek működnek: 
 A minimum öt pedagógus munkáját integráló 



Zombai Körzeti Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 

 48 

 - alsó tagozati 
 felső tagozati 
  
  A szakmai munkaközösségek a magasabb 

jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkeznek. A nevelőtestület szakmai 
munkaközösségekre ruházott jogai: 

 - a pedagógiai program helyi tantervének kidolgozása, 
 - a taneszközök, tankönyvek kiválasztása, 
 - a továbbképzésre, átképzésre való javaslattétel, 
 - jutalmazásra, kitüntetésekre, kereset kiegészítésre javaslattétel, 
 - szakmai munkaközösség vezető munkájának véleményezése. 
  
 6.2.2. A szakmai munkaközösségek feladatai a 

szakterületükön belül: 
  - szakmai, módszertani kérdésekben segítik az iskola 

munkáját; 
  - részt vesznek az iskolai, nevelő-oktatómunka belső 

fejlesztésében (tartalmi és módszertani korszerűsítés); 
  - egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók 

ismeretszintjének folyamatos mérése, értékelése; 
  - pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, 

lebonyolítása; 
  - szervezik a pedagógusok továbbképzését, segítséget 

nyújtanak a nevelők önképzéséhez; 
  - összeállítják az alap- és helyi vizsgák tételsorait, ezeket 

értékelik; 
  - javaslatot tesznek a;szükséges szakmai jellegű 

beszerzésekre, az eszközpótlásra 
  - segítik a pályakezdő pedagógusok munkáját; 
  - megválasztják a munkaközösség vezetőjét. 
  
 6.2.3. A szakmai munkaközösségek munkáját a munkaközösség-vezető 

irányítja. 
  - A munkaközösség vezetőjét az igazgató javaslatára a 

munkaközösség tagjai választják. 
  - A munkaközösség-vezetők munkájukat munkaköri 

leírás alapján végzik. 
  
 6.3. Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok 
  - Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak 

megoldására a nevelőtestület tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület döntése 
alapján. 

  - Az alkalmi munkacsoportok tagjait a nevelőtestület 
választja, vagy az igazgató bízza meg. 

 6.4. A nevelőtestület által létrehozott bizottságok: 
 A fegyelmi bizottság feladata: 
 a házirendet súlyosan megszegő tanulók fegyelmi ügyeinek vizsgálata. 
 Az érintett meghallgatása után tárgyilagos döntés hozatala. 
 Tagjai: - az intézmény vezetője, 
  - az érintett tanuló osztályfőnöke, 
  - egy tanuló által felkért pedagógus, 
  - a diákönkormányzat képviselője 
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 7. A szülők közösségei 
  
 7.1. Az intézmény tagintézményeiben a szülőknek az 

oktatási törvényben meghatározott jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői 
munkaközösség működik. 

  
 7.2. Az osztályok szülői munkaközösségeit az egy osztályba 

járó tanulók szülei alkotják. 
  
 7.3. Az osztályok szülői munkaközösségei a szülők köréből 

a következő tisztségviselőket választják: 
  - elnök 
  - elnökhelyettes. 
  Az osztályok szülői munkaközösségei kérdéseiket, 

véleményeiket, javaslataikat a választott SZMK - elnök vagy az osztályfőnök segítségével 
juttatják el az iskola vezetőségéhez. 

  
 7.4. Az iskolai szülői munkaközösség legmagasabb szintű 

döntéshozó szerve az SZMK választmánya. Az SZMK választmányának munkájában az 
osztály/csoport szülői munkaközösségek elnökei, elnökhelyettesei vehetnek részt. 

 - Az SZMK választmánya a szülők javaslatai alapján 
megválasztja az SZMK alábbi tisztségviselőit: 

  - elnök 
  - elnökhelyettes 
  - pénztáros 
 - Az SZMK elnöke közvetlenül az iskola tagintézmény-

vezetőjével tart kapcsolatot. 
 - Az SZMK választmánya, ha azon az érdekelteknek több 

mint 50%-a jelen van: döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 
 - Az SZMK választmányát évenként legalább 2 

alkalommal össze kell hívni, és itt tájékoztatást kell adni a tagintézmény feladatairól, 
tevékenységéről. 

  
 7.5. A szülői munkaközösséget az alábbi jogok illetik meg: 
 - megválasztja saját tisztségviselőit, 
 - kialakítja saját működési rendjét, 
 - a munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét, 
 - képviseli a szülőket az oktatási törvényben 

megfogalmazott jogaik érvényesítésében, 
 - véleményezi a pedagógiai programot, házirendet, 

munkatervet, valamint az SZMSZ azon pontjait, amelyek a szülőkkel, illetve a gyermekekkel, 
tanulókkal kapcsolatosak, 

 - véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és 
gyermekekkel, tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

  
 8. A tanulók közösségei az iskolai tagintézményekben 
  
 8.1. Az azonos évfolyamra járó, közös 

tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén mint 
pedagógus vezető, az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt ezzel a feladattal az igazgató bízza 
meg. Az osztályfőnökök osztályfőnöki tevékenységüket munkaköri leírás alapján végzik. 

  Az 5-8. évfolyam osztályközösség tagjaiból az 
alábbi tisztségviselőket választja meg: 

  - képviselő (küldött) az iskolai diákönkormányzat 
vezetőségébe. 



Zombai Körzeti Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 

 50 

  
 8.2. A tanulók közös tevékenységük megszervezésére 

diákköröket hozhatnak létre. 
  A diákkörök tagjaik közül egy-egy képviselőt 

választanak az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe. 
  
 8.3. A tanulók, a tanulóközösségek és diákkörök érdekeinek 

képviseletét az iskolai diákönkormányzat látja el. 
 - Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait a 

diákönkormányzatot segítő nevelő érvényesíti. Javaslattétel, véleményezés előtt azonban az 
iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét ki kell kérnie. 

 - Az iskolaszékben tanácskozási joggal az iskolai 
diákönkormányzatot a diákönkormányzat vezetője képviseli. 

  
 8.4. Az iskolai diákönkormányzat a magasabb 

jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik. 
 - Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét 

szervezeti és működési szabályzata szerint folytatja. 
 - Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő 

nevelőt a pedagógusok javaslatai alapján a nevelőtestület és az iskolai diákönkormányzat 
vezetőségének egyetértésével az igazgató bízza meg. 

  
 8.5. Évente legalább 2 alkalommal össze kell hívni 

az iskolai diákközgyűlést, melyen a tanulókat tájékoztatni kell az iskolai élet egészéről, az iskolai 
munkatervről. A diákközgyűlés összehívásáért az igazgató felelős. A tengelici iskolában a 
diákközgyűlést évente legalább egy alkalommal, az 5-8. évfolyamos tanulók részvételével a 
tagiskola vezetője hívja össze. 

  
 8.6. A diákönkormányzat működéséhez szükséges 

feltételeket az intézmény biztosítja. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, berendezéseit az 
SZMSZ használati rendszabályai szerint veheti igénybe. 

  
 8.6. A diákönkormányzattal, a diákképviselőkkel 

az intézmény vezetője diákönkormányzatot segítő tanár személyén keresztül folyamatos 
kapcsolatot tart fenn. A tanulók gondjaikkal, kéréseikkel közvetlenül is felkereshetik az 
intézményvezetőt. 

  

 VII. Az intézményegység, a tagintézmények együttm űködéséne k szabályai, a 
szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje  

  
 Az intézmény szakmai alapelveit, az intézményegység 

és tagintézmények tartalmi együttműködését az intézmény pedagógiai koncepciója, az éves 
feladatok ütemezését az intézményegységi, tagintézményi munkatervek tartalmazzák. 

 Az óvoda nevelési programokra épülnek az iskolák 
pedagógiai programjai. A leendő elsős tanítók az óvodában a nagycsoportos óvodások 
munkájával, az óvónők az első osztályosok munkájával ismerkednek az iskolai hospitálás 
alkalmával. Szorosan kapcsolódnak egymáshoz az óvoda és az iskolák mentálhigiénés programjai 
is. A nemzetiségi német nyelv oktatása Zombán már az óvodában elkezdődik. 

 Az intézményegységek feladatainak összehangolásában 
az igazgatótanács rendelkezik döntési jogkörrel. 
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 VIII. A pedagógiai munka bels ő ellenőrzésének rendje  
  
 I. Az ellenőrzést végzik: 
  - igazgató 
  - intézményegység-vezető 
  - tagintézmény vezetők 
  - igazgatóhelyettes 
  - munkaközösség-vezetők. 
  
 1. A különféle felelősöknek a felelősi területükön ellenőrzési joguk van, egyben jelentési és 

beszámolási kötelezettségük az igazgatóhelyettes, a tagintézmény-vezető és az igazgató felé. 
  
 2. A belső ellenőrzés legfontosabb feladata a pedagógiai tevékenység hatékonyságának mérése, 

annak feltárása, hogy milyen területeken szükséges a pedagógusok munkáját erősíteni, milyen 
területen kell a rendelkezésre álló felszereléseket felújítani, korszerűsíteni, illetve pótolni, 
bővíteni. 

  
 3. A pedagógiai munka ellenőrzéséhez, méréséhez az ellenőrzést végzők tervet készítenek, azt 

ütemezik a pedagógiai program és az éves munkaterv alapján. 
  
 4. Az ellenőrzésnek alapvetően a tanulók által készített írásbeli dolgozatok és felmérőlapok 

értékelésén kell alapulnia. 
  
 5. Az ellenőrzési terv végrehajtásáért az igazgató, illetve helyettese, tagintézmény-vezetője felel. 

Az egyes szakterületek belső ellenőrzésének irányítói a szakmai munkaközösségek vezetői. 
  
 6. A belső ellenőrzés a munkaterv szerint folyik, de az igazgató rendelkezése alapján rendkívüli 

ellenőrzés is tartható. Rendkívüli ellenőrzés megtartását kérheti a szakmai munkaközösség, az 
iskolaszék, a szülői munkaközösség. 

  
 7. A tanév során a látogató vezetőknek valamennyi pedagógus munkáját értékelni kell. A 

pedagógus kérésére, munkájának segítése érdekében óralátogatás során lehet felmérni a 
pedagógus nevelő- és oktató munkájának hatékonyságát, értékelni pedagógiai módszereit. 

  
 8. Az ellenőrzés tapasztalatait az ellenőrzést végző ismerteti az érintett nevelővel. Az egyes 

szakterületeken elért eredményeket a szakmai munkaközösségek kiértékelik, megvitatják, s ennek 
eredményeképpen a szükséges intézkedések megtételét kezdeményezik az iskolavezetésnél. 

  
 9. Az ellenőrzés tapasztalatait értékelni kell, megállapítva, hogy az esetleges hiányosságok 

megszüntetése érdekében milyen intézkedések megtétele szükséges. 
  
 10. Az ellenőrzés formái: 
  - óralátogatás 
  - foglalkozások látogatása 
  - beszámoltatás 
  - eredményvizsgálatok, felmérések. 
  
 II. A vezetők ellenőrzési feladatai 
  
 1. Igazgatóhelyettes 
 Az intézményen belül szervezi, segíti, ellenőrzi, elemzi és értékeli a pedagógiai munkát, az 

iskola munkatervének végrehajtását. 
 Rendszeresen látogatja az osztályok óráit, a napközis csoportokat. A látogatások és egyéb 

tapasztalatok alapján ellenőrzi és értékeli a nevelők munkáját, észrevételeivel, bírálataival és 
javaslataival segíti a pedagógiai munka színvonalának emelését. 
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 Ellenőrzi az osztályfőnökök, napközis nevelők dokumentumait és adminisztratív munkáját. 
 A tanulói balesetek megelőzése, az osztályfőnökök ezirányú munkájának ellenőrzése. 
 Szervezi és ellenőrzi a felső tagozatban a helyettesítéseket. 
 Az intézményvezető távollétében a tagintézményekben is ellátja a tagintézmény-vezetők 

munkájának ellenőrzését. 
  
 2. Intézményegység-vezető 
 Szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézményegységben folyó szakmai, pedagógiai munkát, 

rendszeresen látogatja az egységében dolgozó pedagógusok foglalkozásait. 
 Szervezi, irányítja, ellenőrzi az intézményegység technikai dolgozóinak tevékenységét. 
 Ellenőrzi a pedagógiai adminisztrációt, a határidők betartását. 
 Szervezi és ellenőrzi a helyettesítéseket. 
 Munkavédelem, tűzvédelem. 
  
 3. Munkaközösség-vezetők 
 Az adott tagozat, szakmai terület eredményességének ellenőrzése. 
 Tanmenetek ellenőrzése és véleményezése. 
 Magasabb vezetői pályázatok véleményezése írásban. 
  

 IX. A küls ő kapcsolatok rendszere, formái  
  
 1. KLIK Bonyhádi Járási Tankerülettel  
 fenntartói feladatok 
 adatszolgáltatás 
 teljes körű egyeztetési kötelezettség az intézményt érintő valamennyi ügyben 
  
 2. Kapcsolattartás a szülőkkel 
 szülői értekezlet, fogadóóra, családlátogatás, e-napló 
 nyílt nap, nyílt hét 
 SZMK 
 Konkrét időpontját az intézmény éves munkaterve tartalmazza. 
  
 2. Polgármesteri Hivatalokkal 
 adatszolgáltatás (pl.: tanulói étkezési normatíva) 
 rendezvényeken való részvétel, műsorszámok 

biztosítása 
  
 3. Megyei Kormányhivatal illetve az illetékes Járási 

Hivatal  
 gyámhatósági ügyek 
 tanulói igazolatlan hiányzás miatti ügyek 
  
 4. Művelődési Házzal 
 versenyeken való részvétel 
 kiállítások rendezése, megtekintése 
 ünnepek előkészítése 
 szakkörökön való részvétel 
  
 5. Babits Mihály Megyei Művelődési Házzal 
 versenyeken való részvétel 
 színházlátogatás. 
  
 6. Szakmai szolgáltatókkal 
 szakmai szolgáltatásokat nyújt. 
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 7. Területileg illetékes Járási Munkaügyi 

Központtal  
 A felső tagozatos gyermekek pályaorientációja; 

pályaválasztását segítő üzemek, intézmények koordinálása. 
  
 8. Civil szervezetekkel 
  Nemzetiségi Német Kisebbségi Önkormányzat 
  Bukovinai Székely Egyesület 
  Zombai Hagyományőrző Egyesület 
 9. Sportegyesületekkel 
  
 10. Kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálattal 
 A községi gyermekjóléti szolgálat segítséget nyújt a 

gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének feltárásához, megelőzéséhez. 
 Az intézmény igazgatója, iskola gyermekvédelmi 

felelőse napi kapcsolatban állnak a gyermekjóléti szolgálattal a gyermekvédelmi feladatok 
ellátása érdekében. 

  
 11. Kapcsolattartás az egészségügyi ellátást biztosító 

egészségügyi szolgáltatóval 
 Az intézmény vezetőjének gondoskodnia kell a 

gyermekek, tanulók egészségének megóvásáról. 
 Biztosítani kell a gyermekek, tanulók rendszeres 

egészségügyi vizsgálatának megszervezését. 
 E feladat ellátása érdekében szoros együttműködés 

alakult ki az iskolaorvossal, fogorvossal és az iskolavédőnővel. 
  
 X. A működés rendje és a nyitva tartás 
  
 Az épületeket címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket a Magyar Köztársaság 

címerével kell ellátni. 
 Az épületen állandóan ki kell függeszteni a zászlót vagy lobogót. 
  
 1. Általános iskolai intézményegység 
  Az iskolák szorgalmi időben hétfőtől péntekig 

tartanak nyitva 7-17 óráig, a tengelici tagintézmény 6:45-18 óráig tart nyitva. 
  
 3. A létesítmények és helyiségek használatának 

rendje 
  
 3.1. A létesítmények és helyiségek használatának 

rendjét az egyes tagintézmények SZMSZ - mellékletei tartalmazzák. 
  
 3.3.Az intézménnyel jogviszonyban nem állók csak 

ügyintézés vagy munkavégzés céljából tartózkodhatnak az intézmény területén. A 
benntartózkodókra a benntartózkodás időtartama alatt ugyanazok a szabályok, előírások 
érvényesek, mint az intézménnyel jogviszonyban álló tanulókra illetve dolgozókra. 

  
 4. A reklámtevékenység szabályai az intézményben 
  
 Az intézményben tilos bármiféle reklámtevékenységet kifejteni, kivéve, ha a reklám a 

tanulóknak: 
 egészséges életmóddal, 
 környezetvédelemmel, 
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 társadalmi, közéleti tevékenységgel, 
 kulturális tevékenységgel kapcsolatos információkat hordoz, ad tájékoztatást, 
 Más jellegű reklám használata, hirdetése, kifüggesztése tilos! 
  
  

 XI. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás  rendje  
  
 Az intézmény egészségügyi felügyeletét gyermekorvos, 

fogorvos, az óvodai intézményegységben körzeti védőnő látja el. 
 Feladatuk: 
 rendszeres tisztasági ellenőrzés 
 a kötelező védőoltások megszervezése, lebonyolítása 
 rendszeres fogorvosi vizsgálat tanévenként egyszer a 

nagycsoportban és az iskolai osztályokban 
 csoportonként, osztályonként szűrővizsgálatok (súly-, 

magasság-, vérnyomásmérés, látásélesség- és hallás-szűrés, általános orvosi vizsgálat) 
 iskolaérettségi vizsgálat 
 pályaválasztási alkalmassági vizsgálat (8. osztály) 
 gyógytestnevelési csoportbeosztás 
 rendszeres egészségnevelési munka, az egészséges 

életmód (helyes táplálkozás, mozgás), az egészséges szokások (dohányzás, alkohol-, 
drogmegelőzés) kialakítása. 

  

 XII. Az intézményi vé dő-óvó el őírások  
  
 1. Gyermek- és ifjúságvédelem 
 Valamennyi pedagógus kötelessége, hogy részt vegyen 

a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, tanuló fejlődését veszélyeztető 
körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 

 Minden pedagógus kötelezettsége, hogy segítse a 
gyermek, tanuló képességeinek, tehetségének kibontakoztatását, a hátrányos helyzetű gyermek, 
tanuló felzárkóztatását. Ennek végzése során az intézmény vezetője a 20/2012. (VIII.31.) EMMI 
rendelet 69.§ (2)/f bekezdésében meghatározott feladatok ellátására gyermek- és ifjúságvédelmi 
felelőst bíz meg a feladatok koordinálásával. 

 A tankötelezettség teljesítésének törvényi előírásait a 
szülőkkel be kell tartatni, meg kell ismerni azokat az okokat, amelyek az iskolából való 
kimaradáshoz, távolmaradáshoz vezettek. Ez elsődlegesen az osztályfőnök és a gyermekvédelmi 
felelős feladata. 

 Abban az esetben, ha a feladatok ellátásában 
alkalmazott pedagógiai eszközök, módszerek nem vezettek eredményre, segítséget kell kérni a 
gyermekjóléti szolgálattól. Az igazolatlan hiányzásról értesíteni kell az önkormányzat jegyzőjét. 

 Az intézmény igazgatójának kötelessége, hogy 
biztosítsa a gyermekvédelmi felelős munkájának feltételeit, és ellenőrizze munkáját.  

 A mindennapi kapcsolattartás érdekében a tanulók 
részére lehetővé kell tenni, hogy problémáikkal rendszeresen felkereshessék a gyermekvédelmi 
felelőst. A gyermekvédelmi felelős a hét meghatározott napján fogadóórát tart az iskolában. A 
gyermekvédelmi felelős személyéről, fogadóórája időpontjáról a tanulókat és a szülőket a tanév 
elején az ellenőrző könyvben értesíteni kell. 

 A gyermekvédelmi felelősnek, illetve az 
intézményegységek vezetőinek állandó, rendszeres kapcsolatot kell kialakítania a szülőkkel. 
Tájékoztatni kell őket, hogy melyek azok az intézmények, amelyek gyermekvédelmi feladatokat 
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látnak el; jól látható helyen ki kell függeszteni azok címét és telefonszámát (pl. gyermekjóléti 
szolgálat, nevelési tanácsadó, drogambulancia, ifjúsági lelki segély stb.). 

 A gyermekvédelmi felelősnek a gyermek, tanuló anyagi 
veszélyeztetettsége esetén rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását 
kell kezdeményeznie a városi önkormányzat polgármesterénél. 

 A gyermekvédelmi felelős gyermekbántalmazás 
vélelme vagy egyéb, pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető veszélyeztető tényező megléte 
esetén kezdeményezi, hogy az igazgató értesítse a gyermekjóléti szolgálatot. 

 A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok közé tartozik a 
szenvedélybetegségek megelőzésében való részvétel, mely valamennyi pedagógus kötelessége. E 
feladat megoldásában hathatós segítséget nyújt az iskolaorvos és az iskolavédőnő. Szükség esetén 
- a pedagógiai módszerek mellett - a gyermekjóléti szolgálat segítségét igénybe kell venni. 

 Az iskola területén, valamint az intézményen kívül 
szervezett rendezvényeken tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek (dohányáru, szeszesital, drog) 
árusítása és fogyasztása. 

  
 2. A gyermek- és tanulóbalesetek megelőzése, eljárás a 

baleset bekövetkezése esetén 
 Valamennyi pedagógus kötelezettsége, hogy a tanulók 

részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, azok 
elsajátításáról meggyőződjön, illetve ha észleli, hogy a tanuló balesetet szenvedett vagy ennek 
veszélye fennáll, megtegye a szükséges intézkedéseket (orvos vagy mentő, szülő értesítése; 
jegyzőkönyv felvétele a baleset körülményeiről). 

  Ezt a feladatot osztályfőnöki órák, szaktárgyi órák 
keretében kell megoldani, a foglalkozási vagy osztálynaplóban pedig dokumentálni. 

 A munkavédelmi előírásokat a technika, fizika, kémia 
és testnevelés órákon a tanulókkal ismertetni kell, azok betartását ellenőrizzük. 

 A házirend tartalmazza a gyermek, tanuló feladatait a 
balesetek megelőzésében. 

 Ha az iskolában a gyermeket baleset éri, az e célra 
központilag kiadott nyomtatványon nyilvántartást kell készíteni. A három napon túl gyógyuló 
sérülést okozott balesetet haladéktalanul ki kell vizsgálni, és a központilag meghatározott 
nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A baleseti jegyzőkönyv egy-egy példányát a 
tárgyhót követő hónap nyolcadik napjáig meg kell küldeni a fenntartónak, illetve át kell adni a 
tanulónak vagy szülőnek. Egy példányt az intézménynek kell őriznie. 

  Ezt a munkát az iskolatitkár látja el (a tengelici 
tagintézményben a szolgáltatási szerződés szerinti cég képviselőjével együtt), az intézmény 
igazgatója ellenőrzi. 

  
 3. Teendők rendkívüli esemény, bombariadó esetén 
 Rendkívüli esemény, bombariadó esetén gondoskodni 

kell az illetékes szervek (rendőrség, tűzoltóság, esetleg mentők) értesítéséről, valamint - a 
tűzvédelmi szabályzatban szereplő kivonulási terv szerint - az épület kiürítéséről. 

 Az épületbe csak az illetékes szervek engedélyével, a 
veszély elhárítása után szabad visszatérni. 

  

 XIII. Az iskolai tanulók jogállás a, jogok és kötelezettségek  
  
 1. A tanuló (magántanuló) az iskolával tanulói 

jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és 
átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az igazgató dönt. 

  
 2. A tanulói jogviszony 
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 - keletkezésekor a Közoktatási törvény 66., 67. és 68. 
§- a, 

 - megszűnésekor a Közoktatási törvény 74. és 75. §- 
a, 

 - szüneteltetésekor a Közoktatási törvény 69. §-a 
alapján kell eljárni. 

  
 3. A tanuló tanulmányi kötelezettségének 

magántanulóként is eleget tehet. A magántanulóvá nyilvánításról a szülő írásbeli kérelme alapján 
az osztályfőnök vagy nevelőtestület véleményének figyelembevételével az igazgató dönt. 

  
 4. A tanulók jogait és kötelezettségeit a magasabb 

jogszabályok alapján, az SZMSZ 1. sz. mellékletében található tagintézményenként elkészített 
tanulói házirend tartalmazza. 

  
 4.1. A tanulói házirend összeállítása előtt ki kell 

kérni a szülők, a nevelők és a tanulók véleményét. 
 4.2. A tanulói házirend elfogadásakor 

véleményezési jogot az iskola alábbi közösségei gyakorolhatnak: 
 - nevelőtestület 
 - iskolaszék 
 - szülői munkaközösség 
 - diákönkormányzat 
 4.3. A tanulói házirendet az intézmény vezetője 

fogadja el. 
  

 XIV. A tanulók értékelésének rendj e, eljárási szabályok  
  
 1. A tanulók értékelésének rendje 
  A törvény 6. és 7. §-a rendelkezik a 

tankötelezettségről és annak teljesítéséről, 70. §-a pedig a tanulók tudásának, előmenetelének, 
szorgalmának, magatartásának értékeléséről, az érdemjegyekről és az osztályzatokról. 

  
  A helyi szabályzatban rögzíteni kell: 
 1.1. Az általános iskola 1-3. évfolyamán illetve a 

4. évfolyam első félévében, valamint a nem szakrendszerű oktatásban Tengelicen az 5-6. 
osztályokban az osztályzat helyett szöveges megjelölést alkalmazunk a tanuló értékelésére. 

 1.2. A szóbeli és írásbeli érdemjegyek száma a 
heti 1 vagy 2 órás tantárgyakból félévenként minimum 3-4, a heti 3 vagy annál nagyobb 
óraszámú tantárgyaknál havonta 2 érdemjegy alapján osztályozható a tanuló. 

 1.3. A magántanulók esetén az ellenőrzés 
módszerei: 

  - konzultáció 
  - vizsgáztatás 
 1.4. A magatartás jegyek minősítése: 
 - példás (5), ha munkájával, jó kezdeményezéseivel 

tesz valamit a közösségért. Magatartásával, kulturált viselkedésével példát mutat. Durva szavakat 
még véletlenül sem használ. A házirend előírásait betartja. 

 - jó (4), ha a reá bízott feladatot kifogástalanul látja el, 
ő maga azonban felkérés nélkül nem vállal feladatokat. Iskolai viselkedése általában kifogástalan, 
a házirendben leírt előírásokat betartja. 

 - változó (3), ha a házirendben leírtakat nem mindig 
veszi tudomásul. Magatartásával zavarja a tantárgyi órákat, ha szaktanári, illetve osztályfőnöki 
figyelmeztetést kapott. 
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 - rossz (2), ha fegyelmezetlenségével rossz példát 
mutat társainak. Többször kapott osztályfőnöki intőt, illetve igazgatói megrovást. 

 1.5. A tanulók szorgalmának minősítése: 
 - példás (5), ha a tanítási órákon való felkészülése 

képességéhez mérten kifogástalan, tanórákon aktív. Felszerelését mindig elhozza az iskolába. 
 - jó (4), ha iskolai munkáját teljesíti, vállalt feladatait 

elvégzi, felszerelését mindig elhozza. 
 - változó (3), ha iskolai munkájában csak időnként 

tanúsít törekvést, kötelességét csak ismételt figyelmeztetés után teljesíti. Gyakran hiányos a 
felszerelése. 

 - hanyag (2), ha képességéhez mérten keveset tesz 
tanulmányi fejlődése érdekében. Kötelességét gyakran elmulasztja, munkájában megbízhatatlan, 
ha valamely tantárgyból bukásra áll. Felszerelését rendszeresen nem hozza el. 

 Részletes szabályait a helyi tanterv tartalmazza. 
  
 2. Az osztályozó-, a javító- és az egyéb vizsgák 

lebonyolításának helyi szabályai: 
  
 2.1. A kötelező tanórai foglalkozásokon való 

részvétel alól felmentett tanulók az igazgató által meghatározott időben, a nevelőtestület által 
meghatározott módon ad számot a tudásáról. (Tv. 69. §) 

  A mindennapos iskolába járás alól felmentett 
(magán) tanuló osztályozó vizsgáját a szorgalmi időszak végéig teheti le. 

  Az áthelyezett gyermek csoport hiányában 6 órás 
korrepetálásban részesül. 

  Osztályozó vizsgáját a szorgalmi időszak végéig 
teheti le. 

 2.2. Az iskola igazgatójának engedélye szükséges 
ahhoz, hogy az iskola két vagy több évfolyamára megállapított tanulmányi követelményeket a 
tanuló az előírtnál rövidebb idő alatt is teljesítheti. (Tv. 71. §) 

  Ha a tanuló egy tanév alatt két tanév tantervi anyagát 
teljesíti, osztályozó vizsgáját a szorgalmi időszak végéig teheti le. 

 2.3. A tanuló minősítéséről, magasabb évfolyamba 
lépéséről a nevelőtestület dönt. 

 - Ha javítóvizsgára kötelezett a tanuló, akkor rögzíteni 
kell a vizsgák szabályait. 

 - Ha a tanuló a tantervi követelményeket 1-2 tárgyból 
szorgalmi időben nem teljesíti, csak akkor léphet magasabb évfolyamba, ha a javítóvizsgán 
megfelel. A javítóvizsga időpontja augusztus 23-28. közötti időszak. 

  
 2.4. Ha a tanuló mulasztása a tanévben a 250 órát 

elérte, tanév végén nem osztályozható, kivéve, ha igazolatlan mulasztása nem volt, és a 
nevelőtestület engedélyezi, hogy az elméleti tantárgyakból osztályozóvizsgát tegyen. 

 - Az osztályozó- és javítóvizsgák bizottság előtt 
folynak. A vizsgabizottságot az iskola igazgatója bízza meg. 

 - Ha a tanuló a kijelölt időpontban a vizsgán igazoltan 
nem tud megjelenni, a vizsgát a tárgyév szeptember 30-ig leteheti. 

 - A tanulót és szüleit az osztályozó- és javítóvizsgáról 
írásban 15 nappal előtte értesíteni kell. Az osztályozó- és javítóvizsga jegyzőkönyveit iktatottan 
az irattárban kell tárolni. 

  
 2.5. Az osztályozó, a javító- és az egyéb vizsgák 

lebonyolításával kapcsolatos iratok a tagiskolák igazgatói félévente kötelesek az intézmény 
vezetőjének megküldeni. 
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 3. A tanulók távolmaradásának, mulasztásának 
igazolása 

 A tanulók mulasztását mindig az első órán jelenlévő 
pedagógus jegyzi be az osztálynaplóba. 

 Az igazolt és igazolatlan mulasztások összesítését az 
osztályfőnök végzi el a mulasztásokat követő hét első napján. 

 Előzetes engedélykérés nélkül csak indokoltan 
(betegség, közlekedési nehézség, haláleset, családtag ápolása stb.) maradhat távol a tanuló. Ilyen 
esetben a szülőnek igazolnia kell a távolmaradás okát. 

 Egy tanévben összesen három napot igazolhat a szülő 
az ellenőrző könyvbe történő bejegyzéssel. Ezen túlmenően csak hiteles orvosi igazolást 
fogadunk el.  

 Egy napra az osztályfőnök adhat előzetes engedélyt a 
tanuló távolmaradására, ezen túlmenően igazgatói engedélyre van szükség. 

 A sportolók előzetes kikérővel engedhetők el többnapos 
edzőtáborba, versenyre. 

 Igazolatlannak minősül minden olyan távolmaradás az 
iskolai órákról, amelyet az előírt egy héten belül nem igazolnak. 

 Igazolatlan mulasztás esetén az osztályfőnöknek 
családlátogatást kell végeznie. Eljárást a Kt. szerint kell indítani. 

 Napközis foglalkozásról, szakkörről indokolatlanul 
hiányzók kizárhatók a foglalkozásokról. 

 A tanóráról elkéső tanulót felelősségre kell vonni. 
Rendszeres késés esetén az osztályfőnöknek tájékoztatni kell a szülőket. Öt óra hiányzás egy 
igazolatlan napnak felel meg. 

  
 A mulasztás igazolására vonatkozó helyi rendelkezések 
  
 A szülők tájékoztatása, értesítése a 20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendelet 51. § (3) bekezdésének előírásai szerint történik. 
 Ha a tanuló az iskolai kötelező foglalkozásokról távol 

marad, mulasztását igazolnia kell. 
  
 3.1. Mulasztását igazoltnak kell tekinteni, ha a 

tanuló előzetes engedélyt kapott távolmaradásra. 
  - 1-1 tanítási óráról: szaktanár, 
  - 1-3 tanítási napról: osztályfőnök, 
  - Ennél több napról (pl.: üdülés esetén): az igazgató 

adhat engedélyt. 
  
 3.2. A távolmaradásról az előzetes engedélyt a szülőnek kell 

kérni a tájékoztató füzeten keresztül. Távolmaradás igazolása más formában nem fogadható el. 
  
 3.3. A tanuló előzetes engedélykérés nélkül csak indokolt 

esetben maradhat távol az iskolai foglalkozásokról (betegség, hivatalos idézés, közlekedési 
nehézségek, élősdivel való fertőzöttség stb.). 

  A tanuló szülője ilyen esetben is köteles bejelenteni a 
mulasztás okát az osztályfőnöknek, a napközi otthon vezetőjének lehetőleg még a hiányzás első 
napján. 

  A bejelentés elmaradása esetén az osztályfőnöknek 
intézkednie kell a mulasztás okának felderítésére. 

  Élősködővel való fertőzöttség megszüntetése után csak 
védőnői igazolás felmutatása esetén jöhet a tanuló az iskolába. 

  Ha a tanuló betegség miatt hiányzik, orvosi 
bizonyítvánnyal igazolja mulasztását. 
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 4. A tanulók jutalmazásának elvei és formái 
  
 Az iskola hírnevét öregbítő, valamint a tanulmányi, 

magatartási és szorgalmi követelményeket kiemelkedően teljesítő tanulókat az iskola jutalomban 
részesíti. 

  
 4.1. Tantárgyi elismerés 
 A tantárgyban végzett kiemelkedő munkáért szaktanári 

dicséret adható. 
 Szaktanári illetve osztályfőnöki dicséretben részesíthető 

az a tanuló is, aki az előző havi értékeléshez képest jelentős mértékben javított. 
 A tanulók év közbeni tanulmányi eredményét, 

magatartását és szorgalmát az osztályfőnök havonta értékeli. (A tengelici tagintézményben 
kéthavonta, melyet az osztálynapló megfelelő rovatában regisztrál.) 

 A szaktanár és az osztályfőnök javaslata alapján 
igazgatói dicséretben és oklevélben részesülhet az a tanuló, aki 4,8-5 átlagot ér el. Ezt 
jutalomkönyv kíséretében az igazgató a tanévzáró ünnepélyen adja át. 

 Szaktanári írásbeli dicsérettel kell elismerni annak a 
tanulónak a munkáját, aki az iskolai (házi) tanulmányi versenyen első-harmadik helyezést ér el. 

 Igazgatói dicséretben, könyv- illetve más jutalomban 
(pl. táborozás - ha van rá fedezete az iskolának) részesíthető az a tanuló, aki az iskolán kívül 
rendezett tanulmányi, kulturális, sportversenyen stb. első-harmadik helyezést ér el. 

 Az egész évben zajló házi sport- és tanulmányi 
versenyek állásáról az iskolarádión vagy a faliújságon keresztül a diákönkormányzat rendszeresen 
tájékoztatja a tanulókat. 

  
 4.2. Magatartás és szorgalom jutalmazása 
 Az a tanuló, akinek magatartása és szorgalma példás, a 

felnőttekkel és társaival udvarias, rendszerető, kötelességtudó, a közösségi életben aktív, 
kezdeményező, az alábbi jutalmazási fokozatokban részesíthető: 

 - szaktanári szóbeli dicséret 
 - szaktanári írásbeli dicséret 
 - osztályfőnöki szóbeli dicséret 
 - osztályfőnöki írásbeli dicséret 
 - igazgatóhelyettesi írásbeli dicséret 
 - igazgatói írásbeli dicséret. 
 Az ellenőrző könyvbe az a nevelő írja be a dicséretet, 

akitől a tanuló azt kapta. 
 Tantestületi dicséretet tanévzáró ünnepélyen kaphat az 

arra érdemes tanuló. 
 Igazgatói elismerő oklevéllel és dicsérettel kell 

kitüntetni azt a tanulót, aki kiemelkedő közösségi munkát végzett a tanév során, illetve az iskola 
által szervezett különböző megmozdulásokon (hulladékgyűjtés, környezetvédelmi tevékenység, 
sport stb.) kiemelkedő eredményt ért el. 

 Közösséget is lehet a fentiekkel jutalmazni (osztályt, 
napközis csoportot, szakkört, énekkart). Jutalmuk kirándulásra fordítható nap, film-, színház- és 
múzeumlátogatás, esetleg táborozás is lehet. 

  Az értékeléseket a tanév során folyamatosan kell 
végezni. 

  
 5. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásai 
  
 5.1. Fegyelmező intézkedések 
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  Azokat a tanulókat, akik az iskolai házirendet 
tanórán vagy azon kívül, az iskolán belül vagy azon kívül megszegik, vagyis az iskolai közösség 
normáit figyelmen kívül hagyják, fegyelmező intézkedésben kell részesíteni. 

  A tanuló fegyelmezetlen magatartását 
rendszabályozó intézkedések a következők: 

 - szaktanári szóbeli figyelmeztetés 
 - szaktanári írásbeli figyelmeztetés 
 - szaktanári írásbeli intés 
 - osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetés 
 - osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetés 
 - osztályfőnöki írásbeli intés 
 - igazgatóhelyettesi, tagintézmény-vezetői írásbeli 

intés 
 - igazgatói szóbeli figyelmeztetés 
 - igazgatói írásbeli intés 
 - sorozatosan elkövetett súlyos vétség után a tanuló 

áthelyezése - meghatározott időre – másik közösségbe. 
  Az elkövetett vétség: - kötelességmulasztás 
   - házirend megsértése 
   - iskolai és iskolán kívüli visszatetsző magatartás 
   - meg nem engedhető, tiszteletlen hangnem stb. 
 A szaktanár szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetést, írásbeli intést adhat 

annak a tanulónak, aki magatartásával zavarja a tanítási óra rendjét. 
  A tanulók munkafegyelmének kialakítása a szaktanárok és az 

osztályfőnök közös feladata. Helyes szokásrend megteremtésével, azok következetes 
betartatásával, a célravezető tanulási módszerek megtanításával, a tanulók megfelelő terhelésének 
biztosításával érhető el a tanítási órákon a szükséges fegyelem. 

 Az osztályfőnök írásbeli figyelmeztetést, illetve írásbeli intőt adhat annak 
a tanulónak, aki egy hónapban több, mint két szaktanári figyelmeztetést vagy intőt kapott, illetve 
abban az esetben, ha az osztályfőnöki figyelmeztetés illetve intés adását legalább két szaktanár 
javasolja. 

 Az igazgatóhelyettes, tagintézmény-vezető az osztályfőnök javaslatára 
igazgatóhelyettesi, tagintézmény-vezetői írásbeli intőt adhat annak a tanulónak, aki súlyos 
fegyelemsértést követett el. 

 Az iskola igazgatója az osztályfőnök javaslatára igazgatói 
figyelmeztetést, intőt adhat annak a tanulónak, aki kirívóan súlyos fegyelemsértést követett el, 
vagy aki a félévben már kapott osztályfőnöki intőt, s részére újabb osztályfőnöki intést kellene 
adni. 

 A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál meg kell tartani a 
fokozatosság elvét. A fokozatosság elvét nem kell megtartani abban az esetben, ha a tanuló 
kirívóan súlyos kötelezettségszegést követett el, s ekkor a fegyelmi eljárás megindításának 
mindenképpen helye lenne. 

  
 6. Kártérítés 
  
 Ha az iskolának a tanuló kárt okozott, az igazgató köteles a károkozás körülményeit megvizsgálni, 

és az okozott kár nagyságát megállapítani. 
 A vizsgálatról tájékoztatja a tanuló szülőjét, ezzel egyidejűleg felszólítja az okozott kár 

megtérítésére. 
 Ha a felszólítás nem vezet eredményre, akkor erről tájékoztatja az intézmény vezetőjét, aki a szülő 

ellen pert indíthat. 
  
 7. A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai 
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 A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval szemben 
lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg. 

  
 A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 napon belül 

történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem derül ki azonnal. 
Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ megszerzését követő 30. nap a fegyelmi 
eljárás megindításának határnapja. 

 A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés révén kell 
tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi eljárás megindításáról és 
a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről. 

 A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a nevelőtestület ezzel 
kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem jogosult a bizottság elnökének 
megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet. 

 A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását napirendre tűző 
nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban ismertetni kell a fegyelmi 
jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv ismertetését követő kérdésekre, javaslatokra és 
észrevételekre a fegyelmi bizottság tagjai válaszolnak, az észrevételeket és javaslatokat – 
mérlegelésük után a szükséges mértékben – a határozati javaslatba beépítik. 

 A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a fegyelmi 
bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal meghívott egyéb személyek 
lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott személyek csak a bizonyítás érdekében 
szükséges időtartamig tartózkodhatnak a tárgyalás céljára szolgáló teremben. 

 A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet a tárgyalást 
követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az intézmény igazgatójának, a 
fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban érintett tanulónak és szülőjének. 

 A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni, az iratot az 
iskola irattárában kell elhelyezni. 

 A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó nevelőtestületi értekezlet 
időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni, de 

 A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az iratokat egyetlen 
irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával) meg kell jelölni az irat ezen 
belüli sorszámát. 

  
 
 8. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai 
  
 A fegyelmi eljárást a köznevelési törvény 53. §-ában szereplő felhatalmazás alapján egyeztető 

eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, 
értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti 
megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás célja a kötelességét 
megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása 
érdekében. 

  
 Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg: 
 - az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes találkozó révén ad 

információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a fegyelmi eljárást megelőző 
egyeztető eljárás lehetőségéről 

 - a fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a fegyelmi 
eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell jelölni az egyeztető 
eljárásban történő megállapodás határidejét 

 - az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége 
 - a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi eljárást 

megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót és a szülőt nem kell 
értesíteni 



Zombai Körzeti Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 

 62 

 - az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény igazgatója tűzi ki, az 
egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás vezetésével megbízott 
pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban értesíti az érintett feleket 

 - az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol 
biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei 

 - az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az intézmény 
bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének kijelöléséhez a sértett és a 
sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése szükséges 

 - a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva utasíthatja 
vissza 

 - az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a sértett és a 
sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja az álláspontok 
tisztázása és a felek álláspontjának közelítése 

 - ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal egyetért, az 
intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb három hónapra 
felfüggeszti 

 - az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az egyeztető 
eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon 

 - az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, amelyet az 
érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá 

 - az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló 
osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben lehet 
információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönbség fokozódása 

 - az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a jegyzőkönyvezéshez 
egyik fél sem ragaszkodik 

 - a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló 
osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott 
körben nyilvánosságra lehet hozni 

  
 9. A tanuló által elkészített dologért járó díjazás szabályai 
  
 A köznevelési törvény előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló közötti eltérő 

megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként a nevelési-oktatási intézmény szerzi meg a 
tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói 
jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az annak 
elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény biztosította. 

 Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével, 
hasznosításával bevételre tesz szert, a tanulót díjazás illeti meg. A megfelelő díjazásban a tanuló – 
tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője egyetértésével – és a nevelési-oktatási 
intézmény állapodik meg. Megállapodás hiányában a dolog, szellemi termék tulajdonjoga 
visszaszáll az alkotóra. 

 Intézményünkben a tanulók jellemzően a technika, rajz (vizuális kultúra) tantárgyak keretében 
állítanak elő saját produktumot, mely nem kerül értékesítésre, így az adott tárgyat oktató döntése 
szerint kerülhet a tanulók birtokába. 

  
  

 XV. A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafize tésére vonatkozó rendelkezések  
  
 A Kt. szabályozza a térítési díjakat. 
 Iskolánkban a gyermekélelmezésért és az önköltséges szakkörökért térítési díjat kell fizetni. A Kt. 

mellett a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. is meghatározza a 
kedvezményezettek körét. 

 Az önkormányzat képviselő-testülete minden évben két alkalommal felülvizsgálja a 
nyersanyagnormát, s az áraknak megfelelően módosítja a térítési díjakat. 
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 A befizetés történhet: - csekken 
    - készpénzben (az élelmezésvezető által meghatározott napon) 
    - banki átutalással. 
 Napközis kérelmet a meghatározott létszámkereten belül a szülő a tanév során bármikor kérhet, a 

felmérés ideje a tanév vége. 
 Ha a gyermek valamilyen oknál fogva nem kéri a napközit (betegség stb.), a szülő köteles 

bejelenteni az élelmezés vezetőjének. A hiányzás első napján - mivel lemondani már nem tudta az 
élelmezésvezető - az ebéd az iskolából hazavihető. 

 Ha a térítési díjak beszedésétől számított 30 napon belül nem fizet a szülő, hivatalosan fel kell erre 
szólítani. Ha akkor sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, ezt jelezni kell az önkormányzat 
megfelelő szakigazgatása felé. 
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 XVI.  Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje  

  
 1. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 
 Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott 

elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert 
alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. A rendszerben 
alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény igazgatója 
alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során 
feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú 
másolatát: 

 - az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 
 - az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, 
 - a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 
 - az október 1-jei pedagógus és tanulói lista. 
 Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az 

igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni. 
 Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A 

dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e 
célra létrehozott mappában tároljuk. A hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozni 
kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek (a tagiskola vezetők, 
iskolatitkárok, igazgatóhelyettes) férhetnek hozzá. 

  
 2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje 
 Az iskolánkban használatos digitális napló elektronikusan előállított adatként kezelendő. A digitális 

napló elektronikus úton tárolja a tanulók adatait, osztályzatait, a tanítási órák tananyagát, a 
hiányzókat, valamint a tanulókkal kapcsolatos intézkedéseket, a szülők értesítését. Ezen adatok 
csak az intézményvezető utasítására nyomtathatók ki további felhasználásra. 

  

 XVII. A napközis és a tanulószobai foglalkozásokra való felvétel iránti  

 kérelem elbírálása, a foglalkozások rendje  
  
 A Kt. 11. § (1) bek. alapján a tanuló joga, hogy napközis és tanulószobai 

ellátásban részesüljön, természetesen a szülői igénnyel összhangban. [Kt. 53. § (3) bek.] 
 A felvételt kérheti a szülő, javasolhatja az osztályfőnök, a gyámhatóság, a 

gyermekvédelmi felelős stb. 
 A következő év napközis és tanulószobai igényét a tanév végén a 

napközis nevelők mérik fel, az első osztályosokét beíratáskor a beírást végző nevelők. 
 Ha van férőhely, év közben is fel kell venni a tanulót. 
 Abban az esetben, ha egy-egy csoportba túl sok a jelentkező (a maximális létszámot jelentős 

mértékben meghaladja), az év közbeni felvételnél előnyt élveznek azok a tanulók: 
 akiknek napközben otthoni felügyelete nem megoldott, és ezért felügyeletre szorulnak 
 akiknek mindkét szülője dolgozik 
 akik állami gondozottak 
 akik nehéz szociális körülmények között élnek, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók. 
 Tanév elején annyi napközis csoportot kell indítani, amennyit az év végén 

felmért igényeknek a létszámhatárok figyelembevételével szükséges. A csoportszám bővítésének 
igényét a fenntartó felé jelezni kell. 

 A napközis foglalkozások a napi utolsó órát követően 1140 - 1600 között 
szervezzük. A tanulószobai foglalkozások 1350 – 1545 között folynak.) A foglalkozások előtt és 
után a tanulók felügyeletét a napközis nevelők, akadályoztatásuk esetén a tanítók, tanárok látják 
el.  
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 Tanulószobai foglalkozásra a felső tagozatban kerülhet sor akkor, ha az 
évfolyamon nincs napközis foglalkozás. Itt a tanulókkal szaktanárok foglalkoznak 1350 - 1530 
óráig. 

  

 XVIII. A tanítási órán kívüli foglalkozások szervez eti formái, rendje  
  
 Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, 

igényei, szükségletei, valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli 
egyéb foglalkozásokat szervez. A foglalkozások helyét és időtartamát az igazgató és a tagiskolák 
vezetői rögzítik a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt. 

  
 Az iskolában a tanítási órán kívüli foglalkozások (a napközis és 

tanulószobai foglalkozásokon kívül) a következők: 
 - korrepetálások 
 - egyéni foglalkozás 
 - szakkörök (térítés nélküli és önköltséges) 
 - énekkar 
 - tanulmányi verseny 
 - házi verseny 
 - iskolai sportköri foglalkozások 
 - előkészítő- és felzárkóztató foglalkoztatások 8. osztályosoknak. 
 A foglalkozásokról naplót kell vezetni. Amennyiben a tanulók száma 

túlságosan lecsökkenne, úgy a foglalkozást meg kell szüntetni. 
 A szakkörök esetében legalább 8 fő szükséges az indításhoz A szakköri 

foglalkozásokon a szaktanárok nyújtanak segítséget ahhoz, hogy a tanulók a kötelező tananyag 
elsajátításán túl az ahhoz kapcsolódó, azt kiegészítő ismeretekre tegyenek szert, érdeklődésüknek 
megfelelően. 

 Az iskolai énekkar az ének szakos nevelő vezetésével hetente egyszer, 
egy órás foglalkozást tart. Az énekkar a nemzeti ünnepek, más iskolai ünnepek, rendezvények 
alkalmával közreműködik az ünnepi hangulat megteremtésében, ha szükséges, részt vesz a városi 
rendezvényeken is. 

 Az iskolai diáksport tömegsport-, labdarúgó-, kézilabda-, kosárlabda- és 
asztalitenisz csoporttal rendelkezik. Ezeknek a csoportoknak a munkájába minden tanuló 
bekapcsolódhat. A tanulók a nevelők (edzők) jelenlétében használhatják a sportudvart, termet, a 
szükséges felszerelést (a testnevelők előzetes engedélyével). 

 Az iskola tanulói rendszeresen beneveznek a kiskörzeti, területi, megyei 
versenyekre - sport- és tanulmányi versenyekre egyaránt. A tanulmányi versenyeket megelőzően 
házi versenyek keretében kell kijelölni azokat a tanulókat, akik a többi versenyen iskolánkat 
képviselik. 

 A tanórán kívüli foglalkozások rendjét október1-től május 31-ig kell 
kidolgozni, s az órarendet az igazgatóhelyettessel, tagintézmény-vezetővel egyeztetni. 

 A tanulók tanórán kívüli tevékenységét az osztályfőnök is nyilvántartja, 
erős tanulmányi visszaesésnél a szülők felé javaslatot kell tennie a tanórán kívüli elfoglaltságok 
esetleges szüneteltetéséről. 

  

 XIX. A mindennapos testnevelés szervezése  
  
 Az iskolában a mindennapi testedzés biztosított. 
  
 1.  A pedagógiai program szerint, minden tanuló részére, a 2012-2013. 

tanévtől felmenő rendszerben heti öt alkalommal a kötelező testnevelési órák biztosítják a 
testmozgás, a testedzés lehetőségét. 
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 A kötelező testnevelési órákon felül szervezett heti 2-2 órás 
gyógytestnevelési foglalkozáson vesznek részt azon tanulóink, akik – az iskola-egészségügyi 
szolgálat szakvéleménye szerint – a rendes testnevelési órákon is részt vehetnek. 

  
 2. Az iskolában iskolai sportkör (ISK) működik. Minden tanuló jogosult 

bekapcsolódni az iskolai sportéletbe,  
 a választott sportcsoportba történő jelentkezéssel, heti 2-2 órás sportköri 

foglalkozáson való részvétellel 
  
 3. A tornacsarnok használati rendjét az iskolák működésének részletes 

szabályai tartalmazzák – 1. sz. melléklet. 
  
 4. Az ötödik osztályosok heti egy alkalommal kötelező úszásoktatáson 

vesznek részt. 
 A tengelici iskola 3. osztályosainak tanévente kell megszervezni a min. 

10 órás kötelező, ingyenes úszásoktatás tanfolyamot az őszi ill. tavaszi időszakban. A tanfolyam a 
kötelező testnevelési órák keretében, annak terhére szervezhető, az órák szükség szerinti 
tömbösítésével. 

  
 5. Az iskola és a (diák)sportkör vezetése közötti kapcsolattartás alapja az 

ISK (DSK) munkaterve, amelyet az iskola igazgatója a tanév munkatervének elkészítése előtt 
beszerez. A feladatok megoldásához figyelembe veszi a diáksportkör munkatervét, biztosítja a 
szükséges erőforrásokat és a megvalósításhoz szükséges feltételeket. 

  

 XX. A szociális támogatás megállapításának  és felo sztásának elvei  
  
 A juttatások nagy részét jogszabály írja elő, a döntés pedig a fenntartó 

hatáskörébe tartozik. Az osztályfőnökök a gyermekvédelmi felelősökkel együtt minden évben 
felterjesztik a fenntartóhoz azon tanulók névsorát, akik szociális helyzetük miatt 
tankönyvsegélyre vagy étkezési támogatásra szorulnak. 

  

 XXI. Ünnepélyek, megemlékezések r endje, a hagyományok ápolásával 
kapcsolatos feladatok  

  
 1. Nemzeti ünnepeink alkalmából: 
  - március 15. 
  - augusztus 20. 
  - október 23. 
 Az osztálytermekben a kicsinyített zászlót (ha van rá lehetőség) az ablakba helyezzék el a 

tanulók. 
 A nemzeti ünnepet megelőző munkanapon az alsó és felső tagozat kijelölt osztályai 

(diákönkormányzat) tartalmas, az életkornak megfelelő műsort adnak, melyen minden nevelő és 
tanuló köteles részt venni. 

 A községi ünnepélyeken való megjelenést mindenki maga dönti el, amennyiben osztálya műsort 
ad, úgy köteles megjelenni. 

 Ünnepi megjelenés: fehér blúz vagy ing, sötét alj vagy nadrág. 
  
 2. Hagyományőrző ünnepeink, rendezvényeink: 
  - A tanévet augusztus végén tanévnyitó ünnepéllyel kezdjük. Ekkor fogadjuk a leendő első 

osztályosokat. A műsort a kijelölt osztályok adják. 
 Október 6-án iskolai keretben és faliújságon emlékezünk meg az aradi vértanúkról. 
 Október 23 – án községi műsorral készülünk. 
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  - December 6-án Télapó ünnepélyt rendez az alsó tagozatosoknak a diákönkormányzat. 
  - Ősszel Nemzetiségi Napot rendez a Nemzetiségi Német Kisebbségi Önkormányzat az 

iskolák, óvodák részvételével. 
  - Februárban a SZMK szervezésében farsangi bálra kerül sor, külön az óvodák, alsó és a felső 

tagozatos tanulóknak, a diákönkormányzat segítségével. 
  - Novembertől márciusig alsó és felső tagozatos szaktárgyi házi versenyeket rendezünk. A 

legjobbak részt vesznek a városkörnyéki, megyei vagy területi versenyeken. 
  - Anyák napján osztálykeretben (és egyéb szervezésben) köszöntjük az édesanyákat. 
  - Június 4-én a  Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából iskolai (községi) megemlékezést 

tartunk. 
  - Júniusi tanévzáró értekezletünk után búcsúzunk nyugdíjba vonuló kollégáinktól. 
  - Nyári táborozások: a) belföldi - Fonyód- Bélatelep 
       - tematikus nyári táborok (pl.: kerékpáros) 
       - hagyományőrző tábor 
  - Osztályaink év közben osztálykirándulást szerveznek. 
  - A tanév egyik legszebb eseménye az év végi ballagás. Szervezik a 7. osztályok. 
  - A tanév végi beszámolót a tanévzáró értekezleten tartjuk. 
  A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok: 
  - Az iskola és a diákönkormányzat közös célja a múlt összekötése a jelennel. 
  - E célokat együtt alakítják ki, módját a munkatervben kell rögzíteni. 
  - A dokumentációt a diákönkormányzat hozzáférhető helyen tartja. 
  - Az osztályfőnökök feladata, hogy éves munkájukat a hagyományrendszerre építve 

elmélyítsék. 
  
  

 XXII. Az intézmény dokumentumainak nyilvánossága  
  
 A Knv. a tanuló és a szülő jogaként fogalmazza meg, hogy a szükséges információkhoz 

hozzájuthasson, tájékoztatást kapjon a gyermek tanulmányait érintő kérdésekről, valamint 
megismerhesse az intézmény pedagógiai programját, házirendjét, és tájékoztatást kapjon az abban 
foglaltakról. 

 E törvényi rendelkezések értelmében az intézmény alapdokumentumait - pedagógiai 
program, SZMSZ, házirend - el kell helyezni az iskola könyvtárában annak érdekében, hogy 
ahhoz az érdekeltek hozzájuthassanak és szabadon megtekinthessék. 

 Az intézmény vezetője és a tagintézmények-vezetői felkérésre köteles közvetlen 
tájékoztatást adni az érdeklődőknek, esetleges kérdéseikre, javaslataikra választ adni. A helyben 
meg nem válaszolható kérdésekre az intézmény vezetője köteles írásban feleletet adni. 

  

 XXIII. Az intézmény munkarendje  
  
 1. Az intézmény vezetői munkarendjének szabályozása 
  
 Az intézmény vezetője vagy helyettesei közül egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia 

abban az időszakban, amikor tanítási órák, tanulóink számára szervezett iskolai rendszerű 
délutáni tanrendi foglalkozások vannak. Ezért az igazgató vagy helyettesei közül legalább 
egyikük a nyitvatartási időben az intézményben tartózkodik. Egyebekben munkájukat az iskola 
szükségleteinek és aktuális feladataiknak megfelelő időben és időtartamban látják el. 

  
 2. A pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások 
  
 Az intézmény pedagógusai heti 40 órás munkaidőkeretben végzik munkájukat. 
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 A pedagógusok teljes munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő, illetve oktató 
munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással 
összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. 

 A pedagógus-munkakörben dolgozók munkaideje tehát két részre oszlik: 
 a) a kötelező óraszámban ellátott feladatokra, 
 b) a munkaidő többi részében ellátott feladatokra. 
  
 A pedagógusok kötelező órában ellátandó munkaidejébe beleszámít a munkavégzéshez 

kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység időtartama is. Előkészítő és befejező 
tevékenységnek számít a tanítási óra előkészítése, adminisztrációs feladatok, az osztályzatok 
beírása, tanulókkal való megbeszélés, egyeztetési feladatok, stb.) Ezért a kötelező óraszám 
keretében ellátott feladatokra fordítandó munkaidőt óránként 60 perc időtartammal kell 
számításba venni. 

 A pedagógusok iskolai szorgalmi időre irányadó munkaidő-beosztását az órarend, a 
munkaterv és a havi programterv tartalmazza. Az órarend készítésekor elsősorban a tanulók 
érdekeit kell figyelembe venni. A tanári kéréseket az intézményvezető rangsorolja, lehetőség 
szerint figyelembe veszi. 

  
 


